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PRILOG REKONSTRUKCIJI ZGRADE SINAGOGE U 
SUBOTICI – VEŠTAČKI KAMEN SA SOKLE 

 
Olivera Vušović 1 

Ivana Delić-Nikolić 2 

Lidja Kurešević3                                                                                      УДК: 691.2:620.1 
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.001 

Rezime: Sinagoga u Subotici je sagrađena 1902. godine i proglašena je za spomenik 
kulture. Ona je jedno od najvrednijih srednjoevropskih ostvarenja i UNESKO je uvrstio 
u listu Svetske kulturne baštine. Uzorak za ispitivanja potiče od veštačkog kamena sa 
sokle i u radu su prezentovani rezultati hemijskih, mineraloško-petroloških ispitivanja i 
rezultati dobijeni na skenirajućem elektronskom mikroskopu SEM-EDS analize.  
 
Ključne reči: Sinagoga, spomenik kulture, ispitivanje 
 
 

1. UVOD 
 
Za potrebe restauracije subotičke Sinagoge, jednog od vrednih kulturnih objekata u našoj 
zemlji, urađena su ispitivanja na komadu veštačkog kamena koji potiče sa sokle ovog 
zdanja.  
Ispitivanja koja su izvršena radi utvrđivanja originalne recepture obuhvataju 
mineraloško-petrografska ispitivanja, hemijsku analizu uzorka i SEM-EDS analize 
pomoću skenirajućeg elektronskog mikroskopa.  
Radovi na sanaciji subotičke Sinagoge, koju je UNESKO uvrstio u listu Svetske kulturne 
baštine, traju oko 30 godina. Objekat je izgrađen 1902. godine i 1974. je proglašena za 
spomenik kulture.  
Po arhitektonskom rešenju po projektu Dežea Jakaba i Marcela Komora spada u najlepše 
građevine mađarske secesije ovog podneblja.  
Od 1996. godine uvrštena je u listu 100 najugroženijih spomenika kulture Svetskog 
spomeničkog fonda. Subotička Sinagoga je vremenom postala jedan od simbola 
Subotice.  
Odlikuju je ukrasi od vitraža, stilizacije preuzete iz mađarskog folklora, kao što su 
stilizovane latice ruža, ljiljana i karanfila i paunovog perja, dok četiri manje kupole 
simbolišu četiri strane sveta.  

                                                           
 
1Olivera Vušović, dipl.inž.geol., Institut za ispitivanje materijala a.d., Bulevar vojvode Mišića 43, Beograd, 
Srbija, e-mail: olivera.vusovic@institutims.rs 
2Ivana Delić-Nikolić, dipl.inž.geol.,  Institut za ispitivanje materijala a.d., Bulevar vojvode Mišića 43, Beograd, 
Srbija, e-mail: ivana.delic@institutims.rs 
3 dr Lidja Kurešević, dipl.inž.geol., Institut za ispitivanje materijala a.d., Bulevar vojvode Mišića 43, Beograd, 
Srbija, e-mail: lidja.kuresevic@institutims.rs 
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Oslonjena je na centralnu veliku kupolu, koja simbolizuje univerzum.  
 
 

2. REZULTATI MINERALOŠKO-PETROLOŠKOG ISPITIVANJA 
 
Makroskopski izgled uzorka:  
Uzorak je cigla crvene boje, izgrađen je od agregata i veziva. Debljina uzorka je od 15 
do 20 mm. Agregat i vezivo su homogeno izmešani u približnom procentualnom odnosu 
70:30. Agregatna zrna su uglastog do poluuglastog oblika, crvene boje, veličine najčešće 
od 1 mm do 2 mm. Pripadaju karbonatnoj steni.  
Vezivo je na osnovu makroskopskog izgleda identifikovano kao cement, uz prisustvo 
makroskopski neidentifikovanog dodatka metalične crno-sive boje. Na uzorku su 
prisutne i brojne šupljine čiji je oblik nepravilan, veličine oko 1 mm. Procentualno su 
prisutne sa oko 10%. 
Na spoljašnjem delu uzorka je primećena pojava dekolorizacije, odnosno promene 
prvobitne boje i biokolonizacija nižim biljkama, a sve to pod uticajem vremenskih 
prilika i antropoloških zagađenja iz vazduha. 
 
