
Код: 28.46 Дисциплина: Опаковъчни системи

Семестър: І  ЕCST кредити: 4 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

30 2

Курсов проект
.................................

Лектори:
Доц. д-р инж. Ст. Стефанов;  кат. МАХВП; тел. 032/603-814, Е-mail .....

Анотация: Обем 6-8 реда общо за лекции и практически упражнения.

Съдържание на дисциплината: Основните теми, 6-8 реда

Входни и изходни връзки:

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с .............. Практическите занятия се водят в .....................
По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез .................... (Оценяването по дисциплината се
извършва като интегрална оценка от писмения изпит и ..................)



Код: 28.47 Дисциплина:Инженерен експеримент

Семестър: І  ЕCST кредити: 4 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: Текуща оценка         Вид на изпита: писмен и устен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения
Практически
упражнения

15 1

Изследователски проект 90 6

Лектори:
проф. д-р. инж. Атанас Й. Ламбрев;  кат. “МАХВП”; тел. 032/603858,

Анотация: Стандартът на живота в една страна се определя от нивото на научния потенциал на страната. Няма
страна с висок стандарт, която не развива научни изследвания. Целта на изучаване на дисциплината се състои
основно от формиране на методологичните умения в магистър-инженерите при провеждане на научни
изследвания, свързани основно с усъвършенстването и оптимизацията на технологичните процеси в хранително-
вкусовата и биотехнологичната промишленост и свързаните с тях машини и апарати..

Съдържание на дисциплината: Методи за избиране и оценяване на актуалността на научните изследвания;
Изследователски методи при извършване на теоретични изследвания и чрез използване на модели; Вероятностно
статистически методи за изследване; Методология на експеримента; Математично осигуряване на научните
изследвания; Пълен дробен факторен експеримент; Планове от втори порядък; Техническо осигуряване на
научните изследвания.

Входни и изходни връзки:
- Входни: Математика І и ІІ част; Физика; Материалознание и Метрология
- Изходни: МАМХО І и ІІ част; Хладилни машини; Хидро- и пневмозадвижване; Технология на

машиностроенето; Експлоатация, диагностика и ремонт

Технология на преподаване: Лекциите се предлагат предварително отпечатани в отделна брошура и се
разглеждат под формата на беседа със студентите. По време на семестъра се правят два междинни изпита. По
време на упражненията се провежгдат изследвания чрез използване на еднофакторни и многофакторни
експерименти, такива като точност на дозиране, определяне на физични параметри на насипни материали,
изследване на процеса горещо екструдиране.
Окончателната оценка се оформя като интегрална от междинните контролни оценки през семестъра и крайното
препитване от извеждащия преподавател през последната седмица на семестъра.

Изследоватески проект: Всеки студент обущаващ се в ОКС – магистър-машинен инженер получава в началото
на семестъра задание за извършване на изследователски проект, който разработва по лаборатории в катедра
“МАХВП” и в края на втория семестър защитава пред комисия, включваща преподавателя извеждащ лекциите и
ръководителите на съответните проекти.

============= Методология на проектирането



Код  - 28.70     Дисциплина: Автоматични технологични линии в ХВ и БТП

Семестър        - VІІІ ЕCST кредити    - 4

Форма за проверка на знанията: Текуща оценка Вид на оценката: писмена

Методично ръководоство: Катедра МАХВП

Факултет Технически

Вид на обучението Общо часове
Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

30 2

Курсов проект - -

Лектори: доц. д-р Венцислав Ненов;  кат. МАХВП.; тел. 032/603-814, Е-mail vnenov2001@yahoo.co.uk

Анотация: Дисциплината запознава студентите: с различните видове, структура и състав на поточните линии в
хранителното производство; със синхронизацията на работните процеси в тях; с производителността и
надеждността на ПЛ и пътищата за тяхното повишаване; с оптималния избор на основните параметри и състава
на поточните линии и конкретни поточни линии в подотраслите на ХВП и БТП.

Съдържание на дисциплината: Предназначение и класификация на технологичните поточни линии в ХВП и
БТП. Структура и състав. Синхронизация на работните процеси. Производителност на ТПЛ. Надеждност на ТПЛ.
Избор на основните параметри на ТПЛ. Особености, изисквания и експлоатация на поточните линии в:
консервната, захаропреработващата, млеко-преработващата, хлебната, тютюневата, бутилиращата и други
промишлености от ХВП.

Входни и изходни връзки:
Входни: Дисциплините МАМХО, ТММ, Механика, Подемно-транспортна техника, Помпи, компресори и

вентилатори, Хидро- и пневмозадвижване. Опаковъчна техника и технологии,
Изходни: Контрол и управление на качеството и Разработване на дипломни работи и проекти.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват чрез компютърни анимации и филми на фирми
производителки.  Практическите занятия се водят във фирми от отрасъла на територията на град Пловдив –
Стъкларски завод, “Ален мак”, Пивоварна Каменица, “Филикон”, Захарен комбинат Кристал и др. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез защита на протоколите от проведените упражнения и
провеждане на писмени тестове, оценките от които служат за оформяне на окончателната оценка.

mailto:vnenov2001@yahoo.co.uk


Код: 28.20 Дисциплина: Моделиране и симулиране на процесите в ХВ и БТП

Семестър: І  ЕCST кредити: 4 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

30 2

Курсова работа да

Лектори:
Проф.. д-р. инж. Милчо Ст. Ангелов; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 840; Е-mail: mangelov@filibeto.org
Гл. ас. д-р инж. Донка П. Стоева; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 840; Е-mail: bodurova@gmail.com

Анотация: Изучаването на дисциплината ”МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В ХВ И
БТП” цели създаване у студентите на знания в областта на моделирането на процеси в апаратите и системите за
хранително вкусовата и биотехнологична промишленост. Разглеждат се случаи на двумерно и тримерно
моделиране, като особено внимание се обръща на факторите, които влияят на точността на получените резултати.
Дефинирането на началните и гранични условия се разглежда като важен момент от създаването на коректни
модели. Практическите занятия са свързани с изучаване и използване на приложни програми като SOLID
WORKS, ANSYS, FLUENT и други. Придобитите знания и умения ще дадат възможност на студентите да
решават теоретични и практически задачи, свързани с моделирането и симулирането на процеси от хранително
вкусовата и биотехнологичната промишленост. Езикът на преподаване е български. Езикът на преподаване и
български.

Съдържание на дисциплината:
Основни теми в курса са свързани с моделиране на процеси в апаратите за хранителната и вкусовата
промишленост. Дефиниране на геометрия на инженерни обекти, генериране на изчислителна мрежа, задаване на
материала и гранични условия. Моделиране на ламинарни и турбулентни течения при различни гранични условия
и различни модели на турбулентност.  Работа с програмни продукти Fluent  и Solid  Works  и други.  Изследва се
смесването на флуидни потоци с различни температури в апарати от ХВП. Провежда се анализ на изчислителната
мрежа и се извършва анализ на получените резултати за всеки разгледан случай.

Входни и изходни връзки: Математика, Физика, Механика на флуидите, Инженерен експеримент, САD/CAM
системи, Solid Works.
Изходни връзки: Изследователска работа, Разработване на магистърски и докторски тези.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват като се използват съвременни мултимедийни
средства и компютърни конфигурации. В практическите занятия се разглеждат реални обекти от хранителната
индустрия, на които се разработват модели, анализират се и се оптимизират със съответните програмни продукти.
Помощни материали по дисциплината могат да се намерят на интернет адрес: www.filibeto.org, www.uft-
plovdiv.bg/e shell/.

Оценяването по дисциплината се извършва като обща оценка от работата по време на упражнения и
представеният реферат.

mailto:mangelov@filibeto.org
http://www.uft-plovdiv.bg/e shell/
http://www.uft-plovdiv.bg/e shell/


Код: 28.58 Дисциплина: Инженерна реология в хранително-вкусовата и биотехнологичната
промишленост

Семестър: ІІ  ЕCST кредити: 4 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: Текуща оценка Вид на изпита: тест

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

15 1

Лектори:
проф. д-р. инж. Атанас Й. Ламбрев;  кат. “МАХВП”; тел. 032/603858,

Анотация: От структурно-механичните свойства, в частност и реологичните такива, зависят в редица случаи
органолептичните показатели на хранителните продукти и определянето на производителността и разхода на
енергия при конструиране на машините и апаратите, възможността за работа на използваната технологична схема
на бъдещото съоръжение.
За постигане на необходимите цели на дисциплината се изучават главно реологичните свойства на ненютоновите
продукти, такива на пластични, псевдопластични, дилатантни. Голямо внимание се отделя на моделирането на
тези свойства с помощта на модели на Келвин, Максвел и др., с които се определят механичните и формовъчните
свойства на тестообразни материали.
Разглеждат се още методите за определяне на структурно-механичните и на физичните свойства на хранителни
продукти и суровини, такива като динамичен вискозитет, коефициент на триене, адхезия.

