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  مقدمه
نگاهی  . در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد"موبایل و صنعتی "هیدرولیک در دو شاخه اصلی امروزه 

به عنوان مثال در کشاورزی، . گذرا بر رشته های مختلف صنعت نمایانگر گستردگی کاربرد هیدرولیک است
سازی، صنایع هوایی، راه و ساختمان، صنایع شیمیایی، صنایع دفاعی، صنایع چوب، صنایع دریایی، خودرو

جابجایی مواد، ماشین کاری، معدنکاری، بسته بندی، صنعت نفت، صنعت چاپ، الستیک سازی، راه آهن، 
 . نساجی ، صنعت فوالد و حتی منازل و مراکز عمومی کاربرد هیدرولیک دیده می شود

  
   ربردهای هیدرولیک در صنعتکا

  
   نیاز به فراگیری هیدرولیک دارندچه کسانی و در چه حرفه هائی

  )مانند انواع پمپ، موتور و شیرآالت( المانهای هیدرولیک ان و سازندگان طراح)1
  )مانند سیلندر و پاورپک هیدرولیک( سیستمهای هیدرولیک ان و سازندگان طراح)2
  لیک  قطعات هیدروگان فروشند)3
  هیدرولیک و ماشین آالت  ادوات ان تعمیرکار)4
   هیدرولیکان سیستمها و ماشین آالت کاربر)5
  )مانند انواع پرس، ماشین تزریق پالستیک و اکستروژن(  طراحان و سازندگان ماشین آالت هیدرولیک )6
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  منابع فراگیری هیدرولیک
   هیدرولیک  آموزشکتابهای) 1
  زش هیدرولیک  و فیلمهای آموسی دی ها) 2
  دوره های حضوری آموزش هیدرولیک ) 3
  نرم افزارهای شبیه ساز مدارهای هیدرولیک ) 4
  کارخانه ها، شرکتها و فروشگاههای مرتبطنمایشگاهها، بازدید از ) 5
  کاتالوگها و منابع آموزشی در سایتهای اینترنتی ) 6
  

  
   )رکسروت(آموزش هیدرولیک 

  
  .ورت مشروح بررسی میگردددر ادامه این منابع به ص
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   کتابهای آموزش هیدرولیک ) 1
یکی از بهترین کتابها که به صورت . کتاب میتوانید منابع مفیدی برای فراگیری هیدرولیک پیدا کنید بازاردر 

اثر  Fluid Power with Applications کتاب ز مراکز آموزشی دنیا تدریس میشود،آکادمیک در بسیاری ا
Esposito کتابهای هیدرولیک صنعتی ید،  نمائ در صورتیکه بخواهید از کتابهای ترجمه شده استفاده.است

  .از کیفیت خوبی برخوردار هستندآقایان احمدرضا مدینه و حسین دالیلی به عنوان مراجع فارسی 
یک سایت در بخش فروشگاه هیدرول. از منابع اصلی استفاده نمائیدحتی المقدور با این وجود پیشنهاد میکنم 

  .لیست کاملی از کتابهای هیدرولیک به زبان انگلیسی ارائه شده استپویان 
 

  
  برخی از عناوین کتب و نرم افزارهای فروشگاه پویان

        
  

        
  

www.pooyantech.com  
  

  www.Hydraulicspneumatics.com نویسنده معروف آمریکائی از سایت Bud Tinckleکتاب های 
 .قابل دانلود است
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  و فیلمهای آموزش هیدرولیک سی دی ها ) 2
 از محصوالت مجموعه 4. برخی از منابع آموزش هیدرولیک به صورت سی دی در بازار عرضه شده است

  . ان در ارتباط با آموزش هیدرولیک میباشندپوی
  

    
  

    
  سی دی های آموزش هیدرولیک پویان
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این  .برای آموزش هیدرولیک مقدماتی استمفید  مجموعه ای بسیار Basic Hydraulic Trainingسی دی 
  .دسی دی و موارد مشابه مانند فیلمهای آموزش هیدرولیک فستو ارزش چند بار دیدن را دارن

  

  