 

  
Slika 1. Uzorak za ispitivanje Slika 2. Izgled uzorka pod 

stereomikroskopom (uvećanje 10x) 
 
Mikroskopski nalaz: 
Uzorak je izgrađen od agregata i veziva. Agregatna zrna su uglastog do poluuglastog 
oblika, procentualno učestvuju sa 70% u građi uzorka. Na osnovu mineralnog sastava, 
strukture i teksture, pripadaju biosparitskom krečnjaku. Veličina zrna je od 1x0,5 mm do 
2x1 mm.  
Vezivo, prisutno u količini od oko 30%, je cement sa dodatkom crvenog pigmenta. 
Šupljine u vezivu su okruglog i nepravilnog oblika i dimenzija od 1x0.5 do 0.3x0.3 mm. 
Procentualno učestvuju u građi uzorka sa oko 10%. 
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Slika 3. Izgled uzorka maltera pod 

polarizacionim mikroskopom (ukršteni 
Nikoli) 

Slika 4. Izgled uzorka maltera pod 
polarizacionim mikroskopom (paralelni 

Nikoli) 
 
 

3. REZULTATI ISPITIVANJA HEMIJSKOG SASTAVA MALTERA 
 
Hemijska ispitivanja (tab. 1) su pokazala da u sastavu maltera najveći udeo ima kalcija, 
odnosno kalcijum-karbonat, koji je prisutan uglavnom u agregatu. Silicija je zastupljena 
u količini od 4,76 %, aluminija sa 2,32 % i gvožđe sa 1,7% i ukazuju nam na cementni 
karakter veziva sa dodatkom mineralnog pigmenta. 
 

Tabela 1. Hemijski sastav uzorka kamena 
Sadržaj glavnih oksida Rezultat ispitivanja 
G.Ž. na 9500C, % 37,89 
G.Ž. na 4500C, % 6,70 
SiO2, % 4,76 
Al2O3, % 2,32 
Fe2O3, % 1,70 
CaO, % 52,95 
MgO, % 0,49 
CaCO3, obračunato 70,89 

 
 
 

4.  REZULTATI  SEM-EDS ANALIZE 
 
SEM-EDS analiza je izvršena na vezivu, odnosno makroskopski neidentifikovanom 
dodatku metalično crno-sive boje. 
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Slika 5. Izgled pod skenirajućim elektronskim mikroskopom. 

 
Tabela 2. Hemijski sastav 

Element  
Rezultati ispitivanja 

(maseni %) 
Tačka 1 Tačka 2 Tačka 3 Tačka 4 

O 64.90 68.20 62.25 49.95 
Mg 0.24 0.19 0.37 0.43 
Al 0.21 0.40 0.34 0.66 
Si 1.15 2.00 1.69 1.22 
Ca  8.37 4.90 6.91 4.29 
Fe 25.13 24.30 28.43 43.45 
Ukupno 100 100 100 100 

 
Na osnovu veličine ispitivanih čestica (sl. 5) i njihovog hemijskog sastava (tab. 2), došlo 
se do zaključka da su makroskopski i mikroskopski neidentifikovane čestice u stvari 
dodatak cementu u vidu gvožđevitog mineralnog pigmenta. On je prisutan zbog 
dobijanja karakteristične crvene boje veziva. 
 

 
5. ZAKLJUČAK 
 
Uzimajući u obzir sva izvršena ispitivanja, utvrđeno je da je ispitivani malter sačinjen 
kao mešavina prirodnog agregata – drobljenog biosparitskog krečnjaka crvene boje i 
veziva u odnosu 70:30%. Zrna agregata su krupnoće od 0,5 mm do 2 mm. Rezultati 
hemijskih analiza su usaglašeni sa rezultatima mineraloško-petrografskih ispitivanja i 
potvrđuju odnos agregat:vezivo. 
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Vezivo je cement sa dodatkom mineralnog pigmenta na bazi gvožđa u količini od oko 
1%. U uzorku je konstatovano prisustvo manjih koncentracija gvožđevitog pigmenta, 
verovatno kao posledica njegovog nedovoljnog usitnjavanja.  
Sadržaj šupljina je oko 10 %. 
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CONTRIBUTION TO RECONSTRUCTION OF THE 
SYNAGOGUE IN SUBOTICA – ARTIFICIAL STONE  