Съдържание на дисциплината: Напрежения и деформации при формоване на хранителни продукти; Механични
модели на тези свойства; Адхезия и триене на продуктите по конструкционни материали; Капилярна
вискозиметрия; Особености на рязането на високовискозни продукти, изчисляване на матрици за формоване;
Напрежения в сирози при съхраняване на насипни суровини.

Входни и изходни връзки:
Входни: Механика на флуидите, Механика, Технология на ХВ и БТП
Изходни:  МАМХО в ХВ и БТП І и ІІ част;  Технологични поточни линии;  Техника за производство на

храни и напитки.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с  табла, шрайбпроектор, работещи прибори, рекламни
материали на фирми. По време на семестъра  се провеждат две контролни изпитвания, като главно внимание се
обръща на получените резултати от упражненията. Крайната оценка се оформя като интегрална оценка от
предшестващите изпитвания и последното, което се провежда последната (15-та) седмица на ІІ семестър.



Код: 28.51 Дисциплина: Надеждност на машини, апарати и съоръжения за хранително-вкусовата и
биотехнологичната промишленост

Семестър: І  ЕCST кредити: 4 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 3
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

30 3

Лектори:
Проф. д-р. инж. Ив. Янчев;  кат. “МАХВП” тел. 603 808, Е-mail:  jantschev@yahoo.com

Анотация:
Надеждността е основно свойство на машините и апаратите в ХВ и БТП.  Тя се залага в изделието на етапа на
неговото конструиране и проектиране. При изработването на отделните детайли и възли, при сглобяването и
производството на цялата машина, апарат или инсталация, целта е да се достигне и съхрани за и в условията на
продължителна експлоатация проектната надеждност.
Тази задача е и основната цел на настоящата дисциплина, а именно придобиване на общо-теоретични и
специални знания в теорията на надеждността и нейния приложен аспект, на етапите на конструиране,
проектиране, изработване и експлоатация на изделията и технологичните линии в условията на производство в
предприятията и фирмите от ХВ и БТП.

Съдържание на дисциплината:
Съдържанието на курса може да се представи в следните основни теми:
-Теоретични основи на надеждността;
-Надеждност на етапа на конструиране и проектиране на МАХВП;
-Осигуряване на надеждността на етапа на производството на МАХВП;
-Експлоатационна надеждност;
-изпитване и контрол на надеждността

Входни и изходни връзки: За усвояването на материала са необходими познания от основните природо-
математически дисциплини (математика, физика, статистика, химия), от общо-техническите (метрология и
измервателна техника, съпромат, машинни елементи, материалознание и технология на машиностроителните
материали, технология на машиностроенето) и от специалните дисциплини (МАМХО, Техника и технология на
опаковането, Хладилна техника, Топлинна и масообменна техника, Диагностика и ремонт на МАХВП и др.
Придобитите знания и умения могат да се използват при разработване на дипломните работи, а в инженерната
дейност да се конструират и проектират надеждни и работоспособни машини, апарати, поточни линии и
инсталации в ХВП и БТП.

Технология на преподаване: Преподаването се извършва под формата на лекции и упражнения. На лекциите се
обръща повече внимание на по-сложните и по-трудните за усвояване въпроси, както и на тяхната практическа
приложимост. Използват се материали за онагледяване като табла, фолиа, видеофилми и др.
Преподаването се извършва на български език.



Код: 28.53 Дисциплина: Изпитване на машини, апарати и съоръжения за ХВП

Семестър: ІІ  ЕCST кредити: 4 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

- -

Практически
упражнения

30 2

Курсов проект
Rpmrj

Лектори:
Доц. д-р. инж. Т. Николов;  кат. “МАХВП”; тел. 603-859,

Анотация: С дисциплината “Изпитване на машини, апарати и съоръжения за ХВП” се цели студентите от
магистърската степен на обучение да придобият система от знания за: видовете изпитвания на машини,
съоръжения и техните структурни елементи (възли, отговорни детайли и др.); Методите за изпитване на
машините и апаратите; Начините за измерване на функционални,силови, кинематични, динамични, енергийнии
др. параметри на машинните технологични процеси.

Съдържание на дисциплината: Цел и задачи при изпитванията на машини и съоръжения. Видове изпитвания –
по предназначение, по ниво на провеждане, място и продължителност на изпитванията, вид на въздействието при
изпитванията и др. Организация на изпитванията. Изпитвания на готова продукция. Програма и методика на
изпитванията. Задължителни стандартни изисквания за машини и апарати. Изпитване на технологични машини за
ХВП.

Входни и изходни връзки: Изучаваният материал е на база на фундаменталните знания от дисциплините
“Физика”, “Механика”, “Теория на машините и механизмите”, “Машинни елементи”, “Хидро- и
пневмозадвижвания”, “Охрана на труда и техника на безопасност” и др. Дисциплината “Изпитване на машини,
апарати и съоръжения за ХВП” дообогатява знанията на студентите от специалните профилиращи дисциплини
“Автоматизация и роботизация”, “Опаковъчна техника”, “Поточни линии”, “Машини за механична и
хидравлична обработка” и др., а също и за дипломното проектиране.

Технология на преподаване: Лекциите се извеждат от хабилитиран преподавател. Осигуряват се с технически
средства за обучение и с нагледен материал съответно на темата (схеми, диапозитиви, каталози на фирмени
машини и съоръжения, лабораторни стендове). В упражненията се отработват методиките за изпитване на
конкретни машини и машинни възли. Експериментално се определят стойностите на силови, кинематични и др.
параметри.
Оценяването по дисциплината е с изпит, който включва писмено развиване на теоретични въпроси и решаване на
практическа задача. Прилага се и устно събеседване на дооформяне на оценката



Код: 28.49 Дисциплина: Якост и динамика на машини, апарати и съоръжения за хранително-
вкусовата и биотехнологичната промишленост

Семестър: І  ЕCST кредити: 4 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Техническа механика и машинознание” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението
Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения

30 2
Курсов проект - -
Курсова задача. - -
Тестов контрол - -

Лектори:
Доц. д-р инж. Симеон Васков Василев;  кат.”Техническа механика и машинознание”; тел. 603-743, Е-mail
svasileff2000@yahoo.com
Доц. д-р инж. Гърди Христов Гърдев, кат.”Техническа механика и машинознание”; тел. 603-829
Анотация:
В дисциплината се изучават въпроси, които са важни за проектантската и конструкторска работа на магистъра –
инженер, но по една или друга причина те не се изучават в бакалавърските курсове за машинно инженерство.
Това са напр. въпросите от съпротивление на материалите и теория на еластичността, свързани с проектиране и
изчисляване на якост на често срещащите се в отрасъла тънкостенни и дебелостенни ротационни съдове под
налягане, бързовъртящи се дискове, въведени в теорията на еластичните плочи и черупки, динамичната якост,
важни приложения на механични системи, задълбочаване на познанията по динамика на машините. Основна
особеност на курса е, че е пряко насочен към машините, апаратите и съоръженията в ХВП.
Съдържание на дисциплината:
Тънкостенни и дебелостенни съдове под налягане, бързовъртящи се дискове с постоянна дебелина, пружини,
разширение на понятието устойчивост, динамична якост, малки трептения на механични системи с краен брой
стени на свобода – свободни и принудени, въведение в Динамика на машините – динамично моделиране,
изграждане на динамични модели, приближено аналитично определяне на законите на движение.
Входни и изходни връзки:
В дисциплината се ползват знания по математика, механика, съпротивление на материалите, теория на
механизмите и машините и машинни елементи. Получените резултати и усвоените методи пряко се използват в
проектантската и конструкторска практика за пресмятане на инженерни съоръжения и конструкции на якост,
коравина, устойчивост, вибрации, за провеждане на динамичен и якостен анализ на машинни агрегати и системи.
Технология на преподаване:
Лекциите се изнасят като основно се използва проблемно-ориентираният метод. При поднасяне на учебния
материал се поддържа регулярна обратна връзка и те участват активно при изводи на формули,  анализ и
обсъждане на получени резултати. За онагледяване се използват, схеми, таблици и диаграми. Практическите
занятия се водят в специализирана лаборатория. Решават се конкретни инженерни задачи.
По време на семестъра се провежда текущ контрол чрез подходящо разработени тестове и контролни задачи.
Окончателната оценка се формира на базата на работата през семестъра, на самостоятелната работа на студента,
изразяваща се в подготовка и защита на курсова задача и резултата от писмения изпит.

..................................Приложна хидродинамика ..................................

................................. Трибология ...............................



