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АНОТАЦИЯ 

 

Дисциплината “Хидравлични машини и пневматика” дава възможност студентите да 

получат достатъчно задълбочени знания за механиката на флуидите и приложението ù в областта 

на хидро- и пневмозадвижванията и управлението на производствени системи. Студентите 

получават знания за основните свойства на течностите и газовете, законите на движението им, за 

явленията, свързани с това движение, за методите за определяне на параметрите на движение на 

работните флуиди в агрегати и машини. Разглеждат се принципите на действие, характеристики и 

специфичните особености на основните хидравлични и пневматични машини и елементи от 

системите за задвижване и управление. Първостепенно място е отделено на основните принципи, 

на които се гради изучаваната дисциплина, в неразривна връзка с практическото приложение. 

Дисциплината дава възможност студентите да получат също знания и умения относно 

конструкцията, експлоатацията, приложението и техниката на безопасност при работа с 

хидравлични машини и елементите на хидро- и пневмоавтоматика в енергетиката.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 Целта на обучението по учебната дисциплина “Хидравлични машини и пневматика” е да 

даде на студентите знания по основните въпроси от теорията, конструкциите и управлението на 

различните хидравлични и пневматични машини. Придобитите знания ще дадат възможност на 

студентите успешно да решават въпросите, свързани със задвижването, управлението и 

автоматизацията на хидравличните и пневматичните машини и системи.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Учебната дисциплина е въвеждаща за студентите от специалностите на ЦИТН. Нейна 

основа са знанията, които студентите имат по математика, физика, химия и електротехника от 

средния курс на обучение.  

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

 Тема 1. Основни физически свойства на течностите. Основни функции на работните 

течности в хидравличните устройства. Избор на течност. Прибори за определяне на основинте 

показатели. 

 Тема 2. Основни параметри на състоянието на газовете. Уравнение на състоянието на 

идеалния газ. Закони на идеалния газ описващи състоянието на газа при определени условия.  

 Тема 3. Основи на термодинамиката. Първи и втори закон на термодинамиката. 

Топлопроводимост 

 Тема 4. Основи на хидростатиката. Хидростатично налягане. Свойства на 

хидростатичното налягане. Основно уравнение на хидростатиката. Измерване на налягане. 

 Тема 5. Хидростатично налягане. Приложение на хидростатичното налягане. 

Хидростатично налягане на плоски и криволинейни повърхности. Хидростатични машини. 

 Тема 6. Основи на хидродинамиката. Основние понятия и определения. Уравнение на 

Бернули. Видове движения на течностите. Закон на Бернули. Режими на движение (ламинарен и 

турбулентен) на течностите. 

 Тема 7. Хидравлични загуби. Загуби в напор по дължина. Местни загуби на напор. 

Изтичане на течности през отвори. Класификация на тръбопроводите. Типове съединения на 

тръбопроводи. Хидравличен удар.  

Тема. 8. Работни течности. Избор и експлоатация. 

 Тема 9. Общи сведения за енергообеспезпечаващите устройства. Основни типове 

устройства. Видови помпи – динамични, обемни. Компресори. Предназначение, основни параметри 

и изисквания. 

 Тема 10. Изпълнителни механизми. Класификация. Устройство, принцип на действие и 

основни параметри. Хидроцилиндри. Хидромотори. 

 Тема 11. Апаратура на хидро- и пневмозадвижване. Дроселно и обемно регулиране. 

Вспомогателно оборудване. 

 Тема 12. Обемни хидравлични и пневматични задвижвания. Основни понятия. 

Класификация на хидро- и пневмозадвижванията. Комбинирани задвижвания. 

 Тема 13. Принципни схеми на хидрозадвижвания. 

 Тема 14. Принципни схеми на пневмозадвижвания. 

 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ:  

 

Тема 1. Определяне на основните физични свойства на течностите. 

Тема 2. Основни понятия и уравнения на хидродинамиката.Уравнение на Бернули. 

Тема 3. Режими на движение на течности. Число на Рейнолдс. 

