
КОНСПЕКТ 
по Обследване и изпитване на строителни съоръжения за специалност ТС от ФТС на УАСГ 

 
1.  Предмет, цел, задачи и съображения за ОбИСС. 
2.  Основни етапи и предварителни проучвания на техническата документация. 
3.  Техническо обследване на конструкции и съоръжения - етапи и особености. 
4.  Изпитвателни схеми и въздействия (натоварвания): видове, изисквания, големина. 
5.  Разположение на изпитвателните натоварвания (въздействия). 
6.  Организиране и изпълнение на пробни статични натоварвания. Етапи, степени и състояния.  
7.  Определяне на местата, броя и разположението на измерителните уреди. 
8.  Влияние на температурата и влажността върху изпитваните конструкции и измерителните 

уреди. Редуциране на деформациите. 
9.  Грешки при измерванията и оценка на точността на резултатите. 
10. Опитно определяне на коравини, провисвания и усилия. 
11. Анализ, изводи и оценка на състоянието на статично изпитвани конструкции. 
12. Динамични натурни изпитвания. Цел, задачи, въздействия и видове виброграми.  
13. Опитно определяне на динамични параметри и характеристики. 
14. Анализ, изводи и оценка на поведението на динамично изпитвани конструкции. 
15. Влияние и оценка на трептенията в/у произв. процеси и хората. Предпазване от вредни 

трептения. 
16. Поляризационно-оптично конструктивно моделиране. 
17. Физико-механично конструктивно моделиране. 
18. Метод на крехките лакови покрития. 
19. БК на бетона в конструкциите чрез “частични местни (локални) повреждания”. 
20. Механични инструментални (склерометрични) методи за БК на бетона в конструкциите. 
21. Физически методи за БК и диагностика на строителните конструкции. 
22. Опитно определяне на остатъчни напрежения в елементи и конструкции. 
23. Видове дефекти и повреди и влиянието им върху състоянието на строителните к-ции. 
24. Основни понятия за надеждност на стр. конструкции и съоръжения. Методи за контрол. 
25. Измерителна техника - основни изисквания и класификации. Принципи при измерванията. 
26. Характерни уреди за измерване на премествания и завъртания. 
27. Механични и електрически уреди за измерване на местни и относителни деформации. 
28. Регистриращи уреди, апарати и системи. 
29. Сверяване на механични и електрически уреди. 
30. Изпитвателни системи и съоръжения: стендове, преси, крикове, силомери. 
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