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Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения със специализация “Пътно строителство”
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE 1025
2. Наименование на учебната дисциплина: Дървени и пластмасови конструкции
3. Вид: Задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити 4,5 (3 – лекции и 1,5 – семинарни упражнения и курсов проект)
8. Име на лектора: д-р инж.Николай Кузманов
9. Резултати от обучението: Студентите придобиват опит и знания в проектирането на

дървени конструкции - с видовете съединителни средства и тяхното изчисление,
конструктивните особености при проектиране и изпълнение на различни видове
пълностенни и прътови (ферми) конструкции – греди, рамки, дъги и др.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания „Съпротивление на материалите” (MAS1008 и

MAS1009) и „Строителна статика (CIE1015).
12. Съдържание на курса: Студентите се запознават с физичните и механични качества на

дървесината и пластмасите, използвани като конструктивен строителен материал и
изискванията към тях; с видовете конструкции от дървесина и пластмаси, използвани в
гражданското, селскостопанско, транспортно и промишлено строителство; с предимствата
и недостатъците на тези конструкции и случаите, когато трябва да бъдат предпочитани; с
методите за оразмеряване на конструктивните елементи от дърво и пластмаса; с видовете
съединителни средства и тяхното изчисление. Разглеждат се конструктивните особености
при проектиране и изпълнение на различни видове пълностенни и прътови (ферми)
конструкции – греди, рамки, дъги, комбинирани и др.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене
• Делев, К. Дървени строителни конструкции , АВС Техника, 2006
• Чавов, Т., Дървени конструкции, Т., С., 1973.
• Leonardo da Vinci Pilot Projects “Educational Materials for Designing and Testing of

Timber Structures – TEMTIS” Handbook 2 – Design of timber structures according to
EC5 -, 2008

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, консултации, самостоятелна подготовка.

15. Методи за оценка и критерии: Писмен и устен изпит като допускането до изпит става след
заверен и защитен курсов проект. Практиката се оценява чрез защита на доклад по темата
на практическата работа.

16. Език на преподаване:български

http://vfu.bg/ects_guide/files/af/ba/sss/PDFs/MAS1008.pdf
http://vfu.bg/ects_guide/files/af/ba/sss/PDFs/MAS1009.pdf
http://vfu.bg/ects_guide/files/af/ba/sss/PDFs/CIE1015.pdf