Тема 4. Изтичане на течности през отвори. 

Тема 5. Движение на течности в твръбопроводи. 

Тема 6. Помпи и помпени установки. 

Тема 7. Относителен покой на течности. 

Тема 8. Компресори.  
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ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ: 

 

Тема 1. Определяне на скоростта и разхода при изтичаен на течност от отвори. 

Тема 2. Определяне на разхода на въздух с диафрагми. 

Тема 3. Определяне на загубите в налягане, приичнени от триене на течност в стените 

на канал. 

Тема 4. Компресорни хладилни машини. Определяне на охладителната способност на 

хладилна установка. 

Тема 5. Определяне параметрите на помпени установки. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Учебното съдържание по дисциплината налага изполването на съвременни методи на 

преподаване. Курсът е разработен в електронен вид с подходящо избрани за всяка тема 

презентационни материали. Това дава възможност студентите да бъдат въвлечени в активна 

учебно-познавателска дейност. 

Използва се лекцията „беседа” или «диалог с аудиторията” като вариант на активно 

обучение. По този начин се насочва вниманието на студентите към най-важните въпроси по 

темите, определя се начина и  темпа на излагане на съдържанието с отчитане на особеностите на 

студентите.  

Практическите и семинарни занятия имат за цел затвърждаване на знанията, придобити 

от лекционния курс. Предвиденият текущ контрол под формата на контролни работи стимулира 

студентите да се представят добре, позволява обективно да се оцени нивото на придобитите 

знания и се явява идеално допълнение към другите методи за проверка, повишавайки 

ефективността на учебния процес. 

Стимулира се самостоятелната работа на студентите, като допълнително е предвиден 

курсов проект, който дава възможност те да проявят творчество при разработка и презентиране в 

електронен вид на реферат по конкретна тема. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТОЧКОВА СИСТЕМА 

 

Семестриалният изпит е писмен и включва три въпроса. Крайната оценка е комплексна. 

Тя се формира от получената оценка от изпита и оценката за работата на всеки студент през 

семестъра. Максималният брой точки, който студентът може да събере е 100. Разпределението им 

е както следва: 

1. Общ брой точки от посещения, предаване и защита на задачи (протоколи). 

(При неявяване на семинарно или лабораторно упражнение, но при предаване 

и защита на задача, максимален брой точки 2) 

30 

2. Поощрителни точки за участие във всички семинарни и лабораторни 

упражнения. 
4 

3. Максимален брой точки от две контролни работи. При получаване на 12 



 4 

оценка Слаб(2) – 0 точки. 

Заб.: За задочно обучение – разработка на реферат по зададена тема по 

желание на студента.  

4. Изпитна процедура 54 

Общ брой точки: 100 

Брой точки  по скалата за оценяване: 

 от 54 до 60 точки - Среден (3); 

 от 61 до 70 точки - Добър (4); 

 от 71  до 80 точки - Много добър (5); 

 от 81 до 100 точки - Отличен (6). 

Ако общият брой точки, получени по т.1 и т.2 е по – малък от 14, студентът не се 

допуска до изпит. Ако студентът получи 36 точки от т.1 - 3, то има право на предварителна изпитна 

процедура (освобождаване от изпит ). 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

[1]. Гусев, А. А.  Основы гидравлики : учебник для среднего профессионального образования / А. А. 

Гусев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 285 с. ISBN 978-5-534-

01044-2.  

[2]. Applied Hydraulics and Pneumatics: Hand Book for Mechanical Engineers by Abraham Eben 

Andrews A.,Karthick P., Chandramohan D., Published February 9th 2018 

[3]. Festo Didactic GmbH & Co. KG, 73770 Denkendorf/Germany, 2003q Hydraulics Basic Level 

Textbook 

[4]. Proceedings of International Conference on Hydraulics, Pneumatics, Tools, Sealing Elements, Fine 

Mechanics,Specific Electronic Equipment & Mechatronics, HERVEX 2017 

[5]. Шейпак А., Гидравлика и гидропневмопривод. Основы механики жидкости и газа. Учебник 

[6]. Василий Александрович Кудинов, Гидравлика 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО, ISBN: 9785534103366, 2018 

[7]. Романович Ж. А., Высоцкий В. А, Надёжность функционирования гидравлических и 

пневматических систем в машинах и аппаратах бытового назначения, 2012 г. 

