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Книжката се издава по решение на катедрения с,

катедра ,,Хидравлични машини" вьв врьзка с

чествуването на 50-годишния lобилей на катедрата,

нейното отпечатване, както и организирането на самото

чествуване е спонсорирано от:

Q Капрони АД, Казанльк
Q ЕнергоремонтДД, Пловдив
О Металагросервпз ООД, Софпя
е ХЕСАД-Ямбол
Q Е^пролй-Трафо, Кlостендпл

' 
МЮ - Хидравлика АД, Казанлък,

Q ЕТ"Длексiндьр Александров" , София

г



50 години
кАтЕдрА,,хидрАвлични мАш ини"

при тЕхничЕския унивЕрситЕт - софия

Кателра ,,Хидравлични машини" е създадена през учебната

1945/46 г. при откриването на Машинно-технодогичния факултет на

flържавното висше политехническо училище. Работата по

организирането и изграждането на катедрата започва с назначаването

от 2,t.05.,l946 г. на инж. Васил Геров Митев за професоррьководител

на катедрата. През сьщата година е избран за доцент инх<. Минчо

Попов (по-кьсно професорръководител на катедра

,,Хидроаеролинамика"). До 1950 г. в в катедрата са постьпили като

асистенти инх<. ff,имитьр Вълков (от 1968г. - професор, а от 1973 до

1980г, - рьководитед на катедрата) и инlк, Михаил Константинов (по-

късно професор). От 1980 г. до 1993г. и от 1995г. ръководител на

катедрата е проф. п-р Грозьо Грозев, а в периода 1993-1995г. на тази

мъжност е доц. д-р Михаил Комитовски..

Основателят на катедрата професор Васил ГЕРОВ е роден на

24.10,'t9йг. в с. Скалско, Габровско. 3авьршва машинно инженерство
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в Машинно-електротехническия инстиryт в Нанси (Франция) през
'1931г. Професионалната си дейност започва като инr(енер в завода за

помпи ,,диеболд" в Нанси, кьдето достига до мьх(ност гдавен

конструктор (1939). След завръlцанетQ си в България работи във ВВС

(1939) и в Министерството на народното здраве и социалните грих(и

(,194G1943). Един от първите професори - машинни инженери в

flьржавната подитехника. Избиран е за председател на отдела по

машинно инженерство към Дьржавната политехника ('1947-1951г.),

зам.-ректор на МЕИ-София (1964_1966г.) и декан на

Машиностроителния фаr<ултет (196Gl9Вtг.). Проектира и пуска в

действие (1962) първата лаборатория у нас по хидравлични

ryрбомащини. Основни области на научна и преподавателска дейност:

машинна динамика, хидравлични машини, помпи, компресори,

вентилатори, водни ryрбини. Автор е на 25 научни труда предимно по

теоретични и експериментални проблеми на хидравдичните

ryрбомашини. Основни учебни издания:,,Хидраваични маlлини" (1953),

,.Хидравлични ryрбомаrчини" (1955),,,Помпи, компресори, вентилатори"

(195В, 1965, 1969), ,,Водни ryрбини" (1973), Издава и първия системен

учебник у нас по машинна динамика за машинни инженери. Носител е

на орден ,,Св, св. Кирил и Методий" lcT.

Починм е на'l6.10,1985г,

понастоящем в катедрата работят 15 преподаватели, 5 души

учебнопомощен пероонал и 3 щатни специ€иисти по НИС, От тях 1 е

професор, 6- доценти, 8 - главни асистенти, 1 научен сьтрудник l ст.

l. прЕподАвАтЕли
В 5&годишната история на катедрата редовни преподаватели са

бипи:
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No Преподавател Година на
пое,tъпване

,1. проф. Васил Геров Митев 1946
2, проФ. д-р Минчо ГеоDгиев Попов 1946
3. проФ. д-р Димитьо Славчов Вьлков 1946
4. проф. д-р Михаил Спиров Константинов 1950
5, доц. Петьо Недялков 3латаоев 1951
6. доц. Богдан ИвановДоаганов 1955
7. преп. Димитър Николов Петров 1957
8. ДОЦ. ВИКТОО СТОЯНОВ БЧНДЖЧЛОВ

,l95B

9. доц. Панталей Петков Радчлов 1962
10. проф. д-р Грозьо Иванов Грозев 1962
,11 гл. ас. Найден Петоов Москов 1963
12. гл. ас. СтеФан Тотев Бошнаков 196з
,13.

доц. д-р Вълко МаDинов Кичев 1967
14. доц. д-р Миладин Ангелов Дазаров 1972
15. гл. ас, Коста Кирилов Герджиков 1s72
,16. гл. ас. Симеон Теофилов Симов 1972
17. доц. д-D Валентин Славов обоетенов 1976
18. доц. д-р Стефан Димитров дазаров 1976
19. доц. д-р Михаил Комитовски 19в0
2о. доц. д-о АлександьD Николов Коьстанов 1984
21. гл. ас. д-D Илчо Иванов Ангелов 1985
22. гл. ас. Антон Викторов Троянов 19вб
2з, гл, ас. Иван Неделчев Дчков 1986
24. гд. ас. Георги СтеФанов Джамбазов ,l9вб

25, ст. ас. огнян Никибооов Бекоиев 1987
3абележка: посочено е най-високото научно звание и годЙната, Ы която е избран за

преподавател в катедрата.

А. Редовни преподаватели

И Биографични данни за ч_lатните преподаватели в катедрата кьм

11.,|0.1996г. (по азбучен рел):

АНГЕАОВ, Илчо Иванов (08.10.1955, Кlостендил), главен

асистент, Завьршва ВМЕИ-София през ,t980г,, специмност хидравлика

и пневматика. До'19В2г. работи в МЗ"Мир" (Монтана) като конструктор
и рл група. През 1982г, е приет за редовен аспирант в катедрата. а

през 1985г. е избран за асистент (от ,l990г, - главен асистент), През



1990г. защитава дисертация (д-р) във ВМЕИ (София) на тема:

,,Изследване на двупътен реryлатор на дебит с непряко управдение от

хидравлична система за повдигателни уредби на кари". Основни

области на научна и преподаватедска дейност: хидрамични машини,

елементи и системи за задsижване и управление, автоматично

реryлиране и управление на хидравдични системи. Чел е лекции по

дисциплините,,,Мехатроника, роботизация и компlотеризация в

текстидното производство", 'ХидрФ и пневмомащини и задви>квания" и

води упражнения по тези дисциплини. Автор е Ha,l4 научни гryбликачии

и 3 изобретения. Основни научни и научнФ.приложни постижения:

разработени елементи и системи за каростроенето, минната,

керамичната и дървопреработватедната промишденост; хидравлични

ударни енергопогльщащи уотройства; приложни програми за

изследване на преходни процеси и честотни характеристики на

хидравлични елементи и системи"

БЕКРИЕВ, Огнян Нuкифоров (22.04.1959, София), старши

асистент. Завьршва ВМЕИ-София през ,t984г., специzиност хидравлика

и пневматика, след което постъпва като инженер кьм катедрата. През
,l9В7г, е избран за асистент. Основна област на научна и

преподавателска дейност; динамични хидравлични машини. Води

лабораторни упр€Dкнения по дисципдините ,,Хидре, и пневмомащини и

задвижвания" и ,,Водни ryрбини", Автор е на б научни публикации.

