
 

Анотация 

 

24403 Техническа химия 

 

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“ 

45 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 3 

Катедра 

Кораборемонт 

  Резултати от обучението: 

  1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ:  

  - Основните физикохимически свойства на металите, възникването на видовете корозия и 

направленията за борба с нея и защита на корабите. 

  - Основните характеристики и свойствата на горивата, маслата и смазките и на водата за техническо 

използване в корабните енергетични уредби. 

  - Методите за определяне на физикохимическите характеристики на корабните 

експлоатационни материали. 

  - Качествата на неметалните материали, използвани в техниката. 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

  - Да определят корозионната устойчивост на металите. 

  - Да определят физикохимическите характеристики на гориво-смазочните материали и качествените 

показатели на водите, използвани в корабните енергетични уредби. 

   - Да използват справочници и литературна информация за анализиране на факторите, които влияят 

върху свойствата и надеждността на експлоатационните материали. 

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. 

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

както е изменена от моделен курс на ИМО – IMO Model course 7.0; IMO Model course 7.02, 

правило III/2 допълнение, параграф 3(d) и раздел 20, допълнение 1, параграф 3.4, и раздел 22, 

допълнение 1, параграф 7.1 и 7.3 до 7.6 от препоръките в Ръководния документ на IМО/ILO от 

1985 г., правило III/4, параграф 2(e) и параграф 3(b), подточка (ii), раздел 21. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Вода за използване в корабните енергетични уредби 8 5 

2. Корозия и защита на металите от корозия 10 4 

3. Гориво-смазочни материали за корабните машини и механизми. 

Съвременни химически методи и средства 

12 6 

 Общо: 30 15 

 