[8]. Малашкина В. А., Гидравлика, Московский государственный горный университет 2012 г. 

[9]. Грозев, Г. и колектив. Хидравлични машини. Техника. 2000. 

[10]. Николов Тодор, Йорданов, Хидро- и пневмозадвижване, 2010, ISBN978-954-24-0141-4 

[11]. Славчев, Христо Димитров, Пневмозадвижване, 2002, ISBN954-683-186-7 

[12]. Пазушкина О. В., Гидравлика и гидропневмопривод УлГТУ , 2012 г. 

[13]. Лепешкин А.В., Михайлин А.А. Гидравлические и пневматические системы / Под ред. Ю. 

А. Беленкова - М. :Издательский центр "Академия", 2004. - 336 с.ISBN 5-7695-1335-7 

[14]. Схиртладзе А.Г., Борискин В.П., Иванов В.И. и др. Станочные гидравлические системы: 

Учебное пособие / А.Г. Схиртладзе, В.П. Борискин,В.И. Иванов и др. – Старый Оскол: ООО 

«ТНТ», 2007. - 276 с. 

[15]. Башта Т. М. Машиностроительная гидравлика: Справочное пособие / Т. М. Башта. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1971. –672 с. 

[16]. Герц Е.В., Крейнин Г.В. Расчет пневмоприводов. Справочное по-собие. /Е.В. Герц, Г.В. 

Крейнин. - М., «Машиностроение», 1975. 

http://www.knigafund.ru/authors/29966
http://www.knigafund.ru/authors/29980
http://www.knigafund.ru/authors/34037
http://primo.nalis.bg/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%2c+%d0%a2%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80+%d0%99%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2&vl%2812610808UI0%29=creator&vl%2828101403UI1%29=all_items&vl%281UI0%29=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=NALIS_VIEW&scp.scps=scope%3a%28ALL%29%2cscope%3a%28LSU_aricles+%29
http://primo.nalis.bg/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=%d0%a1%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%b2%2c+%d0%a5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be+%d0%94%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2&vl%2812610808UI0%29=creator&vl%2828101403UI1%29=all_items&vl%281UI0%29=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=NALIS_VIEW&scp.scps=scope%3a%28ALL%29%2cscope%3a%28LSU_aricles+%29
http://www.knigafund.ru/authors/40408
http://www.knigafund.ru/books/185244


 5 

[17]. Кудрявцев А. И., Пятидверный А. П., Рагулин Е. А. Монтаж, наладка и эксплуатация 

пневматических приводов и устройств / А. И. Кудрявцев, А. П. Пятидверный, Е. А. Рагулин. – 

М.: Машиностроение, 1990. – 208 с. 

[18]. Никитин О.Ф., Холин К.М. Объемные гидравлические и пневматические приводы: Учеб. 

пособие для техникумов. – М.: Машиностроение,1981 – 269 с. 

[19]. Столбов Л. С., Перова А. Д., Ложкин А. В. Основы гидравлики и гидропривод станков: 

Учебник для техникумов / Л. С. Столбов, А. Д. Перова, О. В. Ложкин. – М. : Машиностроение, 

1988. – 256 с. 

[20]. Теплов А. В., Виханский Л. Н., Чарей В. Е. Основы гидравлики:Учеб. пособие для 

техникумов / А. В. Теплов, Л. Н. Виханский, В. Е. Чарей. – Л. : Машиностроение, 1969. – 224 с. 

[21]. Холин К. М., Никитин О. Ф. Основы гидравлики и объемные гидроприводы: Учебник для 

учащихся средних спец. учебных заведений / К.М. Холин, О. Ф. Никитин. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Машиностроение,1989. – 264 с. 