БОШНАКО\ Стефан Тотев (23.03.1938, с. Бъчвари, Габровско),

главен асистент, 3авьршва МЕl4София през 1962г. специалност

хидравлични мацJини. До 1982r. работи в ДМЗ"Червена зве3да"

1Дебелеч) като конструктор, През 1963г. е избран за асистент,

Специализира в ТУ (Дрезден) хидравлични системи за зtцвижване и

управление (1967/6S). основна област на научна и преподавателска

дейност: хидро- и пневмозадвих(ване и автоматика. Чед е лекции по
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"Хидро-ипне8мозадвижванеиавтоматика"и,,Автоматично
реryлиране". Автор е на 10 научни публикации, от които 1 в Германия и

на 10 изобретения. Основни научни и научно-приложни постижения:

разработване на едектро-хидравлични пропорцион€tлни елементи.

ГРО3ЕВ, Гро*о Иванов (16.,12,1934, [lимитровград), професор.

3авьршва МЕtz}София през 1960г., специалност хидравлични машини.

До 1962г. работи в f[M3"Xp. Смирненски" (София) като конструктор.

През 1962г, е избран за асистент, през 1972 - за доцент, а от 19В2г. е

професор. Специализира в Швейцария (1970) и СGСР (1975). През

1970г. защитава дисертация (д-р) вьв ВМЕИ (София) на

тема:"Изследвания вьрry работни коледа за обратими ryрбомашини с

ниски специфични обороти". Основни области на научна и

преподавателска дейност: ryрбомашини, специмни помпи и

хидротранспорт. Чел е лекции по ,,Водни ryрбини", ,,Трьбен

хидротранспорт и специални помпи", ,,хидро. и пневмомашини и

съорьжения",,,Турбопомпи, ryфокомпресори и вентилатори",'Хидро-

и пневмотехника" , ,,Хидро- и пневмотранспорт". Автор е на над 70

научни гryбликации, от които 15 в чух<6ина (Германия, Чехия, Полша,

Унгария, h7мъния, Израеп), Учебни издания: 
'Тръбен 

хидротранспорт и

специ€ини помпи" (1981), 'Хипро, и пневмомашини и сьорьжения"

(1985, 1991), "Турбопомпи, ryрбокомпресори и вентилатори" (1993),

"Хидравлични машини" (1994), ,,3адачи по ХПМ3" и др, Ръководил е 6

успещно защитили аспиранти. Основни научни и научно-придожни

постижения: Разработване и внедряване на серия работни кодела на

помпи за шлам, серия маrогабаритйи помпи. Разработил е теория на

повърхностните аератори, методика за преизчисляване на

характеристиките на центробежни помпи, работещи с ненlотонови

течности. Носител е на орден ,,Св. св. Кирил и Методий" l ст. и на
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званието почетен енергетик. Бил е зам. декан на ЕМФ (1976г.) и научен

секретар вьв ВАК (19ВG1992г,),

ДЖАМБА3ОЩ Георrп Стефанов (1960, София), главен асистеFtт.

Завьршва ВМЕИ-София през ,!986г., специалност хидравлика и

пневматика и същата година е избран за асистент. Основни области на

научна и преподавателска дейност: допатьчни хидравлични машини,

комп[отърно моделиране. Водил е упрФкнения по 'Водни ryрбини",

.,Хr,rдро- и пневмомашини и сьорьжения" и др. двтор е на б научни

rrубликации, от които 2 в чухtбина (Унrария, Чехия), Основни научни и

научно-приложни постижения: разработване на компlотьрни програми

за изследване на хидравлични машини и системи. От 'lg95г. е на 3-

годишна специ€иизация в Англия.

ДУКОВ, Иван Неделчев (15.12.1960, София), главен асистент.

Завършва ВМЕИ-София през 1985г., опециалност хидравлика и

пневматика, след което работи в НИППИЕС"Енергопроект". През

1986г. е избран за асистент, Основни области на научна и

преподавателска дейност: работни ryрбомашини, хидро- и

пневмотранспорт, пречиствателна техника. Чел е лекции по

Дисциплината .,Хидромеханични пречистващи устройства" и води

упражнения по ,,Турбопомпи, ryрбокомпресори и вентидатори",

,.Хилро- и пневмомашини и сьорьжения'' и др. Автор е на б научни

пубпикации, от които 3 в чух<бина.

КИЧЕВ, Вълко Маринов (27.0В,1937, с. Сърнегор, Пловдивско),

доцент. Завършва МЕИ-София през 1965г,, специалност хидраsлични

l\4ашини и сьоръжения. През 1965г. е избран за стФкант-научен

сьтрудник, през 1967 - за асистент, а през 1984 - за доцент.

Специа,rизира в ДПИ (С. Петербург) преходни процеси при

хидравличните машини (1971) и в университета в Гпазгоу

'ГеРr\40ДИНа[,11.4ЧеН МеТОД За ОПРеДеЛЯНе На К, П. Д. На ХИДРаВ^ИЧНИ
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машини (1976), През 1979г, защитава дисертация (д-р) вьв ВМЕИ

(София) на тема: ,,Развитие на средствата и методите за изследване на

хидравлични машини в преходни режими". Основни области на научна

и ,преподавателска дейност; измервания, ryрбомашини.

хидроенергетика, ВЕЦ и помпени станции, хидромеханични

съорьжения, Чел е лекции по дисциплините ,,Електрически

измервания на неелектрични ведичини", 'Хилроенергетика", ,,ВЕЦ и

помпени станции" и др. и е водил упрaDкнения по тези дисцип^ини.

Автор е на 36 научни гп76пикации, от които 12 в чул<бина (Ангпия,

Германия, САЩ, Австралия, Китай, Югославия, Чехия, Унгария) и на 3

изобретения. Издал е ,,Рьководство за пабораторни упракнения по

измерване на хидравлични, пневматични и механични ведичини" (1 995).

Основни научни и научно-придожни постижения: сь3дадени методи и

средства за изследване на хидравлични машини и сьорьжения:

отраслова нормма за определяне на к.п.д. на хидравлични машини по

термодинамичния метод; устройства за измерване на дебит; поядник

,,Парт 20" с автоматично реryлиране на темпераryрата на нагревния

елемент и др. Бил е зам. декан на ЕМФ (19S7-1995).

К О М ИТ ОВ СК И, М и х а и л ý и м и т ро в (22.1 2.19З6. Попово), доцент.

Завьршва МЕИ-София през ,1960г., специмност хидравлични машини,

До 
,1964г. 

работи в 3ММ (София) катс рл група, от ,1968г. до 196Вг.е

рл секция в НИПКИМИ София), а в периода 1974-1977 работи в ОРСТА

"Хидравлика" (даипциг). През ,I968г. защитава дисертация (д-р) в

ЕНИМС (Москва) на темаl"Намаляване нивото на вибрациите на

хидрозадвижването на прецизни металорежещи машини". През 1977t.