Код: 28.71 Дисциплина: Технологични процеси с машини с цпу

Семестър: ІІ  ЕCST кредити 4 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: ТО Вид на изпита: писмен.

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 15
Практически
упражнения

15

Лектори: доц.д-р. инж. Иван Шопов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 859;

Анотация: Дисциплината обхваща теми свързани с особеностите на технологиите за машини с ЦПУ.
Студентите се запознават с принципите на действие, разновидностите и конструктивните особености на ММ с
ЦПУ. Разглеждат се изискванията към технологичността на детайлите подложени на такива обработки.
Дадени са най-важните понятия от програмирането на ММ с ЦПУ.  Получават се сведения за методите за
проектиране на типови технологични процеси върху стругови, пробивно-разстъргващи и фрезови машини и
обработващи центри. Разгледани са въпросите, свързани с точността, производителността и нормирането на
операциите, изпълнявани н ММ с ЦПУ.

Съдържание на дисциплината:  .......................................................................................

Входни и изходни връзки:
входни: .................................................................................. ;

изходни: .................................................................................

Технология на преподаване: ...........................................................................................................

.................................Технологични  процеси с машини с ЦПУ -.проект ..........................

Код: 28.12 Дисциплина: Опаковъчна техника и технологии

Семестър: VІІ                                                ЕCST кредити: 5 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

30 2



Лектор: Доц. д-р. инж. Стефан Стефанов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 814;

Анотация: Дисциплината запознава студентите:  с основни видове потребителски и транспортни опаковки,
основни функции на опаковките, европейските изисквания в областта на опаковане, с основните опаковъчни
процеси и технологии, опаковъчна техника и нейните основни модули, принципи на оползотваряване на
отпадъци на опаковки.
Съдържание на дисциплината:. В предложената програма са представени всички видове на опаковки: метални,
стъклени, полимерни, комбинирани, от хартия и картон, транспортни. Изучават се опаковъчни материали,
конструкции, производство, качествени показатели, стандарти. Разгледани са материали за асептично опаковане,
на опаковане под вакуум, МА и СА, на активни опаковки. Разгледана е техниката за опаковане на хранителни,
вкусови, козметични и биотехнологични продукти в потребителски и транспортни опаковки. Разглеждат се
основните елементи и модули, принципите на работа и настройване, посочена е методиката за тяхното
проектиране.
Входни и изходни връзки:

Входни: Съпромат, Механика, хидравлика,ТММ, ПТТ, пневмозадвижване, автоматизация на проектиране,
МАМХО, Автооматизация и роботизооция на производство.

Изходнr: Диагностика и ремонт, Технологиични поточнш линии в ХВ иБТП, Контрол и управление на
качества, разработване на диплоомни рабооти.
Технология на преподаване:.Лекции и упражнения са онагледени чрез мултимедейна презентация и
специализирани филми от Европейски институт по опаковане и фирми-производители. Използват се
специализирани компьооооторми програами. Практически заняятия се провеждат във фирми от отрасъъла.

.....................................”МАМХО-І” ............................................................

Код: 28.12 Дисциплина: Опаковъчна техника и технологии

Семестър: VІІ                                                ЕCST кредити: 5 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30
Практически
упражнения

30

Лектор: Доц. д-р. инж. Стефан Стефанов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 814;

Анотация: Дисциплината запознава студентите:  с основни видове потребителски и транспортни опаковки,
основни функции на опаковките, европейските изисквания в областта на опаковане, с основните
опаковъчни процеси и технологии, опаковъчна техника и нейните основни модули, принципи на
оползотваряване на отпадъци на опаковки.

Съдържание на дисциплината:. В предложената програма са представени всички видове на опаковки: метални,
стъклени, полимерни, комбинирани, от хартия и картон, транспортни. Изучават се опаковъчни материали,
конструкции, производство, качествени показатели, стандарти. Разгледани са материали за асептично опаковане,
на опаковане под вакуум, МА и СА, на активни опаковки. Разгледана е техниката за опаковане на хранителни,
вкусови, козметични и биотехнологични продукти в потребителски и транспортни опаковки. Разглеждат се
основните елементи и модули, принципите на работа и настройване, посочена е методиката за тяхното
проектиране.



Входни и изходни връзки:
Входни: Съпромат, Механика, хидравлика,ТММ, ПТТ, пневмозадвижване, автоматизация на проектиране,
МАМХО, Автооматизация и роботизооция на производство.

Изходнr: Диагностика и ремонт, Технологиични поточнш линии в ХВ иБТП, Контрол и управление на
качества, разработване на диплоомни рабооти.

Технология на преподаване:.Лекции и упражнения са онагледени чрез мултимедейна презентация и
специализирани филми от Европейски институт по опаковане и фирми-производители. Използват се
специализирани компьооооторми програами. Практически заняятия се провеждат във фирми от отрасъъла.

Код: 28.04 Дисциплина: Помпи, компресори и вентилатори

Семестър: V                                                            ЕCST кредити 4 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

30 2

Лектори:
Проф.. д-р. инж. Милчо Ст. Ангелов; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 840; Е-mail: mangelov@filibeto.org
Гл. ас. д-р инж. Донка П. Стоева; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 840; Е-mail: bodurova@gmail.com

Анотация: Изучаването на дисциплината ”ПОМПИ, КОМПРЕСОРИ И ВЕНТИЛАТОРИ” е насочено към
разглеждане на теоретичните, конструктивни и експлоатационните въпроси в областта на хидравличните работни
машини. Общата теоретична част се разглежда за всички машини заедно, като се дефинират само различията
между отделните видове машини. Разглеждат се въпросите свързани с енергийните характеристики и избора на
съответните машини, паралелна и последователна работа на ХМ, работа в тръбни системи, кавитационен запас.

Целта на курса е студентите да получат определен минимум от знания в областта на работните
хидравлични машини, определяне на енергийните им характеристики и работните точки, да усвоят методите за
измерване на параметрите на работните хидравлични машини и да придобият практически умения за правилен
избор и работа с тях. Езикът на преподаване е български.

Съдържание на дисциплината: Теоретични основи на хидравличните машини, действие на ХМ в инсталация,
енергийни характеристики на машините, подобие на хидравлични машини, центробежни помпи, максимална
смукателна височина, центробежни вентилатори, конструктивни и експлоатационните въпроси в областта на
хидравличните работни машини., паралелна и последователна работа на ХМ, осови помпи и вентилатори,
бутални помпи, зъбни и пластинкови помпи, бутални , центробежни, осови и ротационни компресори.
Входни и изходни връзки: Физика, Математика, Механика, съпротивление на материалите, механика на
флуидите и Термодинамика.
Изходни връзки: Хидро и пневмозадвижване, Хладилна техника, Топло и масообменна техника, Опаковъчна
техника и МАМХО.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с действителни машини и табла, а също така и чрез
използване на прожекционна и съвременна мултимедийна техника. Практическите занятия се провеждат, като се
използват лабораторни стендове. Използват се известни програмни продукти за обработка на експериментални
данни от опитните измервания. Помощни материали по дисциплината и примерни тестове за краен изпит, могат
да се намерят на интернет адрес: www.filibeto.org, www.uft-plovdiv.bg/e shell/. Предвидени са контролни проверки
по отделни раздели от изучаваната дисциплина.
Оценяването по дисциплината се извършва като обобщена оценка от тестовото изпитване – 60%, активно участие
в упражненията – 10% и от различните форми на индивидуална работа – 30%.

Код     27.18      Дисциплина: ТОПЛИННА И МАСООБМЕННА ТЕХНИКА

mailto:mangelov@filibeto.org
http://www.uft-plovdiv.bg/e shell/


Семестър VІІ ЕCST кредити 5.0 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Промишлена топлотехника”, тел. 032/603 750

Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2

Лектори: Доц. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева;
           кат. “Промишлена топлотехника”; тел. 032/603 750;  Е-mail:  v_rasheva@abv.bg

Анотация: Целта на курса ,,Топлинна и масообменна техника”  е да даде на студентите знания за типовите
конструкции апарати,  в които протичат топло- и масообменните процеси.  Изучават се научните и научно-приложните
принципи за изчисляване и конструиране на апаратите. Застъпени са основните методи за топлинни, конструктивни,
хидродинамични и якостни изчисления на апаратите. Разглеждат се промишлените топлинни и масообменни уредби и
методите  за тяхното проектиране и компановане.

Съдържание на дисциплината: Видовете топлообменни апарати (ТА) и изисквания към тях. Видове
енергоносители, свойства и изисквания към тях. Проектни и проверочни топлинни изчисления на рекуперативен ТА с
непрекъснато и периодично действие. Типови конструкции ТА. Хидродинамични и якостни изчисления на топло- и
масообменни апарати. Смесителни ТА и тяхното оразмеряване. Изпарителни апарати и уредби. Масообменни процеси,
апарати и уредби (дестилационни, ректификационни, абсорбционни, адсорбционни, екстракционни,
кристализационни, сушилни).

