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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAS 3005
2. Наименование на учебната дисциплина: Специални стоманобетонни конструкции
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: 1
6. Семестър, в който се изучава: 2
7. Брой кредити: 6 (4,5 – лекции; 1,5 – семинарни упражнения, курсов проект и практика)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Иван Павлов
9. Резултати от обучението: запознаване с характеристиките на сложни стоманобетонни
конструкции, както и методите за тяхното изчисление, оразмеряване и детайлиране
съгласно българските и европейски нормативи.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: няма
12. Съдържание на курса: Разглеждат се въпроси, свързани с особени случаи на
натоварване, подпорни условия и отвори при правоъгълни, триъгълни и кръгли
стоманобетонни плочи; конструиране и изчисляване на тънкостенни конструкции -
цилиндрични черупки, черупки с двойна положителна или отрицателна Гаусова кривина,
висящи черупки, правоъгълни и кръгли резервоари, водни и водовземни кули, силози и
бункери; високи комини; конструкции на свръхвисоки сгради. Студентите се запознават
подробно с изчисляването, оразмеряването и детайлирането на цилиндрични резервоари.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти

•Игнатиев Н.,  Стоманобетон и масивни конструкции, Техника, София, 1976.
•Бранков, Г., Масивни конструкции. Техника, София,1978.
•Eurocodes: ЕN1992-1,  EN1992-4,  EN1087,  EN1998-1,  ЕN1998-5.
•Bungale S. Taranath, B.S. Reinforced Concrete Design of Tall Buildings, CRC Press, 2009
•Димитров Б., Стоманобетонни конструкции, Техника, София, 1987.
•Игнатиев, Н., Изчисляване на ососиметрични стоманобетонни тънкостенни

конструкции за температурни въздействия, Годишник на ВИСИ, София, 1976.
•Маноилов Л., Стоманобетон, Техника, София, 1991.
•Илиев, И., Високи стоманобетонни комини, Техника, София,1952.
•Paulay, T. аt al. Seismic Design of Reinforced Concrete Buildings, USA, 1992.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, курсов проект, практика, консултации, самостоятелна подготовка
15. Методи за оценка и критерии: защита на курсов проект, писмен и устен изпит.
Оценката от семестриалния изпит се формира както следва:

писмен изпит 80%;
устен изпит 20%.

16. Език на преподаване: български, английски
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