постъпва във ВМЕИ (София) като ст. н. с. llcT., а през 19ВOг. е избран

за доцент кьм катедрата. основни области на !-]аучна ,,1

преподавателска дей ност: хидрозадвижване, автоNlатич но регулираl-iс

механика на флуидите. Чел е лекции по дисциплините: .,Елеir,лен,ii.] iа
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хидро- и пнивмозадвил(ването",,.Хидравлични системи 3а задвижване",

..Автоматично реryлиране", ,,Механика на флуидите" и др. Автор е на 65

научни публикации, от които 12 в чркбина (Русия, Германия) и на 22

изобреlения. През периода 197В-1991г. е рьководител на оНИА към

каrедрата и на ММ ,,Хидросистеми". Ръководил е 4 успешно 3ащитиди

аспиранти. Автор е на учебника ,,Елементи на хидро- и

пневмозадвижването" (19В5). Основни научни и научно-приложни

постижения: разработване на хидрOзадвижване на манипулатори, и

преси и на хидравлични демпФерни устройства. Награди: ,Щ,имитровска

llаграда (1972), Почетен изобретател на софия (198В), орден ,,Св. Св,

Киоил и Методий" |lст.

КРЪСТАНОВ, Александър Ннколов (05.04.193В, с. Черепиш,

Врачанско), доцент. Завьршва МЕИ-София през 19&1г., специмност
)<rjдравлични машини и съоръжения. В периода 1964-1865г. работи в

/_lМЗ"Г. [имитров" (Випин) като ст. конструктор. През 1973г. защитава

дисертация (д-р) вьв Варшавската политехника на тема:"Анмиз на

l]адеждността на един клас пневматични логически системи". Вьв

Вl\jЕИ (София) постьпва през 1965г, като стажант-асистент в катедра

,Хидродинамика", през 1967г. е избран за редовен асистент в сьщата

катедра, през 1984г. преминава в катедра ,,Хидравлични машини",

където е избран за доцент (19В5г.). основна област на научна и

Ili]сподавателска дейност: пневмоавтоматика и задвижване. Чел е

lr8кции по дисциплините,,пневмозадвижване и пневмоавтоматика",

.хидро- и пневмомашини и задвижвания" и .,реryлиране и управление в

енергийната техника", Автор е на 30 научни публлtкации, от които б в

чужбина (Попша, Унгария) и на книгата ,,Нискостойlностна

автогчlатизация на ръчния труд" (19В0). Ръковолил е едrlн успешно

,rаiliитил аспирант. Основни научни и научно-приложнL,! i]остижения:

10
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анмиз на надеждността на дискретни пневматични системи;

разработил е автомат за опаковане на електроди.

АА3АРОВ, Мпладин Ангелов (17.09.1939, с, Вирове, Монтана)

доцент. 3авършва ВМЕИtrСофия през 1966г., специаиност хидравлични

машини. До 1968г. работи в БРВ по помпостроене (Вилин) като рл
група, адо 1972г. в ИДД (София) като научен сьтрудник. През 1972г. е

избран за асистент, а през ,t988 - за доцент, През 1987г. защитава

дисертация (д-р) във ВМЕИ (София) на тема:"Изследване на

движението на твърди частици в работното пространство на помпа за

хидросмеси". Основни области на научна и преподавателска дейност:

хидропневмомашини и хидрозадвих(ване, динамични и специални

помпи, хидравлични системи, динамика на движението на

двукомпонентни системи. Чел е лекции по дисциплините: ,,Хидро- и

пневмомашини и задвижвания", 'Помпи, компресори и вентилатори",

,,Хидротранспорт" и др. Автор е на З2 научни публикации, от които 4 в

чужбина (Германия, Чехия, Унгария). Учебни издания: ,,Хидравлични

машини" ('l994), ,,Рьководство за курсово проектиране на хидравлични

ryрбомашини" (,l987,1993). Бил е научен секретар на СНС по енергийна

техника и машини (1992-1995).

Д.Д3АРОВ, Стефан fi,имитров (29.04.1940, София), доцент.

3авьршва ЛПИ (С. Петербург) през 1966г., специмност хидравлични

машини и средства за автоматизация. До 1976г, работи в ИЕМ (София)

като конструктор и научен сътрудник. Специализира в Италия

хидравлични задвижвания (1973), 8ъв Франция - изследване на

хидравлични системи (1981) и в Испания - анализ и синтез на

хидравлични системи (1989). През ,1976г. е избран за асистент, а през

1990 - за доцент. През 19В8г, защитава дисертация (д-р) вьв ВМЕИ

(София) на тема: ,,Изследване и усьвьршенствуване на подег,.lliаlа

хидравлична система на електрокарите-високоповдигачи". Оснсэi1,1

11
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о6ласти на ttаучна и преподавателска дейност: хидравлични и

пt]евматични машини, задвижвания и управление. Чел е декции по

лисциплините ,,Хидро- и пневмомашини и задвижвания", ,,Хидро- и

пFlевмозадвижване и автоматика", ,хидре и пневмосистеми за

3i]движване иуправление", ,,Технология на прои3водството на хидро- и

пневмомашини" и др. Автор е на 30 научни публикации, от които 1 в

.iужбиliа (Унгария) и на 27 изобретения. Издал е 'Рьководство за

п:lГlораторни упракнения по хидро- и пневмозадвижване и управление"
(1986). Основни научни и научнФ.приложни постижения: сьздадени

хидравлични елементи и системи за задвижване и управление на

tlодемно-транспортни, строително-пьтни и минни машини,

МаСКОQ Найден Петров (10.11.1937, София), главен асистент.

Завьршва МЕИ-София през 1962г., специ;иност хидравлични машини.

През 1962г. постьпва в катедрата като инх(енер, а през 1963г. е избран

за асистент. Специализира в ХПИ (Харков) ryрбопреяаватели (196В) и в

Полша - хидрозалвижване (19В1), Основни о6ласти на научна и

преподавателска дейност: ротационни обемни машини, хидравлично

залвих(sане и управление, хидропредаватели. Чел е лекциlи по

дисциплините ,,Хидрозадвижване на метморех(ещи машини",

,.Хидравлични ryрбопредаватели",,,Обемни ротационни,иаtuини",
.,обеп,tни хидравлични и пневматични машини" и е водил упрФкнения по

тези дисциплини. Автор е на 17 научни пубпикации и на7 изобретения.

Издал е ,,Рьководство за лабораторни упрФкнения по хидро- и

пневмозадвижване и }прдвд€ние" (1981), Основни научни и научно-

приложни постижения: разработване на методи за оразмеряване на

ротационни обемни помпи и хидродвигатели; сьздаване и изследване

tia реryлатори на скоростта на спускане на товара за кари-повдигачи.