 
Summary: Synagogue in Subotica is built in 1902 and is declared a cultural monument. 
It is one of the most valuable Central European architectural achievements and is, as 
such, included into UNESCO's World cultural heritage list. Testing sample is taken from 
the artificial stone in the plinth. The paper presents the results of the chemical, mineral-
petrographic and scanning electron microscopic (SEM-EDS) analyses.  
 
Keywords: synagogue, cultural monument, testing 
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NEW INSULATION MATERIAL PRODUCED BY 
AUTO-TEXTILE WASTE RECYCLING – IZORETEX  

 
Djordje Djordjević 1 
Biljana Avramović 2                                                                    УДК: 699.84/.888:691.15 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.002 
Summary: The Construction Cluster „DUNDJER“, together with a large number of its 
members, is participating, as a leading partner, in a national project co-financed by the 
National Agency for Regional Development, named IZORETEX. IZORETEX is a project 
which aims to develop a new thermal and acoustic insulation building material based on 
the recycling of waste from the automotive industry, specifically auto-textile waste. 
IZORETEX is especially important insulation material for light building structures that 
require additional acoustic, thermal and vibration-isolation. It is estimated that this 
insulation product releases large producers of surplus textile waste, and create savings 
in the amount of more than € 100 million on the European scale. Currently, testings of 
this material are in progress that will hopefully confirm its thermal, acoustic and 
vibration performances. Construction Cluster „DUNDJER“ will ensure within its 
members  the test production and marketing of this material in the region.  Development 
and application of project results will be presented in this paper. 
 
Keywords: industrial waste, textile waste, auto-textile waste, recycling of textile waste, 
building thermal  insulation, acoustic building insulation, vibration  insulation of  
mechanical structures, energy efficiency.   
 
 

1. INTRODUCTION 
 
In the past more than 10 years, "dirty" textile industry has moved away from the EU to 
Serbia, mostly to southern Serbia. Despite the improvement in the employment rate and 
living standards, there are some environmental consequences due to the textile industrial 
waste and difficulties with its treating. 
If the industrial waste is not recycled, it remains two standard way of treatment: either 
landfill or incineration, however, both are usually unsuitable or even prohibited by law. 
The first way should be avoided, due to the production of toxic gases and CO2 
emissions, and the other way because of the pollution of land and transfer of pollutants 
into the environment, especially in agricultural products, with the possibility to enter the 

                                                           
1 Djordje Djordjević,  University of  Niš, Faculty of  Civil Engineering and Architecture, A. Medvedeva 14, 
Niš, tel:  ++381 64 156 36 76, e – mail:  djoka@ni.ac.rs 
2 Biljana Avramović, Construction Cluster Dundjer, Niš, Rajićeva 30a, tel. ++381 18 522 812, e-mail: 
KlasterDundjer@yahoo.com 
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human food chain. Fourth, the last and most expensive solution is to export waste to 
another country. 
 

 
 
 
At us, however, there is still no rigorous control of resolving the issue of hazardous 
textile waste. Only in southeastern Serbia, there are thousands of tons of waste textile 
industry, with more or less, an unknown destination. Thereby textile waste that is treated 
with chlorine or other hazardous substances must not be disposed of in landfills. Sources 
of textile waste are: home textile of the population and industrial textile waste. At first it 
must be classified on final usable clothing, second hand type, and the other of which 
could be made final products as bags, mats, slippers, and similar products. As this 
production also creates a secondary textile waste, it is still used as a filler for pillows, 
taburettes, punching bag and leaves behind a tertiary textile waste. 
There are, however, automotive textil, ie. textile waste generated in the automotive 
industry, which for this reason must have some properties that distinguish it from 
ordinary textile waste, like its resistance to fire. Why is this material interesting for 
construction industry? 
New standards in the construction are dealing with the effects of climate change and 
reducing heat and cooling energy and consider this two issues as main at EU level. 10% 
of the world energy is used only for heating buildings, that makes a big concern for the 
citizens of Europe and the new EU legislation. Tough new EU Directive, together with 
the economic crisis in the construction sector, have set extremely high challenges in 
front of already weak companies in the construction sector, especially small and 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