Входни и изходни връзки: За изучаване на дисциплината е необходимо студентите да са преминали курса по
“Топлотехника” и “Механика на флуидите”. Получените знания са необходими при провеждане на учебната практика
по “Машини и апарати за ХВП и БТП” през V и VІ семестър и за дипломно проектиране.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, шрайбпроектор и мултимедия. Практическите
занятия се водят в лаборатория по “Топлинна и масообменна техника”, студентите се запознават с конкретни
лабораторни апарати и инсталации, изследват параметри на лабораторни топло- и масообменни процеси, решават
поставени задачи, като използват наличната материална база – лабораторно оборудване, компютърна техника и
софтуер. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез двукратен тестов контрол.

Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка – 70 % от писмения изпит и 30 % от представяне
на тестов контрол.

Код: 28.16 Дисциплина: МАМХО в ХВ и БТП - проект

Семестър VІІ ЕCST кредити 3 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: ежедневен контрол Вид на изпита: защита на  проект

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения
Курсов проект 45 3

Водещ проекта: проф. д-р. инж. Атанас Й. Ламбрев;  кат. “МАХВП”; тел. 032/603858,

Анотация: Проектът включва разработването на конструкцията на една машина по избор, чието действие е
основано на база реализиране на механичен или хидравличен процес при преработване и производство на



хранителни, вкусови или биотехнологични  продукти. Темата на курсовия проект при липса на предпочитания от
страна на студента за бъдещата му дейност, се избира от следната таблица:
1 Мелничен валц за брашно
2 Триор цилиндричен или дисков за очистване на зърнени смеси
3 Волфмашина за раздробяване на месо
4 Машина за рязане на плодове или зеленчуци в две или три равнини
5 Шнекова преса за оцеждане на вино или за масло
6 Барабанен вакуум филтър
7 Сепаратор (шнеков) или центрофуга
8 Чукова дробилка
Съдържание на дисциплината: Проектът се състои от две части:  Изчислителна записка и графична част.  В
първата част се разработва технологична и кинематична схема и при зададена от преподавателя
производителност се изчислява мощността за задвижване и се извършват първоначалните изчисления на
конструктивните размери, чрез изчисляването им  предимно на усукване с намалени тангенциални напрежения.
Втората част на проекта включва графично представяне на проекта в необходимите изгледи и сечения, при което
вече се изчисляват общите огъващи и усукващи моменти, изчислява се вече точно стойността на реакциите,
определят се точно напречните сечения на детайлите и се избират необходимите лагери и начини на лагеруване.
Срокът за предаване е петнадесета седмица – VІІ семестър
Входни и изходни връзки:

- входни връзки: Механика, Теория на машините и механизмите, Механика на флуидите, Технология на
машиностроенето.

- изходни връзки: Технологични поточни линии в ХВ и БТП, Техника за произвоство на храни и напитки
Технология на преподаване: По време на семестъра знанията на студентите се проверяват ежеседмично по
време на консултации . Проектът се оценява пред извеждащия го преподавател в присъствие на титуляра,
извеждащ основния лекционен курс.

………………………..МАМХО-ІІ ……………………………..

Код: 28.17 Дисциплина: Диагностика и ремонт на МАХВП

Семестър: VІІІ                                              ЕCST кредити: 5,5 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 5
Практически
упражнения

30 5

Курсова задача 15 2,5

Лектори: проф. д-р .инж. Иван Г. Янчев.;  кат.МАХВП .; тел 603 808; Е-mail jantschev@yahoo.com

Анотация:В лекциите на основата на задълбоченото изучаване на механизма на видовете износване, дефекти,
повреди и откази се обосновава и изгражда “Системата за експлоатация техническо поддържане и ремонт” на
основното и спомагателно технологично оборудване във фирмите от ХВП Подробно се изучават и методите и
средствата за техническа диагностика както и областите за тяхното ефективно приложение. В упражненията
студентите изпълняват конкретни практически задачи по дефектация и дешифрирани на износени детайли както
и по технологиите за техния ремонт и възстановяване. Диагностират се възли и механизми. Курсовата задача е
свързана с експлоатацията, диагностиката и ремонта на конкретна машина или апарат от ХВП .
Съдържание на дисциплината: Основните теми:

· Износване на детайли и възли. Основни неизправности на технологичното оборудване;
· Организация на експлоатацията, техническото поддържане и ремонта на технологичното оборудване;
· Техническа диагностика на машините и апаратите в ХВП;
· Технология на ремонта и възстановяването;
· Сглобяване, монтаж и изпитване на възли, механизми и машини.

Входни и изходни връзки:



         -За усвояването на материала са необходими познания от основните природо-математически
дисциплини (математика, физика, химия), от общо-техническите(метрология и измервателна техника,
съпромат, машинни елементи,материалознание и технология на машиностроителните материали,
технология на машиностроенето) и от специалните десциплини(МАМХО,техника и технология на
опаковането, хладилна техника, топлинна и масообменна техника и др

           -Придобитите знания и умения ще бъдат полезни на студентите при разработване на дипломните им
работи, а на младите инженери - при тяхната  реализация в производствените  условия във фирмите от
хранителната индустрия.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с диапозитиви, слайдове, видеофилми Практическите
занятия се водят в лабораторията по едноименната дисциплина. По време на семестъра знанията на студентите се
проверяват чрез .текущата им работа.по време на занятията и при разработването на самостоятелна курсова
задача(Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и оценките от
работата през семестъра)

Код:   28.08      Дисциплина: Хладилни машини

Семестър: V ЕCST кредити 5 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Машини и апарати за хранителната и вкусова промишленост”, тел.:
032/603 808

Факултет: Технически, тел: 032/603 699, факс: ++359 32/644 102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

30 2

Лектори:
Гл.ас.д-р Христо Христов, кат.”МАХВП”, тел. 032/603 864; Е-mail: h_geo@mail.bg

Анотация: Дисциплината ”Хладилни машини” затвърдява знанията, получени в лекционните курсове
“Топлотехника” и “Механика на флуидите” и  цели усвояване на нови знания и практически умения относно:
физическите принципи за получаване на ниски температури; теоретичните и действителни цикли на хладилните
машини; топлинни и конструктивни изчисления и избор на хладилни компресори, топлообменни и спомагателни
апарати; хладилни инсталации и хладилни технологични съоръжения за обработка на хранителни и
биотехнологични продукти; автоматизация на хладилни машини и инсталации; приложение на изкуствения студ
в различните подотрасли на хранителната и биотехнологична промишленост.

Съдържание на дисциплината: физическите принципи за получаване на ниски температури; теоретичните
основи и работни тела за хладилните машини; цикли на едностъпални, многостъпални и каскадни студенопарни
компресорни хладилни машини; топлоизползващи и газови хладилни машини; действителни процеси в
хладилните компресори; конструкции, изчисления и избор на хладилни компресори, топлообменни и
спомагателни апарати; контролно-измервателни и автоматични уреди за хладилни машини; хладилни инсталации
и хладилни технологични съоръжения за обработка на хранителни и биотехнологични продукти.

Входни и изходни връзки:
- входни връзки: “Топлотехника”, “Механика на флуидите”, “Помпи, компресори, вентилатори”.
- изходни връзки: “Техника за производство на хранителни продукти и напитки”.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия и табла на фирми производители на
хладилна техника. Практическите занятия се водят в “Лаборатория по хладилна техника” и в промишлени
хладилници. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез контролни въпроси и работи.
(Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит – решаване на задача и
тест).



Код: 12.14 Дисциплина:Технология на хранителните, вкусови и био продукти

Семестър: ІV                                           ЕCST кредити 4,0 ОКС “магистър”
Форма за проверка на знанията: Оценяването по дисциплината се извършва на база резултатите от
направени през семестъра тестове.