ОБРЕТЕНОВ, Валентин Славов (02.07.1950, !ряново), доцент.

iавьршва ВМЕИ (София) през 197Зг., специалност хидравлични

12
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машини и сьоръжения. До 1976г. работи в НИПКТИ"Строитепна

техника" (София) като конструктор" През ,1976г. е избран за асистент,

а през 1986 - за доцент, Специализира в МЕИ (Москва) лопатьчни

хидравлични машини (1979). През 19В2г. защитавадисертация (д-р) вьв

ВМЕИ (Gофия) на тема: ,,Изследване и разработване на радиално-

осови (тип Францис) водни ryрбини с ниска специФична честота на

вьртене". Основни области на научна и преподавателска дейност:

лопатьчни хидравлични и пневматични машини, хидроенергетика. Чел е

лекции по дисциплините ,,Водни ryрбини и хидроенергийни

сьоръжения", ,,Хидро, и пневмомашини и съоръжения", ,,Комп}отьрно

проектиране на хидро- и пневмомашини" и др. Автор е на 82 научни

публикации, от които 22 в чужбина (Русия, Германия, САЩ, Израел,

Китай, Корея, Унгария, Полша, Чехия, Словения) и на 3 изобретения.

Автор е на учебника ,,Водни ryобини и хидроенергийни сьорьжения"

(1996) и съавтор на ,,Хидро. и пневмомашини и сьоръжения" (1991),

,,Хидравлични машини" (1994), ,,Ръководство за лабораторни

упр€Dкнения по водни ryрбини, помпи и вентилатори" (1985),

,,Рьководство за курсово проектиране на хидравлични ryрбомашини"
(1987,1993). Ръководил е един успешно зашlитил аспирант. Основни

научни и научно-приложни постиri(ения: разработване на метод}4 и

компlотьрни програми за синтез и анализ на елементите от проточната

част на различни видови водни ryрбини; сьздаване на серия моде^ни

работни колела за водни ryрбини; сьздаване на ефективни

конструкции на водни ryрбини за малки ВЕЦ; модернизация на

хидроенергийното оборудване вьв ВЕЦ; наryрни изследвания на водни

ryрбини (над 50 ryрбини в 20 ВЕЦ) др. Вклlочен е в известната

американска енциклопедия 'Who's Who" (30th Edition).

СИМОВ, Снмеон Теофнлов (30.06.1944, с. Романци, Софииско)

главен асистент. 3авьршва ВМЕИ-София през 1969г., специз,/rll0с]
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хидравлични машини и сьорьжения. До 1972г. работи в завод ,,6

септември" (София) като конструктор. Специализира в ТУ (!резден)

реryлируеми компресори и помпи 09В0). През 1972г. е избран за

асистент. Основна област на научна и преподавателска дейност:

обемни хидро- и пневмомашини. Чел е декции по дисциплината

,.Обемни хидравлични и пневматични машини" и е водид упрФкнения по

тази дисципдина, както и по,,Хидро- и пневмомашини и задвижвания" и

др. Автор е на 32 научни пубпикации, от тях В в чужбина (Германия,

Русия) и на ]4 изобреlения и 3 патента. Издал е,,Ръководство за

проектиране на бутални помпи и компресори" (1980) и ,,Ремонт на

компресори" (1975). Основни научни и научнФ.приложни постижения:

създаване на оригинални реryлируеми обемни машини, работещи на

нов принцип,

ТРОЯНОВ, Антон Викторов (09.12.1953, София), rлавен асистент,

Завьршва ВМЕИ-София през 1979г., специмност хидравлика и

пневматика, след което постъпва като инженер кьм ОНИА на

катедрата, През 19Вбг. е избран за асистент. Основна област на

научна и преподавателска дейност: хидравлични едементи и системи

за задвижване и управление, Водил е упрФкнения по дисциплините

,,Елементи на хидрозадвижването",,,Хидросистеми за 3адsижване",

,,Хидро- и пневмомашини и задвих(вани"" и др. Автор е на 4 научни

публикации и 2 изобретения.

FJ Биографичнt1 данни на бивши преподаватели от катедрата (по

азбучен реп):

ВЬАКОВ, flпмитър Славчов (30.11.1916, с, Челопеч, Софийско),

професор. 3авьршва Машинния отдел на Университета в Загреб през

194Зг. През ,1954r. защитава дисертация (д-р) на тема: 'Спирална
камера на водна ryрбина с наднал,ягане като преобразувател на потока

14
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и указател на дебита" (МВТУ-Москва). Асистент в ,Щьржавната

политехника от '1946г,, доцент към катедра ,,Хидравлични машини" от

1954г., професор по хидропредаватели и обемни машини от 1968г.

Основни области на научна и преподаватедска дейност: обемни

хидравлични машини, хидравдични задвижвания за металорежещи

машини, хидравлични ryрбопредаватели. Автор е на над 30 научни

труда в областта на хидравдичните машини, вкл. монографията

,,Оразмеряване на бутални компресори и помпи чрез съвременни

статистически данни" (1973) и на учебниците 'ХидропредаваТе^и"
0958), ,,Обемни помпи и компресори" (1969), ,,Хидродинамични

предаватели" (1979) и др, Избиран е за зам.-декан на Машинния

факултет в МЕИ-София (1955), декан на ЕМФ (196s1966), зам.-ректор

на МЕИ-София (196S1966). В периода 1962-1967г. е ръководител на

катедра,, Мащинно чертане",

БУНДХ(УАОВ, Виктор Стоянов (12.01.,1930, Брезник), доцент,

3авьршва [\ържавна политехника - София през 1953г. Специмизира
хидрФ и пневмозадвижване в ТУ (Дрезден) през 1963г, и в Москва

(СТАНКИН, ЕНИМС) през 196Вг. Професионалната си дейност започва

в ДМП ,,Антрацитни мини" - Своге (195}55), а в периода 195},1958г. е

рьководител на група в конструктивния отдел на ДМП 'Хр,
Смирненски" - София, Асистент в МЕktСофия по машинно чертане

(1958), ст. преподавател от 1964г. и доцент от 1970 по хидро- и

пневмозадвижване и автоматика към катедрата. Основни области на

научна и преподавателска дейност: хидро-пневмозадвижване и хидро-

пневмоавтоматика, конструиране и изчисление на зъбни помпи. Автор

е на 20 научни гп7бликации, 2 монографии и 3 изобретения. Учебни

издания: ,,Нарьчник по разгъвките на листовите конструкциlr' (196i.

1963, 1972, преведен на румьнски (1964) и на руски (1978) езilк

15
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,,Рьководство за лабораторни упрФкнения по хидравлични машини и

хидрозадвижвания" (1965) и др. Бил е зам. декан на ЕМФ (197е197s),

ГЕРДХ(ИКОВ, Кое.та Кприлов (14.09.1940, Кършкали), главен

асистент. 3авършва ВМЕИ-София през ,1966г., специ€иност

хидравлични машини. До i972г. работи в промишлени предприятия.

През 1972г. е избран за асистент, а през 1S74 - за главен асистент.

Напуска катедрата през ,1975г. и се завръща през 1978г. като научен

сьтрудник по НИС кьм ОНl4Д, През 1996г. отново напуска катедрата.

Основна област на научна и преподавателска дейност: хидравлични и

пневматични машини, задвижвания и управление.

ДРАгАНоВ, Богдан Иванов (12.05.1930, Ябланица), доцент,

Завьршва МЕИ-София през 1954 специ€иност общо машиностроене.

