
 

 

Анотация 

 

24401 Материалознание 

 

Учебен план № 4-102-16 за обучение по специалност 

„Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Корабни машини и 

механизми за ВМС“, ОКС „Бакалавър“ 

60 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 5 

Катедра 

Кораборемонт 

  Резултати от обучението: 

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ:  

   - Физикохимическите, механическите, технологичните и експлоатационни характеристики на 

металите и сплавите, употребявани в корабостроенето и корабното машиностроене. 

   - Основните желязо-въглеродни сплави и сплавите на цветните метали, прилагани в 

корабното машиностроене. 

   - Измененията, които настъпват в свойствата на сплавите при различните видове 

технологични операции. 

   - Основните термични и химикотермични обработки, прилагани в корабната техника. 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

   - Да анализират желязо-въглеродните сплави и да вземат целесъобразни решения по тяхното 

приложение с цел повишаване на надеждността на детайлите. 

   - Да извършват основните механични, макро- и микроструктурни изпитвания на металите. 

   - Да определят режимите на основните термични операции и да анализират резултатите. 

   - Да използват справочници и литература по специалността. 

Система за оценяване: 

Резултатите от обучението по дисциплината се оценяват на база текущ контрол и с изпитна 

оценка (ИО). 

   За получаване на текущата оценка (ТО) по дисциплината на обучаемите се поставят различни 

задачи, като оценката по всяка от тях може да се умножава с тегловен коефициент, или отделните 

задачи (цели) за оценяване носят точки. Текущата оценка се определя по формула, в която се 

вписват оценките съответно по отделните задачи според номера и вида на изпитване. 

   Условие за допускане до изпит е 80% посещение на лекции, 100% посещение на упражнения. 

   Крайната оценка (КО) по дисциплината може да се определя по формула от вида: 

КО = 0,80.ИО + 0,2.ТО. 

Дисциплината осигурява изисквания за компетентност по Конвенция STCW от 1978/1995 г., 

както е изменена от моделен курс на ИМО – IMO Model course 7.04, функция 3. „Поддържане и 

ремонт“, на оперативно ниво, компетенции 3.1. и 3.2. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Материални системи – същност, строеж и термодинамика на 

превръщанията 

6 4 

2. Влияние на основните технологии на обработване върху 

свойствата на металите 

10 3 

3. Желязо-въглеродни сплави 12 2 

4. Термична и химикотермична обработка на металите 8 4 

5. Цветни метали и техните свойства. Нови технологии и материали 9 2 

 Общо: 45 15 

 




