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BESKRIVNING

Grundläggande hydraulikBoken beskriver och förklarar de grundläggande begreppen för hydraulsystem där
energiöverföring sker med hjälp av en vätskas tryckenergi. Många företag utvecklar idag hydraulsystem
och hydraulkomponenter för ett mycket brett spektrum av applikationer. Ambitionen i denna bok är att
begränsa sig till att från en praktisk utgångspunkt ta upp grundläggande beräkningsteknik, schemaritning,
komponenter och systemteknik. Avsnittet systemteknik har fokus på hur man arrangerar tillgängliga
komponenter för att åstadkomma ett önskat beteende hos en cylinder eller motor. Ett antal generella
kopplingsscheman tas fram som kan användas i olika applikationer för att åstadkomma en specifik
funktion. Den senare delen av boken ägnas åt analysmetoder som behövs vid dimensionering och
prediktering av egenskaper hos komponenter och system. Boken innehåller också flertalet exempel i texten
samt ett antal övningar för att bättre reflektera över de grundläggande principerna. Boken riktar sig i första
hand till ingenjörs- och civilingenjörsstudenter. Den är också av stor betydelse för ingenjörer involverad i
konstruktion, drift och underhåll av maskiner som är hydrauliskt drivna eller som innehåller hydraulisk
utrustning.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

SUM Teknik | Teknisk utbildningar

Pris: 329 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 7-10 vardagar. Köp Grundläggande hydraulik av Ove Isaksson
på Bokus.com.

Hydraulisk utrustning | byggtjanst.se

Grundläggande systemkonstruktion - 5 dagar. Målet med denna kurs är att ge deltagarna kunskaper
tillräckliga för att kunna göra egna systemlösningar och för ...

Distanskurs i hydraulik och pneumatik - mainsys.se

Boken är kanske inte den bästa läroboken i grundläggande hydraulik, men defintivt den bästa
referensboken för maskinteknik man kan ha i bokhyllan.
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GRUNDLÄGGANDE HYDRAULIK

https://www.bo-fi.club/?p=GRUNDL%C3%84GGANDE%20HYDRAULIK&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=GRUNDL%C3%84GGANDE%20HYDRAULIK&ln=se
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