епециализира в областта на хидравличните машини в Германия

(,1959/60), Чехословакия (1965) и Швеция (1971П2). Асистент в МЕИ-

София от 1954, доцент в кат. ,,Хидравдични машини" от 1967 до '1990.

Основни облаоти на научна и преподавателска дейност: автоматично

реryлиране и управление, Автор е на 34 научни пубпикации, от които 5

самостоятелни издания у нас и в Чехословакия. Учебници;

.,Автоматично реryлиране и управление" ('l979), 'Хидро- и

пг{евмоавтоматика" (19ВO) Изобретения:,,Трипьтни миниатlорни

реryлатори", ,,Хидравлични вибратори с висока честота и мощ|-tост".

Участва и в проектни разработки в областта на реryлирането на

водните ryрбини, системи за изкуствено крьвообращение в

Чехословакия и др. През периода 1973-75 е рьководител на кат.

.,Хидроаеродинамика" във ВIi4ЕИ-Габрово. Участвува като екоперт по

хи,,]равличн},lте системи за управление при оценка на разработки на

Завода за тежко машиностроене-Радомир, завод,,Хидравлика"-

l(азанльк, Награди: Орден ,,Св, Св. Кирил и Методийl" - l ст., 3начка за

iii)инос в техниLjеския прогрес от ДКНТП и др.

I
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3ААТАРЕВ, {1етьр Недялков {30,05,1920, Ёi:фия - 11.03,,i995),

доцент. Завърittва frържавна политехника София през 1э49r. Работи

като конструктор в Машинпрсект-София (194S-,i951). Асистен.r в

ýьржавна политехника (1951-1955). Ст, преполавател във BttMMECe-
Русе (1955-1964i, и в МЕL4-София {1954-19ý6)- Избран е за доцент в

МЕИ-Оофия през 1966г. Основни области на научна l,'i препсдаваlелска

дейност; ryрбопомпи и вентилатори, ryрбокоl\.lпрsrLlри, Организира

изгрiждането на ,rаборатория по хидравлични машини вьв B1,1MMEC,

,Автор е на 25 научни пубплtкациtt и на учебниuите: 'ТурбопомIll4 и

венIи^атори" (19/9),,,Турбокомпресори" (]980),,,Помпи, компресори и

8ентилатори" (198]) и на ,,Справочник по помпи" (19S8}. Заtл.-декан на

ЕмФ (196е1977),

КОНСТАНТИНОВ, Мuхапл Сппров {22.a3.iS21, Оофия

0е,04.1991, София), професор. Завьршва ffbprKaBHa подитехника-София

през 1949, L! в сьщата година постьпва като асистент по маuJична

динаlйика пьпвоначално в катедра ,,Хидоавлични f,lашинkl' , а пФ i{ъснсi в

катедра ,,Машинн1,1 tлементи". През 1962 е избран за доцент. а през
'i974 - за професор. Първи рьководител tia катедра Tl*1M. основава
катедра,,Робстотехника" през 1984, чийто рьксв*дитал е до 1986. От
'19Вб до 1991 е професор вь8 ВМЕИ-ИпФ-еливен, в катедра

,,Nlаш1.1ноэнаitие". Автор на над 350 научни lryбликации, 15 учебни
издания и 40 изобретения. Награди: ,,Ораен за храброст" il степен ст

Отечествената война, Ораен ,,Св. Св, Кирил и Методий", Заспу;кил

деятел на техниката.

ПЕТРОВ, f,имнтър Ннколов (20.08.1933, Сафия), преподавател.

3авьршва МЕИ-София през 1956г.. след което е избран за асистент в

катедра ,,!,ескриптlлвна геометрия и машинно чертане". От 1957г, е

асистент в катедрата, а през i963г. е избран за преподавател. Работи в

областта на хидрозадви)J{ванията, Чете лекции по диGцигlлината
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"хидрозфtвижване", Напуска катедрата през

преминаване на друга работа.

'|965г, поради

ПОПОВ, Мннчо Геаргиев (21"09.1912, ,Щряново - 18.02.1985,

София), профасор. 3авьршва ВТУ - Берлин през ,1936г, Постьпва като

асчlстент в същото учил.ище, кьдето през 1944г. по^)/чава научната

степен ,,дOкто}инженер", Професионмната си дейност в Бьпгария

заIlочва като }lн)t(eHep в самолетната фабрика в Довеч (1944i45). Приет

е за ас!,1стент в катедра ,,физика" на ýържавната политехника-София

(1S45), след което преtllияава в катедра 'Хидравлични машини" на

но;осъздfulения Маu:иннФтехнолOгичан факултет и през 1946г. е

избран за доцент. През 1947г. е назначен за рьководитед на

ноЕосъздадената катедра,,Хидроаеродинамика". оGновни области на

научна. и препOдазате^ска деЙност; хидравлика t! х,4дравличtJи маtлини,

хидро- и газодинамика, разпрьскване на струи, теоре]-ично ,i,

експеOимеkтмно изследване на радимни и ссOви вентила,I,ори, Автср

е нз 0коло 2О научни труда, предимно s абластта на

експеримент€и.l{ата хидродинамлlка. Двтор на пьрвите учебни издания

за инженерните rпец|4алl|ости у нас по теоретична хидрФ, и

газодина]иика. Основни учебни издания:,,Хид.родинамика" {ig59, 1Е62),

,,Хидравлика и хидравлични турбомашини" i,i9ýC, 195З),

,,Газодинамика" (19Bt), "Хидро и газодинамика" ('1980) и др. Декан на

Машиностроителния факултет през 1952-'lS55г, и 3агu.-ректор i-{a

ВМЕt!София (196G196В). Преяселател. на НТС по мзшиностроi:],!-l€

(196Ь1974). Награли: Орпен 'Св. Св. Киgrип lt !',{етодий" - l иl !l ':,Iпен,

,,Заслужил деятел на науката".

РАДУ^ОВ, Гlанталей Петков {0S.08.,i9a5, с, Ново село, Видинскс

- 03.С9. 1993, София), доцент. Завършва ýьr:ча :на псr^и гехника-София

през 1953. Постъпва като проектант в Гнергспi]оЕiiт, От 1962 е ст.
поеподавател във Вlt4ЕИ-София, а от 1970 - децеlт. О,.;нсtвни сбласти на

,l8
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научна и преподавателска дейност: хидроенергетика. ВЁц и поlvlпени

станции, динамично иэслед8ане на напорни трьбопроводи и др.Автор е

на 35 научни публикации. Издава ччебниците ,,Хидравлични машини и

сьоръжения" (,1976),,,Хидромеханични сьорьжения" (1979),,,BEL,[ и

помfiени станции4 (19В3). Ръководип е двама успешн0 защитили

аспиранти. 3ам.-декан на ЕмФ (197&,S2). Дьлгогодиt_l"lен консултант на

Министерството на енергетиката и Енергопроект, Награди: Нарсден

oрдеiJ на труда (бронзов), орден ,,Св. Gв. Кирил и Методий" - сребьрен

и ДР.