Вид на изпита: текуща оценка

Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Практически
упражнения 15 3

Лектори: доц. д-р. инж. Н. Пенов;  кат.: “Консервиране и хладилна технология”; тел.:376;
доц. д-р Л. инж. Кожухарова,; кат.: “Биотехнология”; тел.: 242

Анотация: В дисциплината “Хранителни, вкусови и био-технологии” се разглеждат основните групи
технологични процеси при преработката на суровини от растителен и животински произход, като се акцентира
върху обработките с критично значение за осигуряване на безопасността на храните. Наред с изясняване на
микробиологичните и химичните аспекти на процесите, специално внимание се отделя на технологичното
оборудване. Студентите се запознават също с принципните технологични схеми за производство на основните
групи храни, напитки и ароматно-вкусови продукти.
Изучават се биологичните агенти, хранителните среди, култивирането на микроорганизмите – продуценти на
биопродукти, следферментационната обработка на културалните среди за получаване на микробна биомаса,
непречистени и пречистени биопродукти. Разглеждат се принципните технологични схеми за производство на
хлебопекарски и фуражни дрожди, ензими, антибиотици, аминокиселини, микробни инсектициди и други
биопродукти
Обучението по дисциплината “Хранителни, вкусови и био-технологии” служи като база за приложението в
областта на хранителната индустрия на познанията на студентите по основните дисциплини на професионалното
направление Машинно инженерство в Технически факултет.
Съдържание на дисциплината: Разглеждат основните групи технологични процеси при преработката на

суровини от растителен и животински произход, като се акцентира върху обработките с критично значение за
осигуряване на безопасността на храните. Наред с изясняване на микробиологичните и химичните аспекти на
процесите, специално внимание се отделя на технологичното оборудване. Студентите се запознават също с
принципните технологични схеми за производство на основните групи храни, напитки и ароматно-вкусови
продукти.
Изучават се биологичните агенти, хранителните среди, култивирането на микроорганизмите – продуценти на
биопродукти, следферментационната обработка на културалните среди за получаване на микробна биомаса,
непречистени и пречистени биопродукти. Разглеждат се принципните технологични схеми за производство на
хлебопекарски и фуражни дрожди, ензими, антибиотици, аминокиселини, микробни инсектициди и други
биопродукти
Входни и изходни връзки:
входни: Обща химия
изходни: Машини, процеси, апарати
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с използване на компютърни прожекционни апарати
(мултимедийни презентации).

Код: 28.14 Дисциплина: Автоматизация и роботизация на производството

Семестър: ІІ                                                      ЕCST кредити: 4 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен и устно

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808



Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

30 2

Лектори: доц. д-р. инж. Тодор Й. Николов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 859

Анотация: С дисциплината “Автоматизация и роботизация на производството” се цели студентите да придобият
система от знания за методите и техническите средства за автоматизация на производствени процеси в
хранително-вкусовата промишленост и общото машиностроене. Изучават се методите за анализ и проектиране на
механизми и устройства с общо и специално предназначение, както и на типови конструкции машини. Основно
внимание е отделено на конструктивните особености областите на приложение, избора, проектните изчисления,
експлоатацията и внедряването на основните видове технически средства за автоматизация на производството.
Изучават се примерни структурно-компановъчни схеми за автоматизация и роботизация на производствени
комплекси от хранително-вкусовата промишленост.

Съдържание на дисциплината: Същност и задачи на автоматизацията и роботизацията; Избор на обекти за
автоматизация; Производителност на автоматизираната производствена техника; Автоматични захранващо-
ориентиращи устройства на машините; Дозатори за течности, за сипещи се и др. продукти; Машини-автомати в
хранително-вкусовата индустрия – обща теория, циклограмиране, системи за управление, типови конструкции;
Манипулатори и роботи; Роботизирани технологични модули; Крейтери, декрейтери, палетизатори, пълначно-
затварачни автомати и др.

Входни и изходни връзки: Изучаваният материал се базира на придобитите знания на студентите по
“Механика”, “Теория на машините и механизмите”, “Хлидро- и пневмозадвижвания”, “Технология на
хранителните продукти” и др. Дисциплината “Автоматизация и роботизация на производството” е профилираща
и предоставя на студентите знания за проектиране на автоматизирани устройства, машини и съоръжения в
хранителната индустрия. Тя предшествува дисциплините “Опаковъчна техника” и “Поточни линии в ХВП”, с
които е в общ учебно-методичен комплекс за изучаване на автоматизираната техника в ХВП

Технология на преподаване: Лекциите се извеждат от хабилитиран преподавател. Осигурени са с технически
средства за преподаване и с нагледен материал съответно на тематиката (учебни табла, схеми, диапозитиви,
каталози на фирмени машини и съоръжения, действуващи устройства и макети).
Упражненията са практически и се провеждат в учебната лаборатория по дисциплината, а също и в
представителните за хранителната индустрия в гр. Пловдив – бирена фабрика, тютюнев комбинат, завод за
безалкохолни напитки, завод за биомашиностроене и др.
Оценяването по дисциплината е с изпит през сесията след VІ семестър на обучение. Изпитът включва писмено
развиване на теоретични въпроси и решаване на практическа задача. За дооформяне на оценката понякога се
прилага и устно събеседване.

Код: 28.46 Дисциплина: Опаковъчни системи

Семестър: І  ЕCST кредити: 4 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30
Семинарни



упражнения
Практически
упражнения

30

Курсов проект
.................................

Лектори:
Доц. д-р инж. Ст. Стефанов;  кат. МАХВП тел. 032/603-814, Е-mail .....

Анотация: Обем 6-8 реда общо за лекции и практически упражнения.

Съдържание на дисциплината: Основните теми, 6-8 реда

Входни и изходни връзки:

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с .............. Практическите занятия се водят в .....................
По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез .................... (Оценяването по дисциплината се
извършва като интегрална оценка от писмения изпит и ..................)

Код: 28.47 Дисциплина:Инженерен експеримент

Семестър: І  ЕCST кредити: 4 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: Текуща оценка         Вид на изпита: писмен и устен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения
Практически
упражнения

15 1

Изследователски проект 90 6

Лектори:
Проф. д-р. инж. Атанас Й. Ламбрев;  кат. “МАХВП”; тел. 032/603858,

Анотация: Стандартът на живота в една страна се определя от нивото на научния потенциал на страната. Няма
страна с висок стандарт, която не развива научни изследвания. Целта на изучаване на дисциплината се състои
основно от формиране на методологичните умения в магистър-инженерите при провеждане на научни
изследвания, свързани основно с усъвършенстването и оптимизацията на технологичните процеси в хранително-
вкусовата и биотехнологичната промишленост и свързаните с тях машини и апарати..

Съдържание на дисциплината: Методи за избиране и оценяване на актуалността на научните изследвания;
Изследователски методи при извършване на теоретични изследвания и чрез използване на модели; Вероятностно
статистически методи за изследване; Методология на експеримента; Математично осигуряване на научните
изследвания; Пълен дробен факторен експеримент; Планове от втори порядък; Техническо осигуряване на
научните изследвания.

Входни и изходни връзки:
- Входни: Математика І и ІІ част; Физика; Материалознание и Метрология
- Изходни: МАМХО І и ІІ част; Хладилни машини; Хидро- и пневмозадвижване; Технология на

машиностроенето; Експлоатация, диагностика и ремонт



Технология на преподаване: Лекциите се предлагат предварително отпечатани в отделна брошура и се
разглеждат под формата на беседа със студентите. По време на семестъра се правят два междинни изпита. По
време на упражненията се провежгдат изследвания чрез използване на еднофакторни и многофакторни
експерименти, такива като точност на дозиране, определяне на физични параметри на насипни материали,
изследване на процеса горещо екструдиране.
Окончателната оценка се оформя като интегрална от междинните контролни оценки през семестъра и крайното
препитване от извеждащия преподавател през последната седмица на семестъра.

Изследоватески проект: Всеки студент обущаващ се в ОКС – магистър-машинен инженер получава в началото
на семестъра задание за извършване на изследователски проект, който разработва по лаборатории в катедра
“МАХВП” и в края на втория семестър защитава пред комисия, включваща преподавателя извеждащ лекциите и
ръководителите на съответните проекти.

============= Методология на проектирането .......................................

Код  - 28.70     Дисциплина: Автоматични технологични линии в ХВ и БТП

Семестър        - VІІІ ЕCST кредити    - 4

Форма за проверка на знанията: Текуща оценка Вид на оценката: писмена

Методично ръководоство: Катедра МАХВП

Факултет Технически

Вид на обучението Общо часове
Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

30 2

Курсов проект - -

Лектори: доц. д-р Венцислав Ненов;  кат. МАХВП.; тел. 032/603-814, Е-mail vnenov2001@yahoo.co.uk

Анотация: Дисциплината запознава студентите: с различните видове, структура и състав на поточните линии в
хранителното производство; със синхронизацията на работните процеси в тях; с производителността и
надеждността на ПЛ и пътищата за тяхното повишаване; с оптималния избор на основните параметри и състава
на поточните линии и конкретни поточни линии в подотраслите на ХВП и БТП.

Съдържание на дисциплината: Предназначение и класификация на технологичните поточни линии в ХВП и
БТП. Структура и състав. Синхронизация на работните процеси. Производителност на ТПЛ. Надеждност на ТПЛ.
Избор на основните параметри на ТПЛ. Особености, изисквания и експлоатация на поточните линии в:
консервната, захаропреработващата, млеко-преработващата, хлебната, тютюневата, бутилиращата и други
промишлености от ХВП.