  
Basic Hydraulic Training  
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  دوره های حضوری آموزش هیدرولیک ) 3
 ولی ارزشمند است خیلی  یا پارکرمانند رکسروتهیدرولیک حضور در دوره های آموزشی شرکتهای معتبر 

   .شرکت در آنها خیلی پر هزینه استاحتماال 
  

  
   کالسهای آموزش هیدرولیک

  
قبل از حضور در کالسها کـامال مطالعـه         پیشنهاد میکنم   .  شرکت فستو هست    فعال ،در ایران بهترین مرکز آموزش    

  . نمائیدبرای آشنائی با دوره ها و سرفصلهای ارائه شده در این دوره ها به سایت شرکت فستو مراجعه. کنید
  

   مرکز آموزش
  

 021-88315640  ،  021-88840156 , 021-88829225 :تلفن 

  3رامسر، کوچه بهبهان، پالک  خیابان فردوسی،تهران، میدان : آدرس پستی 
  ir.Festo.www  :وب سایت 
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 کمی گران است ولـی در مقایـسه بـا قیمتهـای ایـن دوره هـا در                    در ایران  اگرچه دوره های آموزش هیدرولیک    
  . بول و منطقی استکشورهای مختلف، قابل ق

  

  

  
   2012کالسهای آموزش هیدرولیک رکسروت 
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  نرم افزارهای شبیه ساز مدارهای هیدرولیک ) 4
نـرم  بـرای مثـال     . میباشـد وبی برای شبیه سازی مدارهای هیدرولیک در دسترس         در حال حاضر نرم افزارهای خ     

 که نسخه اصـلی  Fluid Sim آن در بازار موجود است و نرم افزار 5نسخه که  Automation Studio افزار
  .آن را از شرکت فستو میتوان خریداری نمود

  

  
  

 
  

   نرم افزارهای شبیه ساز سیستمهای هیدرولیک
  

 افزارها امکانات بسیار زیادی را برای شبیه سازی مدار و پیش بینی عملکرد سیستم قبل از ساخت در این نرم
 استفاده از این نرم افزارها کامال ،مخصوصا در سیستمهائی که کمی پیچیده تر هستند. اختیار کاربران قرار میدهد

افزارها باید با اصول کارکرد مدارهای هیدرولیک و البته به خاطر داشته باشید قبل از کار با این نرم . مفید میباشد
  .نحوه عملکرد قطعات آشنائی داشته باشید
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  کارخانه ها، شرکتها و فروشگاههای مرتبطنمایشگاهها ، بازدید از ) 5

  
www.expo21xx.com/fluid21xx/default.htm  

  نمایشگاه قطعات هیدرولیک
  

خانه ها و حتی مغازه های فروشنده قطعات هیدرولیک برای عالقه مندان            نمایشگاه ها، فروشگاهها، کار   بازدید از   
هنگام بازدید سعی کنید همه نکات را بـه خـاطر بـسپارید و یـا از تمـام                 . و کاربران هیدرولیک بسیار مفید است     

  . بخشهای مهم عکس بگیرید
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   HYDMACتولید شیرآالت کارخانه 

  
   ری توسط پرسهای هیدرولیککارخانه تولید قطعات متالورژی پود
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  کاتالوگها و منابع آموزشی در سایتهای اینترنتی ) 6

  
   برندهای مختلف هیدرولیک

  
نحوه . و اطالعات آموزشی آنها را مطالعه نمائیدکاتالوگ .به سایت اینترنتی شرکتهای مختلف مراجعه کنید

  .ایتهای مرتبط قابل بررسی میباشدکارکرد قطعات و مدارهای کاربردی هیدرولیک در بسیاری از س
  

  
  جنرال کاتالوگ برندهای معتبر، قابل دانلود از سایت ایران فلوئید پاور 

  

 

موفق باشید
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  تیم مهندسی شرکت بنیان تدبیر پارس 
   پاسخگوی سئواالت فنی شما جهت طراحی و ساخت انواع سیستمهای هیدرولیک میباشد

  
  
  

 info@btpco.com: ایمیل   88407275: فکس  88452586 - 88452587: تلفن 

  

  
 
 