Б. Хонорувани преподаватели
,В своята работа редовните преподаватели са били подпсьlагани oт

значитеден брой хонорувани преподаватеди, почти всички възпитаници

на катедрата:

Хонорувани преподавател,л кь!и катедрата:

1, Инж. Стефан Станчев (по-късно професор)
2, Инх<. Щиаян Щилянов (по-късно професор)
3. Инж, Илия Илиев Никовскi,l
4. Инж. Атанас Начев
5. Инж. Милко Тодоров
5, Инж. Дlобоttзир Сотиров
7 . Инж, Пантмей Ралупов (по-кьсно дочент)
8, Инж, Никола Николов (по.кьсно професор)
9, Иш<,.Щимитър Петров

10. Инж. Венцислав Маджирски (по-кьсно професор)
'11. Инх<. Гарабеп Мумдх<иян (по-къоно професор)
12. Инж. Дlобен Панов (по-кьсно професор)
13. Июк. Йоряан Беязов (по-късно ст. н.с)
14. Инж. Грозьо Иванов Грозев (по-късно професор)
15, Инж, Живко Стоев (покьсно ст, н.с. )
16, Инхt. Михаил Коtчlитовски (по-кьсно доцент)
17. Инж, Сьби Сьбев
1В. Июк, Д}обчо Дончев
19. Инж. Григор Идков
20. Инж. Иван Видолов
2,1 . t4нж. Георги Златков

19
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22. Инх<, OHl-tK ЦJулян
23. 1,1юк, Христо Брусев
24. Инж. Отефан Недедчвв
25, Инж. Иван Качое
26, Инrtt. Руси Ганев
27, Инж. Никола Динков
2В. Инхt. Иван Стоянов
29. Иrr,ж, Добри Рачев
З0, Инж. Здравко Калайджиеа
З1. Llнж. XpllcTo Ятански
32. Инж. Яким Якимоа
33. Инж. Миладиit дазаров {по-л;ьснс доцеlл r)

З4, Иrtхr, Коста Герд;t:иков (по.t<ьсно гдз.Е€н асистент)
З5. Инж. ýимитьр Савов
Зý, i,1*><. Камен Ёьтов
З7. !{нж А^6к.саhдър Йончез
38. Инхс. Тодор Никс,iов
39. Инж. Влайко Пейцев
40. }4нж. Георгlt Ноколсвски
4,1, Инж. Стефан Даэаров (п+,кьснсr доцент)
42,Инж. Филип Петроэ
43. Инж. itлиrлент Шахов
44, Ин>ь. Иван lvtapKoB
45. Иtiлr. h7мен Евтимов
46. Ин,,к. Стефан ll".|aKr,ea

ll. нАучни эътрi!зници, л,iнжЕнЁFи,
тýхничЕски сътрудници

Пснастояuiем в катедрата работяi 1 rrа;учен

}4н}кенери, 4 техницtt и едич техýичесЕи съIрудн1,1!i-

тЕхници

сътруд1-11,1к,

и

/ 1-1аучни сътрудници

Ин:к, Румен Ненов Евтимов

Завър,;_lва ВllЕИ iСофия) през

|uа,лиtjи и сьсръ){зния. llостьпза в

pnfloT;,i в ИМ},4 iСо+ия), *cHot]H1.1

деЙнс]т. хилOiiвlitiч|]0 .;адЁriх.вi,rнЁ уl звIоii,:ё,l rlзбцijя, измерване на

|iее^ектричiJ},i ьзд!ir]],1-1и. Автор е на i'1 H;yr.;цyi публикацил,: и В патента.

е научен сътпчдiil,iк lcT. по НИС.
'!9,'7г,, сп*ци3./"rност хидраВлИЧН,1

катедрата гilэе,; 1932г, Преди това

об.fr.ас-iи нз научна l,r при/,.с}(на

23
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Като научни сътруýн1,1ци кьм ОНLи на катедрата са ра60тили; инж,

Коста Герджиков (1978-1995), инж.Камелия Грозданова i198G1991),

инж.А.лександър Антонов {1 98еt 1 990).

/ Инженери н техници къгd катедрата:

презиме, фа,\rилия ъжноет ТГdдина на--ТЗ"вьрш*;;Гадtlна м-lЗавйшеЫ_l
постъп в,а не_r[ эrфq з_ова н ие _]

технолог
Д.ЬýsцщАлс к сg9_вД!ц о с Lц]]{1!цсf
Костадин
никэлай Василев Балиев
йёна Ан., елова Иsанова

иев Иванов

Инженери кьм катедрата са били още инж.Йордан Беязов,

инж.НаГ4де|l Москов, инх(.Иван IИархов, }4нж.Нико^ай Петров,

июк.Трифон Трифонов, инж,Огнян Бекриев, инж.Стефан Шаклев.

Техници към рабоrилницата на катедрата са били с]ще; Димитьо

Гевезов. Васил Митев, Димитьр Стоlлчков, Емил Николов (Кемала),

Тодор [окторов (Доктора;. Георги Димитров (6аИ Жов:к;, Иван Колев

(6ай Иван).

Техник къги ОНИД е бипа Душанка Огненска.

Технически сътрудници на катедратасебили оц{е: Неýена КOлева,

Милка Панова и Мария Велкова.

lll. учЕБнА рАБотА
Катедра ,,Хидравлични машLlни" отговаря за обучението iJa

студентите от специалността ,,топлинна и хидравлична техника",

спеLiиализация ,,Хидро- и пневмотехника" (до tszвг. наименованието

на специалността беше ,,хидравлични машини и сьоръжения", до

1986г. - ,,Хидравлика и пневiJ!атика", до 1992г, - ,,Енергийна техника",

специмизация ,,хидро- и пневмотехника), Пьрвlлят випуок на

a

t
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специмността завьрLlJва през 195ý г., а д0 настоящия момент са се

дипл{][,l}.1рми общо нал 1300 инженери,

Катедрата обучава ст/денти и от спеl{имностите ,,Топло- и ядрена

е}iергетика",,,Текстилна техника",,,Транспортна техника",,,Обцrо
машинOстроене и уредостроене",,,Машиностроителни технодогиt4 и

производствена техника",,,Електротехника",,,Електроенергетика" и др.

Нарел с тсва в катедрата през годl,tните се провежда активна

дейнсст п0 следдипломната квалификация на завърши^ите

специмисти чрез индивидуални и групови специализации. В катедрата

са обучавани над 30 аспиранти. Досега са защитени 18 дисертации, 4

0т които - от ч}Dt<дестранни аспиранти. В мOмента редовен аспирант на

катедрата е инж.Цветан Ца".ов,

Учебните дисциплини, които изучават настоящите студенти се

виждат от дейlствуваlлия в момента учебен план:

УЧЕБЕН ПЛАН

на специалноет ,,Топлинна к хидравличiJlа техникý"

(специализация,fi идро- и п}tёвмsтgхника"}

ичен
Дксциплина хорариум

и Ёемес

мател,патика llч
;rjия

на конструирането
не машините |ч (Инл<енер

2+0+з
Материалознание и техно-
логия на материмите lч.

i 2l0J2 i .:'

Физическа кr'лтчса 0{-(4) -0 , i4]_
i15+5+10 i з0

Класи-
фикаци

я

i

'L\ Физика !ч.

i1,1атематика lч.