Входни и изходни връзки:
Входни: Дисциплините МАМХО, ТММ, Механика, Подемно-транспортна техника, Помпи, компресори и

вентилатори, Хидро- и пневмозадвижване. Опаковъчна техника и технологии,
Изходни: Контрол и управление на качеството и Разработване на дипломни работи и проекти.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват чрез компютърни анимации и филми на фирми
производителки.  Практическите занятия се водят във фирми от отрасъла на територията на град Пловдив –
Стъкларски завод, “Ален мак”, Пивоварна Каменица, “Филикон”, Захарен комбинат Кристал и др. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез защита на протоколите от проведените упражнения и
провеждане на писмени тестове, оценките от които служат за оформяне на окончателната оценка.

mailto:vnenov2001@yahoo.co.uk


Код: 28.20 Дисциплина: Моделиране и симулиране на процесите в ХВ и БТП

Семестър: І  ЕCST кредити: 4 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

30 2

Курсова работа да

Лектори:
Проф.. д-р. инж. Милчо Ст. Ангелов; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 840; Е-mail: mangelov@filibeto.org
Гл. ас. д-р инж. Донка П. Стоева; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 840; Е-mail: bodurova@gmail.com

Анотация: Изучаването на дисциплината ”МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В ХВ И
БТП” цели създаване у студентите на знания в областта на моделирането на процеси в апаратите и системите за
хранително вкусовата и биотехнологична промишленост. Разглеждат се случаи на двумерно и тримерно
моделиране, като особено внимание се обръща на факторите, които влияят на точността на получените резултати.
Дефинирането на началните и гранични условия се разглежда като важен момент от създаването на коректни
модели. Практическите занятия са свързани с изучаване и използване на приложни програми като SOLID
WORKS, ANSYS, FLUENT и други. Придобитите знания и умения ще дадат възможност на студентите да
решават теоретични и практически задачи, свързани с моделирането и симулирането на процеси от хранително
вкусовата и биотехнологичната промишленост. Езикът на преподаване е български. Езикът на преподаване и
български.

Съдържание на дисциплината:
Основни теми в курса са свързани с моделиране на процеси в апаратите за хранителната и вкусовата
промишленост. Дефиниране на геометрия на инженерни обекти, генериране на изчислителна мрежа, задаване на
материала и гранични условия. Моделиране на ламинарни и турбулентни течения при различни гранични условия
и различни модели на турбулентност.  Работа с програмни продукти Fluent  и Solid  Works  и други.  Изследва се
смесването на флуидни потоци с различни температури в апарати от ХВП. Провежда се анализ на изчислителната
мрежа и се извършва анализ на получените резултати за всеки разгледан случай.

Входни и изходни връзки: Математика, Физика, Механика на флуидите, Инженерен експеримент, САD/CAM
системи, Solid Works.
Изходни връзки: Изследователска работа, Разработване на магистърски и докторски тези.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват като се използват съвременни мултимедийни
средства и компютърни конфигурации. В практическите занятия се разглеждат реални обекти от хранителната
индустрия, на които се разработват модели, анализират се и се оптимизират със съответните програмни продукти.
Помощни материали по дисциплината могат да се намерят на интернет адрес: www.filibeto.org, www.uft-
plovdiv.bg/e shell/.

Оценяването по дисциплината се извършва като обща оценка от работата по време на упражнения и
представеният реферат.

Код: 28.58 Дисциплина: Инженерна реология в хранително-
вкусовата и биотехнологичната промишленост

Семестър: ІІ  ЕCST кредити: 4 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: Текуща оценка Вид на изпита: тест

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица

mailto:mangelov@filibeto.org
http://www.uft-plovdiv.bg/e shell/
http://www.uft-plovdiv.bg/e shell/


Лекции 30 2
Практически
упражнения

15 1

Лектори:
Проф. д-р. инж. Атанас Й. Ламбрев;  кат. “МАХВП”; тел. 032/603858,

Анотация: От структурно-механичните свойства, в частност и реологичните такива, зависят в редица случаи
органолептичните показатели на хранителните продукти и определянето на производителността и разхода на
енергия при конструиране на машините и апаратите, възможността за работа на използваната технологична схема
на бъдещото съоръжение.
За постигане на необходимите цели на дисциплината се изучават главно реологичните свойства на ненютоновите
продукти, такива на пластични, псевдопластични, дилатантни. Голямо внимание се отделя на моделирането на
тези свойства с помощта на модели на Келвин, Максвел и др., с които се определят механичните и формовъчните
свойства на тестообразни материали.
Разглеждат се още методите за определяне на структурно-механичните и на физичните свойства на хранителни
продукти и суровини, такива като динамичен вискозитет, коефициент на триене, адхезия.

Съдържание на дисциплината: Напрежения и деформации при формоване на хранителни продукти; Механични
модели на тези свойства; Адхезия и триене на продуктите по конструкционни материали; Капилярна
вискозиметрия; Особености на рязането на високовискозни продукти, изчисляване на матрици за формоване;
Напрежения в сирози при съхраняване на насипни суровини.

Входни и изходни връзки:
Входни: Механика на флуидите, Механика, Технология на ХВ и БТП
Изходни:  МАМХО в ХВ и БТП І и ІІ част;  Технологични поточни линии;  Техника за производство на

храни и напитки.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с  табла, шрайбпроектор, работещи прибори, рекламни
материали на фирми. По време на семестъра  се провеждат две контролни изпитвания, като главно внимание се
обръща на получените резултати от упражненията. Крайната оценка се оформя като интегрална оценка от
предшестващите изпитвания и последното, което се провежда последната (15-та) седмица на ІІ семестър.

Код: 28.51 Дисциплина: Надеждност на машини, апарати и
съоръжения за хранително-вкусовата и
биотехнологичната промишленост

Семестър: І  ЕCST кредити: 4 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 3
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

30 3

Лектори:
Проф. д-р. инж. Ив. Янчев;  кат. “МАХВП” тел. 603 808, Е-mail:  jantschev@yahoo.com

Анотация:
Надеждността е основно свойство на машините и апаратите в ХВ и БТП.  Тя се залага в изделието на етапа на
неговото конструиране и проектиране. При изработването на отделните детайли и възли, при сглобяването и



производството на цялата машина, апарат или инсталация, целта е да се достигне и съхрани за и в условията на
продължителна експлоатация проектната надеждност.
Тази задача е и основната цел на настоящата дисциплина, а именно придобиване на общо-теоретични и
специални знания в теорията на надеждността и нейния приложен аспект, на етапите на конструиране,
проектиране, изработване и експлоатация на изделията и технологичните линии в условията на производство в
предприятията и фирмите от ХВ и БТП.

Съдържание на дисциплината:
Съдържанието на курса може да се представи в следните основни теми:
-Теоретични основи на надеждността;
-Надеждност на етапа на конструиране и проектиране на МАХВП;
-Осигуряване на надеждността на етапа на производството на МАХВП;
-Експлоатационна надеждност;
-изпитване и контрол на надеждността

Входни и изходни връзки: За усвояването на материала са необходими познания от основните природо-
математически дисциплини (математика, физика, статистика, химия), от общо-техническите (метрология и
измервателна техника, съпромат, машинни елементи, материалознание и технология на машиностроителните
материали, технология на машиностроенето) и от специалните дисциплини (МАМХО, Техника и технология на
опаковането, Хладилна техника, Топлинна и масообменна техника, Диагностика и ремонт на МАХВП и др.
Придобитите знания и умения могат да се използват при разработване на дипломните работи, а в инженерната
дейност да се конструират и проектират надеждни и работоспособни машини, апарати, поточни линии и
инсталации в ХВП и БТП.

Технология на преподаване: Преподаването се извършва под формата на лекции и упражнения. На лекциите се
обръща повече внимание на по-сложните и по-трудните за усвояване въпроси, както и на тяхната практическа
приложимост. Използват се материали за онагледяване като табла, фолиа, видеофилми и др.
Преподаването се извършва на български език.

Код: 28.53 Дисциплина: Изпитване на машини, апарати и съоръжения за ХВП

Семестър: ІІ  ЕCST кредити: 4 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

- -

Практически
упражнения

30 2

Курсов проект
Rpmrj

Лектори:
Доц. д-р. инж. Т. Николов;  кат. “МАХВП”; тел. 603-859,



Анотация: С дисциплината “Изпитване на машини, апарати и съоръжения за ХВП” се цели студентите от
магистърската степен на обучение да придобият система от знания за: видовете изпитвания на машини,
съоръжения и техните структурни елементи (възли, отговорни детайли и др.); Методите за изпитване на
машините и апаратите; Начините за измерване на функционални,силови, кинематични, динамични, енергийнии
др. параметри на машинните технологични процеси.

