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Eğitim ve Didaktik 2019

HTP-4

Yoğun Hidrolik Eğitimi

Hedef
tPompa motor tiplerinin incelenmesi
t%FŕJŻken deplasmanlı pompa ve
motorların regülasyon ve
deplasman kontrol tiplerinin
incelenmesi
t)JErolik sistemlerde değişken
deplasmanlı pompa ve motorların
kullanılma sebeplerinin
incelenmesi
arasındaki farklar
tValf karakteristik eğrileri
sundukları

İçerik
t±BMŻNBQrensiplerine göre
hidrolik pompa ve motor çeşitleri
t%JŻMJQPmpa ve motorlar
t1BMetli pompalar
t3BEZBMQJTtonlu pompa ve motorlar
t&ksenel pistonlu pompa ve motorlar
t±evrim tiplerine göre pompa
ve motor çeşidi
t"ÎLÎevrim pompa ve motorlar
tKapalı çevrim pompa ve motorlar
t%FŕJŻken deplasmanlı
pompalarda regülasyon tipleri:
- Basınç regülasyonu
- Debi regülasyonu
- Güç regülasyonu
t%FŕJŻken deplasmanlı pompaların
avantajları
t%FŕJŻken deplasmanlı hidrolik
motorlarda regülasyon tipleri
t%FŕJŻken deplasmanlı motorlarda
harici uyarılı deplasman kontrolü
t%FŕJŻken deplasmanlı motorların
avantajları
tPompa ve motor kombinasyonları

t#BTOÎkompansatörü ile yük tanzimi
t0SBOTBMWBMGkontrolü için
elektronik sistemler
tKontrol tasarım kriterleri
Öğrenim araçları
t Renkli sunumlar
t Kesiti alınmış bileşenler
t Parça numuneleri
t Bilgisayar animasyonları
t Deneysel hidrolik üniteler
t Ders kitapları
Verilenler
t Katılımcı sertiﬁkası
t Sunumların kopyaları
İleri seviye eğitim içinde olan HTP-4
hidrolik pompa-motor kontrol
sistemleri (HTPPu), hidrolikte oransal
ve servo valf teknolojisi (HTP-1) ve
hidrolikte lojik teknoloji (HTP-2)
eğitimlerinden oluşmaktadır.

t"ÎLÎevrimden kapalı çevrime geçiş
t4Frvo valf dinamik özelliklerinin
kapalı çevrim kontrolüne etkileri

t4Frvo ve oransal valf uygulamaları
tLojik eleman teknolojisine giriş
tLojik elemanlar, doğrusal
fonksiyonlar
t%Pŕrusal fonksiyonlar: Model
çeşitleme ve uygulama notları
tLojik elemanlar, basınç kontrol
fonksiyonları
tLojik elemanlar, akış kontrol
fonksiyonları
tLojik elemanlar kullanılarak
tasarım
t6ygulama örnekleri
Önerilen katılımcı seviyesi
Hidrolikte bilgili olmak veya HTG
eğitimini almış olmak
Katılımcılar
Operatörler, bakım sorumluları, montör
ve planlamacılar, konstrüktörler,
teknisyenler, mühendisler.

Tarihler
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02-06 Aralık 2019
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