]

-__.L_
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Теория на пазарното
стопанство 2+2+ 0

2+,1 +2

2+о+4

2+0+З

13+6+l0

2+2.i0
4+з+0

16 | Основи на конструирането
на машините lliч. (Техни-

}.l99ц9д9ryil,gт j рзх9_J 0.1- 0 +4
Механиканафлуидитеlч, l 3-F1+1

атериалознание и техно-
логия на материапите llч. l 3+0+1

з+3+0

механика на флчидите llч.
Термодиr.]змика

Хуманитарна дисциплина
(фипософия, Социология,
Индустримно законода-
телство, История на

Iel1 91_]9I!!дзта)

4+0+2

4+0+2 l 6

2+1+0

19+2+9

Ll ýO,г9дцнц катеg!эа Х пдра &\ич н rl L] э,,iJ и|l и

Вт

t

а llч.
механика lч

Освови на конструирането
на машините lч. (rexHl.;-
ческо

рограмиране и използу-
използване на компlо-

сисrеми lч

3-K,l4]yP9-
оБшо

математика lvч,

оБщо

21 Сьпротивление
ите llч,

машинни елементи

28 Топло- и мас

31 | Металорехещи

L9
29

!|
тоетн cobrecr

ol_-_]ocl
l

ocl

ио

ио

,о
ъ

сх

l

I

i+

l

lI

тн

2+1 +1

4+0+2
*0+

4+0+2

2+0.r- 1

иоо

ио ос

иоо 
|

- ---l I

i технологии
l\лашини и

23
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i 

-ЕfПБёБ 
но, ; з"спс, ртна

| ! техника
2+ 0-+,1

3+0+2
; 3а j ПрограмиDаче и изпФл3у-
| 1 ване на компlотьрни

3ý

системи llч,

Реryлираrtе 11 yl,iOaBдeHr,le }ia
топлични и хидравлични
систеии
Измерваче
хидравлilчl-iи
велиr{ини

37
|з8i търно проектирана

1 +0+3
1;l+5+

4+о+2
на топАинни,
и механиuни

Седми

1,1C ос
схо
иоо
ис зи

'/iC ЗИ

ис зи
,дс-lЙ

_4!
44

оБцlо

ййираема дисц",лй;a-
списьк 1

и пне8моз

| 53 | Икономика
, I r]редприятието

'ъ]l ГЬе;йа*o,п,, ur,. * а

Осмн
ВЕЦ и помпени станции 3+

Технология за i

производство на хидро- и l

пневмомацjин" ]

1в+з+9

3+0+1

етu оемес

3+2+0

lисýиi
исси!
---]
тi;-ш'1,
w €чз

l4c зtl
i!i исси l

i4j
иссиi

од

3+0+2
0-i-3+0

4+0i2
,i5+3+10

lo обучение !ll

Обеtлни и рOтG,ционни
машици

4+0+z q

Б
Ёлектро- и електрснно i

з+0+2
Турбопемпи, ксlмпресори и

4+0+2
4+о+2

2+а+2

4+0+2 | 6
,l9+0+9

1+а+2 l 6

4+0+1

iЕтопло-их XHiiXala

оБщо

иоо
' 15 'Хrдеам,,*-ir xйтеlм
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Избираеми дисциплини:
Блок: Топлинна и хладидна техника
1. отоплителнатехника
2, Промишаени топлинни уредби
3, Хл{цилници и хладилни инсталации
БЛОК: МАХХБП
1, Технологични процеси и l4нсталацrlи
2. Проектиране наАС в )С(БП
3. Проектиране на биотехнологични машини и линии
списък 1
'1. Техника на опазване на околната среда
2, Криогеннатехника
3, Функчионмно проектиране на топлотехнически обекти
4, Промишлени пещи и котАи
5. Хидромеханични пречистващи устройства
6. Електрически машини и ел. зад8ижвания
7. П риложна хидромеханика
8. Контоол, защита и диагностика в ХПТ
9. Машинни елементи и теория на машините и механизмите
1 0, Ферментационна техника
1 1. Хидроенергийни сьоръжения
списък 2
1. Вьзобновяеми енергийни източници
2" Строителна топпофизика
3. Хидродвигатели
4. Синтез на хидравлични системи за задвижване
5, синтез на допатьчни машини
6, Специмни помпи в промишлеността
7, Хидро- и пневмосьоръжения в мобилни машини
В. Виброакустична диагностика на енергетични машини и сьорь)t(ения
9, Цифрова микропроцесорна техника
1 0. Топлоснабдитедни системи
11. Обработване на водата в промишлените предприятия
12, Промишлени ТЕЦ
списък з
1. Методи на крайните елементи
2. Математически методи 3а опт1,1мизация
списък 4
1. Мениджмънт и маркетинг
2. Ин9ормационно и правно осиryряване на инженервите разработки
3. [,1нженерна еко^огия

---г*-*
l*!

25



El ýq {оi]!ни каrв2рв 
"!,щравАичццjаачLr,цц

ЛАБОРАТGРИИ

Разsитиет* на лаборагорrlа,rа база винаги е било основна заqача

на рьководствOто l.i .]реподавателите от катедрата. Дабораторията

започва да се изграх{да окоро след нейното ool-ioBaвaнe. Най-напред

под рьководството на проф.В.Геров гогавашните асистенти

инж,П,3латарев и инх<.М,Конетантинов проектират пабораторията по

лQпатъчни хидравличlJи и пневматични lчlашини (ryрбомашини). В

перllода 1957-1961г. в яабораторията са монтирани поо^едователно

следните стендове. хоризонтмна спирална Францисова ryрбина,

хор}lэGнтална котелна Францlлсова ryрбина, хOризонтмна Пелтонова

турбина, центробежна помпа за HI-1cKo наляга#е, центробежна помпа

за sисоко налягане, двOй{новтичаща, чентрбежна помпа, Капланова

помпа, чентробенrен вентилатор, осов веЕtтиАатOр. При пускането в

действие на някои от тези стендове участвува и гл.ас,н.москов (тогава

инх(енер къý1 катsдрата), Покъсно е изграден и Gтенд за опредедяне

на чётир}lквадрантна характеррlотика на обратима ryрбомашина. През

7вге и 80-те години нfiкои от тези стендове са демонтирани и на тяхн0

плясто оа изградени нови. Оега в сьздадената от проф.ts.Геров и

носец{а неговот0 име лаборатория по ryрбомашини са обособени 3

лаборатории;

Хоризонтмна гiрgф,Г.Грозýв
поц.В.обретенав

В.Qбретэнов

I

Наименование на GтеfiдЁ
ГФднна на
пт*{ане в

i979 i гlрэф.Г.|-р6з9g

__ _lзs=.В.Обретенов- з,qм -Тпюбr:гйrй

на напгJавлявац{и

_._ l оgц В.КичЬ_ i
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Дабораторията по обемни хидравлични маlлини започва да се

изграл(да през 1956г, сьс сьздаването на стёнда ,,Бутална помпа" от

проФ,Д,Вьлков. През 1975г. е инсталиран стенд 
'Подвих<на

когilпресорна станциия" от проф.Д.Вьлков, доц,В.Кичев и

гл.ас.С,Симов. Покьсно в тази лаборатория са създадени нови

стендове от гл.ас.с,симов: ,,f[озиращи помпи" {19В2) и

,,Обезвьзлушитеди" (1995).

