
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

 
ПОКАНА 

   за участие в онлайн обучение 
по „Основи на хидравликата” 
 
 
ПРОГРАМА на основния ни курс, части от която ще бъдат застъпени в 
WEB Training-a 
 
 

 Характеристики и приложение на хидравличните системи за 
задвижване и управление. 

 Физически основи на хидротехниката. Измерване на дебит, налягане 
и температура. 

 Условни означения на компонентите и схемите в хидравличните 
системи за задвижване и управление.  

 Изисквания за безопасност на хидравличните системи за задвижване 
и управление. 

 Устройство, функциониране и технически параметри на компонентите 
на хидравличните системи – хидравлични захранващи системи, 
хидравлични разпределители, елементи за въвеждане и обработка на 
сигналите, датчици, сигнализатори, хидравлични изпълнителни 
механизми и др. 

 Основи на пропорционалната хидравлика. 

 Разчитане и тълкуване на хидравлични базисни схеми за управление 
на скоростта, силата и позицията на хидравличните изпълнителни 
механизми.  

 Практически упражнения. Разработване на хидравлични системи за 
задвижване и управление с конкретно практическо приложение – 
проектиране със специализирана компютърна програма FludSIM Н и 
нагледно реализиране от наш преподавател на готовите схеми с 
реални промишлени елементи на учебен стенд в офиса на Фесто, чрез 
допълнителна камера. Проверка и анализ на действието, 
отстраняване на грешки. 

 
 
Предстоящ период на провеждане: 19-21 май 2020 год  /вторник - 
четвъртък/  
 
Място на водене на онлайн семинара: офиса на Фесто, София, бул 
„Христофор Колумб” 9,  
 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
Часове на провеждане за 3-те дни: от 10-12.30 часа с 1 или 2 почивки 
по преценка на лектора  
 
Лектор:  инж. Петко Кьоргогов  
 
Лице за контакт: инж. Иво Илиев, тел 0878 896 260 
 
Бюджет на човек: 120 лева без ДДС 
 
За да насърчим дигиталното образование, на участниците ще бъде 
помогнато да бъде качен на компютъра им професионален софтуер 
FluidSim H версия 4.0, за изграждането на схемите.  Тези потребители 
ще могат да реализират на него пневматични и електрически казуси. 
 

 
 
Важно: след нормализиране на обстановката, на всеки 
участник от онлайн семинар, записал се в редовните ни 
обучения  на съответната тема, ще бъде направена отстъпка  
в размерa на цената на WEB Training-a, в който е участвал.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фесто ЕООД  

 

тел. +359-2-96-00-712 

факс +359-2-96-00-713  

 

E-mail  

ivo.iliev@festo.com 

ул. Христофор Колумб 9 

BG-1592 София  

 


