
ТЕМАТИЧЕН ПЛАН 
 

За лабораторните занятия по “Обследване и изпитване на строителни съоръжения” за студентите от 
ФТС наУАСГ, специалност ТС, ІV курс през летен семестър на учебната 2016/17год. 

1. Инструктаж по ПБЗ. Запознаване с характерни уреди и апарати за провеждане на обследвания 
и изпитвания на строителни конструкции и съоръжения (60 и 61)   - 6ч. 

2. Метрологичен контрол (сверяване) на механични уреди (лостови тензометри) за измерване на 
местни линейни деформации (60 и 61)       - 2ч. 

3. Метрологичен контрол (сверяване) на електрически уреди (електросъпротивителни 
деформоприемници) за измерване на относителни линейни деформации (60 и 61) - 2ч. 

4. Опитно изследване на общи деформации в модел на гредоскаров пътен мост (60 и 61) - 2ч. 

5. Опитно определяне на нормални напрежения в нецентично опънат метален прътов елемент 
(60 и 61)           - 2ч. 

6. Опитно изследване на нормални и главни напрежения в модел на монтажна греда с П-образно 
напречно сечение и възможност за предварително напрягане (60 и 61) - 2ч. 

7. Експериментално изследване на деформираното и напрегнатото състояние на усилена 
стоманобетонна греда, натоварена на огъване (60 и 61)     - 4ч. 

8. Експериментално-теоретично изследване на основните собствени честоти в модел на 
едноотворна греда по “резонансен метод” (60)      - 2ч. 

9. Експериментално изследване на дъгов пътен мост (60 и 61)    - 2ч  

Размяна на теми 8 и 9; 

10. Определяне на деформационните характеристики, якостта и еднородността на бетона в ст.б. 
елемент чрез комплексно изследване с “импулсен” ултразвуков метод и чрез големината на 
отскока с твърдомер на Шмидт (60, 61)       - 4ч. 

11. Опитно определяне на оптичната константа на материал за Поляризационно оптично 
конструктивно моделиране и заверка на семестъра (60 и 61)    - 2ч 

 
Общо упражнения:  30 часа 

 
София, февруари 2017г. 

Съставил: 
(проф. д-р инж. Д. Димов) 

Разпис летен семестър: от 13.02. до 26.05.2017г. 

Час 8       9 9     10 10   11 11   12 12   13 13   14 14   15 15   16 16   17 17   18 18   19 19   20 

Пон  СССIIIп 222 БН ССС (А) 910 БН     

       

Вт ССС 1  ½  ССС 3    ССС 2        

       

Ср ССС 6 ССС 7 ССС 8  ½  ПС 1    

       

Чет  ССС 4   ЕА+ДД ССС 5   ЕА+ДД  СТС 3  ½  ЖС 2  ½    

 ССС Іп 226 ПХ  ССС (А) ½ БН   

   СССIIп 1210 ЕА   

Пет  ТС Iп 220  ДД      
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