
 

Анотация 
 

24417 Инженерно-технологично поддържане на кораба 

 

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“ 

 225 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 6 

Катедра 

Кораборемонт 

  Резултати от обучението: 

  1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ:  

    - Корабните технически средства за контрол на размерите, формата и разположението на повърхнините и 

осите на детайлите от КММ. 

    - Правилата за използване на ръчни, механизирани инструменти, универсалните металорежещи машини 

и заваръчното оборудване. 

 - Правилата за безопасност и охрана на труда при поддържане на корабните технически средства. 

   2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

    - Да извършват измервания с универсални измервателни инструменти. 

 - Да подбират материал, апаратура и режими за ръчно електродъгово заваряване и да заваряват 

неотговорни детайли. 

 - Да обработват детайли със средна сложност на металорежещи машини (струг, фреза и др.). 

 - Да изпълняват основните шлосерски операции, да изработват тръбни контури и да възстановяват 

елементи от корабните тръбопроводи. 

Система за оценяване: 

Резултатите от обучението по дисциплината се оценяват на база текущ контрол. 

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

определени модули, като отделните задачи за оценяване носят точки (оценки). 

   Резултатите от обучението по дисциплината „Инженерно-технологично поддържане на кораба“ се 

оценяват с текуща оценка, която е средноаритметична от оценките на различните модули и се изчислява по 

формулата:  

ТО = ТОмод(С+Ш+З+Тр+ТИ+МП+ММ+Л)/8, 

където в скобите се вписват оценките по отделните задачи според номера и вида на изпитване. 

Легенда: С – стругарство; Ш – шлосерство; З – заваряване; ТИ – технически измервания; МП – 

монтажна подготовка; Тр – тръбарство; ММ – металорежещи машини; Л – лепене. 

   Условие е 100% посещаване на занятията по дисциплината. 

   Критериите за оценяване са посочени в методическите ръководства. 

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. Същност на инженерно-технологичното поддържане и техника на 

безопасността 

3  

2. Технически измервания в корабното машиностроене и кораборемонта 2 16 

3. Използване на ръчни и механизирани инструменти при техническото 

поддържане 

2 16 

4. Изработване на детайли на универсален струг 2 16 

5. Заваряване, напластяване и горещо рязане 2 16 

 Общо: 11 64 

 Практическа подготовка   

6. Технически измервания в корабното машиностроене и кораборемонта  12 

7. Монтажно-демонтажни операции  20 

8. Обработка на детайлите от КММ върху металорежещи машини  18 

9. Изработване на детайли на универсален струг  36 

10. Заваряване, напластяване и горещо рязане  36 

11. Изработване и възстановяване на участък от тръбопроводен контур  14 

12. Лепене. Обработка на полимерни материали  14 

 Общо:  150 

 Общо: 11 214 

 




