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Катедра „МЕТАЛНИ, ДЪРВЕНИ И ПЛАСТМАСОВИ КОНСТРУКЦИИ“

Предистория - катедрата е разпознаваема в Европа от доста по-рано:
Европейски научноизследователски проект RECOS: “Reliability of moment resistant connections of steel building frames in seismic areas” (1997–1999).
Координатор е Неаполският университет Federico II, Неапол, с ръководител на проекта известният проф. Федерико Мацолани. Участват общо 12
университета от 8 европейски страни. УАСГ участва чрез катедра МДПK с теоретична и експериментална изследователска програма. Предложени
и изследвани от колектива от катедра МДПK са две конфигурации рамкови възли с подобрено и контролирано реагиране при сеизмични
въздействия. Ръководител на колектива от катедрата е проф. Петър Сотиров.

НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ ПО СДКК И УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Проектът с акроним FREEDAM PLUS е озаглавен “Valorisation of knowledge for FREE from DAMage steel connections”
(„Валоризация на знания за съединения в стоманени конструкции без повреди (при сеизмични въздействия)“).
Координатор е Университетът в Салерно, Италия, с ръководител на проекта проф. Винченцо Пилузо. Формираният
консорциум за работа по проекта включва общо 14 участници, между които 13 европейски университета, в това число УАСГ, и
Европейската конвенция по стоманени конструкции ECCS. Проектът е със задача разпространение и популяризиране на
знанията, получени като резултати от предходния проект FREEDAM. В него са разработени две конфигурации възли без
остатъчни повреди за стоманени рамкови конструкции, основани на вградени в тях фрикционни устройства. Изготвени са
указания за тяхното проектиране и прилагане в стоманени конструкции, поемащи сеизмични въздействия. Ръководител на
колектива от катедра МДПK е проф. Николай Рангелов. Срокът на проекта е 24 месеца: 01.07.2020 до 30.06.2022.

Проектът с акроним EQUALJOINTS-PLUS е озаглавен “Valorisation of knowledge for European pre-QUALified steel
JOINTS” („Валоризация на знанията за Европейски сеизмично квалифицирани възли в стоманени конструкции“).
Координатор е Неаполският университет Federico II, Неапол, с ръководител на проекта проф. Рафаеле Ландолфо.
Формираният консорциум включва общо 16 участници, между които освен УАСГ още 12 европейски университети,
ArcelorMittal, CTICM, Франция, и Европейската конвенция по стоманени конструкции ECCS. Проектът е насочен към
разпространение и популяризиране на резултатите, получени в предходния проект EQUALJOINTS. В него е разработена
европейска методика за сеизмично квалифициране на възли и са представени четири типа сеизмично квалифицирани
възли за рамкови конструкции. Изготвени са и подробни указания за тяхното проектиране и прилагане в различни видове
конструкции, поемащи сеизмични въздействия. Ръководител на колектива от катедра МДПK е проф. Николай Рангелов.
Срокът на проекта е 24 месеца: 01.07.2017 – 30.06.2019.

Проектът с акроним INNOSEIS е озаглавен “Valorisation of INNOvative anti-SEISmic devices” („Валоризация на
иновативни антисеизмични устройства“). Координатор е Националният технически университет в Атина (NTUA) с
ръководител на проекта проф. Иоаннис Ваиас. Участници са и още 8 европейски университети, между които и УАСГ, един
представител на високотехнологичната индустрия (Maurer & Söhne Engineering) и Европейската конвенция по стоманени
конструкции ECCS. Главна цел на проекта е популяризиране на знанията (терминът „валоризация на знанията“ се разбира
като „повишаване на стойността на знанията чрез тяхното разпространяване“) за общо 12 иновативни устройства за
дисипация на сеизмична енергия, разработени в рамките на различни европейски и национални изследователски проекти.
Участието на катедра МДПK е с иновативната разработка на доц. Цветан Георгиев за специални елементи с участъци с
редуцирано сечение (RBS-CBF) като диагонали на антисеизмични връзки. Ръководител на колектива от катедра МДПK е проф.
Николай Рангелов. Продължителността на проекта е 18 месеца: 01.07.2016 – 31.12.2017.

През 2006 г. катедра МДПК организира и проведе успешно първия Национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани
конструкции, който се провежда регулярно на всеки 2-3 години. Този симпозиум се превърна в национален научно-приложен форум, на който си дават
среща широк кръг специалисти – преподаватели, архитекти и инженери от практиката, за да се запознаят с новостите и тенденциите на развитие в
изследванията, проектирането и строителството на стоманени, дървени и комбинирани конструкции. Последното седмо издание на Симпозиума беше
през юни 2021 г., като той се проведе в конферентния център “Дж. Атанасов” на София Тех Парк. Във всички досегашни издания на Симпозиума
неизменно присъстваше тематичното направление „Практически реализации – проблеми и решения“ и много от изнесените доклади бяха посветени на
проектирането и изграждането на национално-значими обекти.