Съдържание на дисциплината: Цел и задачи при изпитванията на машини и съоръжения. Видове изпитвания –
по предназначение, по ниво на провеждане, място и продължителност на изпитванията, вид на въздействието при
изпитванията и др. Организация на изпитванията. Изпитвания на готова продукция. Програма и методика на
изпитванията. Задължителни стандартни изисквания за машини и апарати. Изпитване на технологични машини за
ХВП.

Входни и изходни връзки: Изучаваният материал е на база на фундаменталните знания от дисциплините
“Физика”, “Механика”, “Теория на машините и механизмите”, “Машинни елементи”, “Хидро- и
пневмозадвижвания”, “Охрана на труда и техника на безопасност” и др. Дисциплината “Изпитване на машини,
апарати и съоръжения за ХВП” дообогатява знанията на студентите от специалните профилиращи дисциплини
“Автоматизация и роботизация”, “Опаковъчна техника”, “Поточни линии”, “Машини за механична и
хидравлична обработка” и др., а също и за дипломното проектиране.

Технология на преподаване: Лекциите се извеждат от хабилитиран преподавател. Осигуряват се с технически
средства за обучение и с нагледен материал съответно на темата (схеми, диапозитиви, каталози на фирмени
машини и съоръжения, лабораторни стендове). В упражненията се отработват методиките за изпитване на
конкретни машини и машинни възли. Експериментално се определят стойностите на силови, кинематични и др.
параметри.
Оценяването по дисциплината е с изпит, който включва писмено развиване на теоретични въпроси и решаване на
практическа задача. Прилага се и устно събеседване на дооформяне на оценката

Код: 28.49 Дисциплина: Якост и динамика на машини, апарати и
съоръжения за хранително-вкусовата и биотехнологичната
промишленост

Семестър: І  ЕCST кредити: 4 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Техническа механика и машинознание” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението
Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения

30 2
Курсов проект - -
Курсова задача. - -
Тестов контрол - -

Лектори:
Проф. д-р инж. Симеон Васков Василев;  кат.”Техническа механика и машинознание”; тел. 603-743, Е-mail
svasileff2000@yahoo.com
Доц. д-р инж. Васил Златанов, кат.”Техническа механика и машинознание”; тел. 603-829
Анотация:
В дисциплината се изучават въпроси, които са важни за проектантската и конструкторска работа на магистъра –
инженер, но по една или друга причина те не се изучават в бакалавърските курсове за машинно инженерство.
Това са напр. въпросите от съпротивление на материалите и теория на еластичността, свързани с проектиране и
изчисляване на якост на често срещащите се в отрасъла тънкостенни и дебелостенни ротационни съдове под



налягане, бързовъртящи се дискове, въведени в теорията на еластичните плочи и черупки, динамичната якост,
важни приложения на механични системи, задълбочаване на познанията по динамика на машините. Основна
особеност на курса е, че е пряко насочен към машините, апаратите и съоръженията в ХВП.
Съдържание на дисциплината:
Тънкостенни и дебелостенни съдове под налягане, бързовъртящи се дискове с постоянна дебелина, пружини,
разширение на понятието устойчивост, динамична якост, малки трептения на механични системи с краен брой
стени на свобода – свободни и принудени, въведение в Динамика на машините – динамично моделиране,
изграждане на динамични модели, приближено аналитично определяне на законите на движение.
Входни и изходни връзки:
В дисциплината се ползват знания по математика, механика, съпротивление на материалите, теория на
механизмите и машините и машинни елементи. Получените резултати и усвоените методи пряко се използват в
проектантската и конструкторска практика за пресмятане на инженерни съоръжения и конструкции на якост,
коравина, устойчивост, вибрации, за провеждане на динамичен и якостен анализ на машинни агрегати и системи.
Технология на преподаване:
Лекциите се изнасят като основно се използва проблемно-ориентираният метод. При поднасяне на учебния
материал се поддържа регулярна обратна връзка и те участват активно при изводи на формули,  анализ и
обсъждане на получени резултати. За онагледяване се използват, схеми, таблици и диаграми. Практическите
занятия се водят в специализирана лаборатория. Решават се конкретни инженерни задачи.
По време на семестъра се провежда текущ контрол чрез подходящо разработени тестове и контролни задачи.
Окончателната оценка се формира на базата на работата през семестъра, на самостоятелната работа на студента,
изразяваща се в подготовка и защита на курсова задача и резултата от писмения изпит.

..................................Приложна хидродинамика ..................................

................................. Трибология ...............................

Код: 2871, 2879 - проект                                       Дисциплина: Технологични процеси за ММ с ЦПУ

Семестър: II                                                            ЕCST кредити  4 + 1,5 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията:   ТО Вид на ТО: писмена работа

Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 60 2
Практически
упражнения

30 2

Лектори: доц. д-р инж. Иван Н. Шопов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 805;

Анотация: Дисциплината обхваща теми свързани с особеностите на технологиите за машини  с ЦПУ.
Студентите се запознават с принципите на действие, разновидностите и конструктивните особености на ММ с
ЦПУ. Разглеждат се изскванията към технологичността на детайлите подложени на такива обработки. Дадени са
най-важните понятия от програмирането на ММ с ЦПУ. Получават се сведения за методите за проектиране на
типови технологични процеси върху стругови, пробивно-разстъргващи и фрезови машини и обработващи центри.
Разгледани са въпросите, свързани с точността, производителността и нормирането на операцииите, изпълнявани
на ММ с ЦПУ.



Съдържание на дисциплината:  Разглеждат се : предназначението на машините с програмно
управление. типовете системи за програмно управление на  машини, общи сведения за цифровото програмно
управление на машините, класификация  на системите за цифрово програмно управление на машините.
Получават се знания за конструктивните особености на ММ с ЦПУ, основните блокове и възли, които ги
изграждат.  Студентите се запознават с проектирането на технологични процеси за ММ с ЦПУ,  както и с
особеностите на нормирането на операциите, изпълнявани върху ММ с ЦПУ. В упражненията се разглеждат
изискванията за технологичност на детайлите, обработвани на ММ с ЦПУ, начини за обработване на някои
типови повърхнини, разработват се технологични процеси за конкретни детайли, обработвани на ММ с ЦПУ.

Към дисциплината е предвиден курсов проект, в който се разработва подробна технология за
изработването на детайл на ММ с ЦПУ, след което се съставя управляваща програма.

Входни и изходни връзки:
входни:  Инженерна графика,Технология на машиностроенето, Технологична екипировка

изходни: Автоматизация и роботизация на производството, CAD CAM системи, Автоматични линии

Технология на преподаване: При преподаване на учебния материал се използуват шрайбпроектор и
мултимедийна техника. В част от семинарните упражнения  се извършват компютърно моделиране и симулиране
на технологични процеси за обработване на заготовките.

Учебният процес се провежда на български език.
Текущата оценка се поставя след изработване от студентите на две контролни работи. Целта на на

контролните работи е да се установи степента на самостоятелно усвояване на материала. При формиране на
общата оценка се вземат под внимание и резултатите от участието в упражненията.

............................... Преддипломна практика ...................


	Код: 28.46Дисциплина: Опаковъчни системи
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация:  Обем 6-8 реда общо за лекции и практически упражнения.

	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка              Вид на изпита: писмен и устен
	Анотация:  Стандартът на живота в една страна се определя от нивото на научния потенциал на страната. Няма страна с висок стандарт, която не развива научни изследвания. Целта на изучаване на дисциплината се състои основно от формиране на методологичните умения в магистър-инженерите при провеждане на научни изследвания, свързани основно с усъвършенстването и оптимизацията на технологичните процеси в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост и свързаните с тях машини и апарати..

	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка       Вид на оценката: писмена
	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка       Вид на оценката: писмена
	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка       Вид на оценката: писмена
	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка       Вид на оценката: писмена
	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка       Вид на оценката: писмена
	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка       Вид на оценката: писмена
	Вид на обучението
	Общо часове








	Часове за седмица
	Часове за седмица
	Анотация:  Дисциплината запознава студентите: с различните видове, структура и състав на поточните линии в хранителното производство; със синхронизацията на работните процеси в тях; с производителността и надеждността на ПЛ и пътищата за тяхното повишаване; с оптималния избор на основните параметри и състава на поточните линии и конкретни поточни линии в подотраслите на ХВП и БТП.

	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка      Вид на изпита: тест
	Анотация:  От структурно-механичните свойства, в частност и реологичните такива, зависят в редица случаи органолептичните показатели на хранителните продукти и определянето на производителността и разхода на енергия при конструиране на машините и апаратите, възможността за работа на използваната технологична схема на бъдещото съоръжение.
	За постигане на необходимите цели на дисциплината се изучават главно реологичните свойства на ненютоновите продукти, такива на пластични, псевдопластични, дилатантни. Голямо внимание се отделя на моделирането на тези свойства с помощта на модели на Келвин, Максвел и др., с които се определят механичните и формовъчните свойства на тестообразни материали.
	Разглеждат се още методите за определяне на структурно-механичните и на физичните свойства на хранителни продукти и суровини, такива като динамичен вискозитет, коефициент на триене, адхезия.