След 1976г. доц.В,Кичев развива лаборатория по хидравлични и

пневматични измерванitя.

l.
9

АаЬ ора тарпя,,Турб опомп и и в grl тпа
Двофдвтйаща поlчrга 

--Т--- 
igSZ

Тентрdбеrкна помпа с промемl4sаТ-
честота на въртене | tBsO

атоiпп
l проф.В.Геров

l--
| проф.8.Гессв

3. Центробех(ен вентилатор l 1960 ,в,г
4. Двойновтичаща помпа ,,Ммък

Преспавец"
196ý проф,В.Геров

проф,Г"Грозев
доu. Б.Доаганов

5. Щентробежна поьiпа с RостQянна
lе9тoтa на вьртене ,t976

ерt]8
г

6, диагонадна по;ипа aвав, доц.п.з^flтераq
7. Кавитационни изпитвания на

центробех<ни помпи 1992 гп.ас.И.flуков

-:i::,","-"'*-лi]",1 _I ,Y 
iжг еь _

Ааб оDато оня ".Спецпаана помп l4o
1. Вихрова помпа l 1976 доц,М,дазаров

доч.В.Обретенов
2. водостпr'йна помпа 1976187 доц.В.обретенов
J, Черпекова помпа 1978 проф.Г.Грозев

доц.В.обретенов
4. Виеокооборотна центробеrкна

помпа
1978 проф.Г,Грозев

5. Вихрова вац/умпомпа 1s78 проф.Г.Грозев
доц,В,обретенов

6. шламови помпи 1985 проф.Г,Грозев

7 изпитване на помпи за ненlотонови
течности

1992 проф.Г.Грозев

Вихрова помпа ll 1995 доц.М.Дазаров
гл,ас.о.Бекрие

?7
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Аабо6:аторията п0 хидро. и пневмозадвижване и управлен}rе
започва да се организира през 1962г, с проектирането и изгрФкдането

на стенд ,,Зьбна помпа" от г,а,,ас.Н.Москов, По-кьсно са създа{ени оtле

няколко стенда за изпитване на обемни ротацtlэнни помпи и

хидродвигатели. През 1978г,, сlieд откриването на оНиtд към

rатедрата, започва изгражданёто на ноsа лаборатория. Понастоящем

ла5ораторията по хидро. и пневмозодвижване и управление вклlочsа

следн}lте стендове;

Nо

1

Година на l

пчсканеь' Разработенот:
'Iдеиствие |- 

196з --|Басt{.п/юскэв
2 бчтална омиална помпа 1965 :гл.ас.Ст.Бошнакоз
з, пластинкова пtrмпа 1969 iгл.ас.Н.1,4осков
4 изпитване хидравлични едеfuленти и

систеLlи
1977 гл.ас.Н.Москов

гд.ас.Ст, Бошнаков
гл.ас. К. Герджиков
доц.Ст,Дазаров

5. fuектрокарна уредба 1 981 лоч. В, Буншr<упов
гл.ас.Н.Москов
доц.Ст.дазаров

6. И3питване на хидравлtlчни сrlстеми 1 982 доц. М.Комитовски
н.с, К.ГерД>i<иков
гл.ас.,ý.Трсянов
гл,ас.И.Ангелов

7, Ротационни обемни м€.ш.,гJи ,lg82 гп.ае.Н.Москов
8. хидравлични сервоклапани 1 986 доц. М.Комитовоки

доц.Ст.Дазаров
доц.А.Кръстанов

9,

lU.

Изпитване на пподулни хидравлични
едементи
ffiелеменм*

19qq
,|994

l-л.ас, И.Ангелов:
гд.ас.л. l ооянов

1,1 хидродвигатели и тчобопредаватели i996 | г.л,аэ.Н.Москов

Дабораторията по регулиране и автоматика се организира от

доц.Б,Драганов и гл,ас,Ст.Бошнаков от 1972г. и вклlсчза 4 стенда за

определяне на статични и динамични характеристики на

пневмое,\ементи и системи,

28
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lV. НАУЧ НО-ИЗСЛЕ ДОВАТЕЛСКА РАБОТА

Научните изсдедвания на членовете на катедрата са отразени в

голям брой публикации и изобретения (ви}к T,l.A). 3а целия период на

сьществуване на катедрата от нейните членове са издадени 49

учебника и 14 ръководства за лабораторни упражнения, за курсово и

дипломно праектиране.

Катедрата поддържа активно сьтрудничество сьс

еПДТУ,,Император Петър l" (foсия), ВТУ - Бърно (Чехия), Варшавската

политехника (Полша), ТУ - Дрезден (Германия) и др.

В катедрата са оформени две основни направления на научно-

изследавателската работа:

И Хидраваични и пневматични машини и съоръ)a(ен}rя;

И Хидро- и пневмозадвижване и автоматика.

Изследванията в облаотта на хидравличните и пневматичните

мацJини и съоръжения са насочени към решаването на сдедните

пробпеми: разработване на методи и компlотьрни проrрами за

пресмятане на проточната част на хидравлични ryрбомашини {помпи и

ryрбини); теоретично и експериментално изследване на работния

процес в хидрав^ичните и пневматичните машин!t; разработване на

различни типове модедни водни ryрбини; изсл.едване работата и

усьвьршенствуване на хидроенергийното оборудgзцg вьв ВЕЦ и

ГlАВЕЦ; сьздаване на дозиращи помпи с флуидно реryлиране на

дебита; опитно определяне работните характериотики на мощни

помпени и ryрбинни агрегати по термодинамичния метод;,теоретично и

опитно изследване на двуфазни течения в лопатьчните машини и др.

В това научно направление работят следните преподаватели:

проф.д-р Грозьо Грозев, доц, д-р Вьлко Кичев, доц. д-р Валентин

Обретенов, доц, д-р Миладин Дазаров, гл.ас, Симеон Симов, гл,ас.

Иван [уков, гл.ас. Георги Джамбазов и ст.ас. Огнян Бекриев.

29
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В областта на хидро- и пневмозадвих(ването и автоматиката
се извьршва теоретична и експеримента^на научнФ.изследователска,

праизводстаена и внедритедска работа по сьздаване и

,_Jсьвьрщенстване на хидрФ и пневмое^ементи и системи за

задвижване и управление на подемнФтранспортни, пьтнФстроителни.

плетапообработващи, минодобивни и седскоотопански мацi},!ни,

е^ектрокари и мотокари, манигIулатори, роботи и другl,i машини и

сьеръжения. Разработени са и се произве}tДат оригиноlrни

хидравлични устроЙства с едектронно управление и управлявацJr,l

блокове с патронно вградени елементи.

В направлението работят: доц. д-р михаил Комитовски, доц. д-р

Александър Кръстанов, яоц" д-р Стефан Аазаров, гл,ас. Найден

Москов, гл.ас, Стефан Бо:.ttнаков, гл.ас. д-р Илчо Ангедов, гл.ас. Антон

Троянов.

i

i,
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