
Факултет: Архитектурен
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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PYT 1007
2. Наименование на учебната дисциплина: Стоманобетонни мостове
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: 2
6. Семестър, в който се изучава: 3
7. Брой кредити: 6 (4,5 – лекции; 1,5 – семинарни упражнения и курсов проект)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Иван Павлов
9. Резултати от обучението: Студентите получават основни практически познания по
проектиране конструкцията на масивни мостове и елементи на мостовите съоръжения,
изисквания към качеството на строителните материали, натоварвания и товарни
състояния, видове конструктивни решения, статически анализ и оразмеряване на
сеченията.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: няма.
12. Съдържание на курса: Запознаване с основните видове конструктивни системи при
стоманобетонните мостове, изискванията към строителните материали и технологията за
изпълнение на отделните видове мостови конструкции. Дефинират се главните
нормативни натоварвания и товарните състояния съгласно българските и европейските
нормативи. Подробно се разглеждат гредовите мостови конструкции, статическия анализ
на мостовите плочи и носещите стоманобетонни греди, както и методите за тяхното
оразмеряване.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти

•Иванчев, И., К. Топуров. Стоманобетонни мостове, АВС “ Техника” 2004 г.
•Бончев И., Масивни мостове, С.1977
•Минев М., Иванчев., И., Стоманобетонни мостове, ръководство за курсово

проектиране, ВИАС, 1991
•Иванчев, И. Въздействия върху стоманобетонни мостове според Еврокод, АВС

“Техника”, 2009.
•Иванчев, И. Проектиране на стоманобетонни мостове според Еврокод 2, АВС

“Техника”, 2010
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, курсов проект, 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

07.03.2016 г.