	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация:

	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация:  С дисциплината “Изпитване на машини, апарати и съоръжения за ХВП” се цели студентите от магистърската степен на обучение да придобият система от знания за: видовете изпитвания на машини, съоръжения и техните структурни елементи (възли, отговорни детайли и др.); Методите за изпитване на машините и апаратите; Начините за измерване на функционални,силови, кинематични, динамични, енергийнии др. параметри на машинните технологични процеси.

	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Общо часове
	Часове за седмица



	Код: 28.71                   Дисциплина: Технологични процеси с машини с цпу
	Форма за проверка на знанията: ТО Вид на изпита: писмен.
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината запознава студентите:  с основни видове потребителски и транспортни опаковки, основни функции на опаковките, европейските изисквания в областта на опаковане, с основните опаковъчни процеси и технологии, опаковъчна техника и нейните основни модули, принципи на оползотваряване на отпадъци на опаковки.



	.....................................”МАМХО-І” ............................................................
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината запознава студентите:  с основни видове потребителски и транспортни опаковки, основни функции на опаковките, европейските изисквания в областта на опаковане, с основните опаковъчни процеси и технологии, опаковъчна техника и нейните основни модули, принципи на оползотваряване на отпадъци на опаковки.



	Код: 28.04                       Дисциплина: Помпи, компресори и вентилатори
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит                                 Вид на изпита: писмен
	Анотация:  Целта на курса ,,Топлинна и масообменна техника” е да даде на студентите знания за типовите конструкции апарати, в които протичат топло- и масообменните процеси. Изучават се научните и научно-приложните принципи за изчисляване и конструиране на апаратите. Застъпени са основните методи за топлинни, конструктивни, хидродинамични и якостни изчисления на апаратите. Разглеждат се промишлените топлинни и масообменни уредби и методите  за тяхното проектиране и компановане.


	Код: 28.16                          Дисциплина: МАМХО в ХВ и БТП - проект
	Форма за проверка на знанията: ежедневен контрол                          Вид на изпита: защита на  проект
	Анотация:  Проектът включва разработването на конструкцията на една машина по избор, чието действие е основано на база реализиране на механичен или хидравличен процес при преработване и производство на хранителни, вкусови или биотехнологични  продукти. Темата на курсовия проект при липса на предпочитания от страна на студента за бъдещата му дейност, се избира от следната таблица:


	Код: 28.17                       Дисциплина: Диагностика и ремонт на МАХВП
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация:В лекциите на основата на задълбоченото изучаване на механизма на видовете износване, дефекти, повреди и откази се обосновава и изгражда “Системата за експлоатация техническо поддържане и ремонт” на основното и спомагателно технологично оборудване във фирмите от ХВП Подробно се изучават и методите и средствата за техническа диагностика както и областите за тяхното ефективно приложение. В упражненията студентите изпълняват конкретни практически задачи по дефектация и дешифрирани на износени детайли както и по технологиите за техния ремонт и възстановяване. Диагностират се възли и механизми. Курсовата задача е свързана с експлоатацията, диагностиката и ремонта на конкретна машина или апарат от ХВП .


	Код:   28.08                       Дисциплина: Хладилни машини
	Форма за проверка на знанията: изпит                 Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината ”Хладилни машини” затвърдява знанията, получени в лекционните курсове “Топлотехника” и “Механика на флуидите” и  цели усвояване на нови знания и практически умения относно: физическите принципи за получаване на ниски температури; теоретичните и действителни цикли на хладилните машини; топлинни и конструктивни изчисления и избор на хладилни компресори, топлообменни и спомагателни апарати; хладилни инсталации и хладилни технологични съоръжения за обработка на хранителни и биотехнологични продукти; автоматизация на хладилни машини и инсталации; приложение на изкуствения студ в различните подотрасли на хранителната и биотехнологична промишленост.
	Съдържание на дисциплината: физическите принципи за получаване на ниски температури; теоретичните основи и работни тела за хладилните машини; цикли на едностъпални, многостъпални и каскадни студенопарни компресорни хладилни машини; топлоизползващи и газови хладилни машини; действителни процеси в хладилните компресори; конструкции, изчисления и избор на хладилни компресори, топлообменни и спомагателни апарати; контролно-измервателни и автоматични уреди за хладилни машини; хладилни инсталации и хладилни технологични съоръжения за обработка на хранителни и биотехнологични продукти.


	Код: 12.14                      Дисциплина:Технология на хранителните, вкусови и био продукти
	Вид на изпита: текуща оценка

	Код: 28.14                       Дисциплина: Автоматизация и роботизация на производството
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен и устно
	Анотация: С дисциплината “Автоматизация и роботизация на производството” се цели студентите да придобият система от знания за методите и техническите средства за автоматизация на производствени процеси в хранително-вкусовата промишленост и общото машиностроене. Изучават се методите за анализ и проектиране на механизми и устройства с общо и специално предназначение, както и на типови конструкции машини. Основно внимание е отделено на конструктивните особености областите на приложение, избора, проектните изчисления, експлоатацията и внедряването на основните видове технически средства за автоматизация на производството. Изучават се примерни структурно-компановъчни схеми за автоматизация и роботизация на производствени комплекси от хранително-вкусовата промишленост.


	Код: 28.46Дисциплина: Опаковъчни системи
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация:  Обем 6-8 реда общо за лекции и практически упражнения.


	Код: 28.47Дисциплина:Инженерен експеримент
	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка              Вид на изпита: писмен и устен
	Анотация:  Стандартът на живота в една страна се определя от нивото на научния потенциал на страната. Няма страна с висок стандарт, която не развива научни изследвания. Целта на изучаване на дисциплината се състои основно от формиране на методологичните умения в магистър-инженерите при провеждане на научни изследвания, свързани основно с усъвършенстването и оптимизацията на технологичните процеси в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост и свързаните с тях машини и апарати..


	Код  - 28.70                Дисциплина: Автоматични технологични линии в ХВ и БТП
	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка       Вид на оценката: писмена
	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка       Вид на оценката: писмена
	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка       Вид на оценката: писмена
	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка       Вид на оценката: писмена
	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка       Вид на оценката: писмена
	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка       Вид на оценката: писмена
	Вид на обучението
	Общо часове








	Часове за седмица
	Часове за седмица
	Анотация:  Дисциплината запознава студентите: с различните видове, структура и състав на поточните линии в хранителното производство; със синхронизацията на работните процеси в тях; с производителността и надеждността на ПЛ и пътищата за тяхното повишаване; с оптималния избор на основните параметри и състава на поточните линии и конкретни поточни линии в подотраслите на ХВП и БТП.


	Код: 28.20Дисциплина: Моделиране и симулиране на процесите в ХВ и БТП
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен

	Код: 28.58Дисциплина: Инженерна реология в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост
	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка      Вид на изпита: тест
	Анотация:  От структурно-механичните свойства, в частност и реологичните такива, зависят в редица случаи органолептичните показатели на хранителните продукти и определянето на производителността и разхода на енергия при конструиране на машините и апаратите, възможността за работа на използваната технологична схема на бъдещото съоръжение.
	За постигане на необходимите цели на дисциплината се изучават главно реологичните свойства на ненютоновите продукти, такива на пластични, псевдопластични, дилатантни. Голямо внимание се отделя на моделирането на тези свойства с помощта на модели на Келвин, Максвел и др., с които се определят механичните и формовъчните свойства на тестообразни материали.
	Разглеждат се още методите за определяне на структурно-механичните и на физичните свойства на хранителни продукти и суровини, такива като динамичен вискозитет, коефициент на триене, адхезия.


	Код: 28.51Дисциплина: Надеждност на машини, апарати и съоръжения за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация:


	Код: 28.53Дисциплина: Изпитване на машини, апарати и съоръжения за ХВП
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация:  С дисциплината “Изпитване на машини, апарати и съоръжения за ХВП” се цели студентите от магистърската степен на обучение да придобият система от знания за: видовете изпитвания на машини, съоръжения и техните структурни елементи (възли, отговорни детайли и др.); Методите за изпитване на машините и апаратите; Начините за измерване на функционални,силови, кинематични, динамични, енергийнии др. параметри на машинните технологични процеси.


	Код: 28.49Дисциплина: Якост и динамика на машини, апарати и съоръжения за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Общо часове
	Часове за седмица



	Код: 2871, 2879 - проект                                      Дисциплина: Технологични процеси за ММ с ЦПУ
	Форма за проверка на знанията:   ТО    Вид на ТО: писмена работа