 31 

 
 

medium-sized enterprises. Market needs and new opportunities for the survival of SMEs 
in the construction sector are in the research for competitive solutions for thermal and 
sound insulation of lightweight construction, the search for insulating materials that may 
be environmentally friendly, cheap and made of recycled materials. 
 

 
 
The proposed project aims to bring to the market a new building insulation product, 
made from recycled textile industrial waste. It is called IZORETEX - a new low-cost 
thermally enhanced and "ready to use" composite insulation, which combines in a single 
product three main features: thermal insulating ability and outstanding air control sound 
and vibration resistance. Diversity concept will make this material adaptable for heating 
and cooling, allowing the product to be good at a variety of weather patterns and in 
different geographical markets only by adjusting their composition, size, density and 
thickness. 
The experience in the recycling of waste textile industry in neighboring countries, led to 
the industrial production of a similar high quality insulation material. This accomplished 
technologies for environmental protection and economic treatment of textile waste, with 
some modifications may be transferred to our facilities in Southeastern Serbia. In this 
sense, Construction Cluster "Dunđer", with several of its members, from Nis, who 
expressed willingness to invest in this venture, has the potential to begin auto recycling 
textile waste, in this part of Serbia, for the production of new ecological insulation 
material with high performances. 
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IZORETEX - granulate is an insulation material in the form of flakes of textile leftovers 
that remain from tailoring car cover after cutting shapes for seats and headrests. In this 
fabric are added additives, flame retardants, which will provide better durability and 
increased durability and protection from insects and parasites. 
 

 
 
IZORETEX - granular, textile fiber insulation is applied by injecting in the wall holes. 
IZORETEX - granular insulation in the form of flakes is designed for holes and 
interstices of the walls, which resulted in the one piece isolation, without touching, heat 
and sound bridges, and therefore, as an insulating layer, it can evenly cover the pipe and 
the rest of the installation. 
An important feature of IZORETEX granules, beside, of course, most important, such as 
heat and sound tightness, is its resistant to water vapor or moisture as the primary 
material of high quality polyester and polyurethane, which is used for seats and headrests 
for cars. 
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These materials are made according to a very high European and US automotive 
standards, which have been in this industry very rigorous concerning strict demands of 
low flammability... (cigarette smokers, the fire in the car). It also requires a high textile 
resistance to weather conditions: humidity, temperature, resistance to UV radiation. 
Elasticity is another very important feature IZORETEX granules. Since the filling of 
cavities requires gentle pressure, the volume of material (similar to the action of the 
spring) remains compressed. 
Activities that should be undertaken within the framework of this project, are oriented 
primarily to IZORETEX product design and specifications for the possibility of 
industrial production, as well as laboratory tests for a detailed investigation of the 
properties and capabilities of the insulation material. 
Expected results from the recycling of industrial textile waste are primarily significant 
for the whole local community in terms of relieving utility companies from the burden of 
this type of waste, and thus reducing the pressure on landfill, and on the other side of the 
opening of the job opportunities for LON companies that have large waste, and unburden 
surplus wardrobe from the Red Cross points. 
The ecological aspect is also in reducing environmental pollutants, such as the recent 
incident with the throwing of large quantities of textiles in Kragujevac. 
 
