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Циљ предмета 

Кроз овај предмет студенти се упознају са основним и повременим оптерећењима конструкција, 

основама прорачуна линијских и површинских елемената у бетонским конструкцијама према теорији 

граничне носивости и  каракетистикама материјала од кога се справља бетон. 

Исход предмета: Реализација предвиђених циљева. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

     1. недеља  Увод у предмет. Историјат примене бетона и армираног бетона (АБ) у   

  конструктерству. Материјали: агрегат, цемент, вода, бетон, челик  за армирање. 

 2. недеља  Оптерећења и дејства на конструкције. Статички прорачун. 

 3. недеља  Заједнички рад бетона и челика. Улога арматуре у АБ пресеку. Заштитни слој бетона. 

  Правила за армирање. 

 4. недеља  Прорачун према граничном стању носивости. Коефицијенти сигурности за   

  комбинована дејства и оптерећења. Линеарна теорија са ограниченом прерасподелом.  

 5. недеља  Прорачун АБ пресека према граничном стању носивости. Напонски и деформацијски 

  дијаграми бетона и челика. Напонско деформацијске области. Напонске фазе при  

  савијању АБ носача. 

 6. недеља  Прорачун граничне носивости правоугаоних АБ пресека код АБ савијених линијских 

  елемената за утицаје момената савијања и нормалних сила. Прорачун линијских АБ 

  елемената правоугаоног пресека за утицаје момената савијања без нормалне силе.  

  Чисто савијање. 

 7. недеља  Прорачун савијених линијских АБ елемената правоугаоног пресека са нормалном  

  силом. Велики ексцентрицитет.  

 8. недеља  Двоструко армирање савијених АБ елем. и њихових пресека са и без нормалне силе.  

 9. недеља Сидрење арматуре. Настављање арматуре. Вођење подужне арматуре. 

 10. недеља  Прорачун граничне носивости Т пресека савијених линијских АБ елемената - 1. део. 

 11. недеља  Прорачун граничне носивости Т пресека савијених линијских АБ елемената - 2. део. 

 12. недеља  Главни напони затезања. Прорачун АБ елемената и њихових пресека за граничне  

  утицаје трансверзалних сила и граничне утицаје момената торзије. 

 13. недеља  Главни напони затезања. Прорачун АБ елемената и њихових пресека за комбиноване 

  граничне утицаје трансверзалних сила и момената торзије. 

 14. недеља  Центрично оптерећени линијски АБ елементи без извијања. Прорачун и армирање. 

     15. недеља  Центрично и ексцентрично затегнити линијски АБ елементи. Прорачун и армирање. 

Практична настава:Вежбе - Прати ток теоријске наставе. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови:  

0 
Предавања:  

3 

Вежбе:  

3 

Други облици наставе:  

0 

Студијски истраживачки рад:  

0 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, колоквијуми, семинарски рад, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 35 

практична настава 5 усмени испт 35 

семинари/колоквијуми (210) 20 - - 

 


