
 

Анотация 

 

24413 Техническа химия 

 

Учебен план 4-101-16 за обучение по специалност 

„Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Корабоводене за ВМС“, 

ОКС „Бакалавър“ 

30 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 2 

Катедра 

Кораборемонт 

Учебни цели: 

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: Курсът по дисциплината се оценява с текуща оценка. Контролът се 

осъществява с планирана контролна работа или тестове. Текущата оценка се оформя въз основа 

на получените на контролните работи оценки по раздели. 

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

Дисциплината осигурява изисквания за компетентност по Конвенцията STCW 78, както е 

изменена, от моделен курс на ИМО. IMO Model course 7.03, regulation II/4, appendix paragraph 5, 

6, 8, 9 и изискванията на IMO/ILO Document For Guidance 1985, section 8, както е предписано в 

IMO Model Course7.03, Module 4, Module 3, paragraph 3 and Module Course 7.01, Module 4 and 

Module 3. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Вода за използване в корабните енергетични уредби 8  

2. Корозия и защита на металите от корозия 10  

3. Гориво-смазочни материали за корабните машини и 

механизми. Съвременни химически методи и средства 

11 1 

 Общо: 29 1 

 

 