 
DETAILED DESCRIPTION OF PROJECT ACTIVITIES 
 
Principles of sorting and recycling of specific industrial textile waste in order to create 
new insulating materials:  
1. Mapping and analysis of the largest manufacturers of non-hazardous industrial waste 
textile and problems with their storage and disposal. 
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2. Types of non-hazardous industrial waste textile, preservation and storage techniques, 
rules of managing this waste incineration, waste export, mandatory regulations (ISO 
14001). 
3. Classification and typology of textile industrial waste in the trash with the possibility 
of recycling in construction insulation without additional production of secondary waste 
and other textile waste. 
4. Definition of choosing the best way of processing textile waste from the manufacture 
of automotive industry and headboard upholstery in cars (tearing, shredding or grinding) 
depending on the required fineness, density, thickness, and texture of the insulating 
material. 
5. Define the types of insulation materials depending on the choice of adhesives and 
grouts for filling before pressing: production technology, raw materials, design and 
product properties. 
6. Pressing the basic mass of the insulation material to different target density and 
dimensions. 
7. Test pilot production quantities of insulation materials with different characteristics. 
8. Plan for using and disseminating knowledge through a workshop and demonstration 
activities for the presentation of the insulating material of textile industrial waste. 
9. Promotion of exploitation, analysis of potential competition from the neighboring 
countries. 
10. Examination of characteristics such as resistance to moisture, air and water vapor 
permeability and mechanical strength of the product, which must be acceptable to other 
geographical destinations. 
Preliminary laboratory tests of thermal, acoustic and vibration isolation, as well as fire 
resistance and moisture resistance: 
1. Numerical modeling of thermal properties of insulating materials 
2. Development of software for the support of the thermal model 
3. Laboratory testing thermal properties of materials 
4. Numerical modeling of the acoustic characteristics of the insulation material 
5. Development of software for the support of acoustic models 
6. Laboratory testing of acoustic characteristics of the material 
7. Numerical modeling of vibration characteristics of the insulation material 
8. Development of software to support the vibrational model 
9. Laboratory testing vibrational characteristics of the material 
10. Numerical modeling of heat resistant characteristics of the insulation material 
11. Development of software to support fire-resistant model 
12. Laboratory testing of fireproof material characteristics 
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НОВИ ИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ ПРОИЗВЕДЕН 
РЕЦИКЛАЖОМ ТЕКСТИЛНОГ ОТПАДА АУТО 

ИНДУСТРИЈЕ – ИЗОРЕТЕКС 
 

Rezime: Gradjevinski klaster „DUNDJER“, zajedno sa većim brojem svojih članica, 
učestvuje na nacionalnom projektu sufinansiranom od strane Nacionalne agencije za 
regionalni razvoj. IZORETEX je projekat čiji je cilj da razvije jedan novi termički i 
akustički gredjevinski izolacioni materijal, baziran na reciklaži otpadaka od 
autoindustrije, konkretno autotekstilnog otpada. IZORETEX je posebno aktuelan 
izolacioni materijal  za lake građevinske konstrukcije koje zahtevaju dodatnu akustičku, 
termo i vibro-izolaciju. Procena je da će ovaj izolacioni proizvod oslobadjanjem velikih 
proizvošača od viška otpada, stvoriti uštede u iznosu od 100 miliona €. Trenutno su u u 
toku testiranja materijala koja treba da potvrde njegove toplotne, akustične i vibro 
performanse. Gradjevinski klaster „DUNDJER“ će unutar svojih članica obezbediti i 
probnu  proizvodnju i plasman ovog materijala u regionu. 
 
Ključne reči: industrijski otpad, tekstilni otpad, auto-tekstilni otpad, reciklaža 
tekstilnog otpada, toplotna izolacija zgrada, zvučna izolacija zgrada, vibro-izolacija, 
energetska efikasnost.  
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TERMIČKA KARAKTERIZACIJA NOVOG 
IZOLACIONOG MATERIJALA - IZORETEX1  

 
Djordje Djordjević 2 
Biljana Avramović 3 
Dragoslav Stojić4                                                                                 УДК: 699.86:691.15 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.003 
Rezime: Gradjevinski klaster „Dundjer”, zajedno sa većim brojem svojih članica, 
učestvuje, kao vodeći partner, u projektu pod nazivom IZORETEX,  koji ko-finansira 
Nacionalna agencija za regionalni razvoj. IZORETEX je projekat čiji je cilj da razvije 
novi termički, zvučni i  anti-vibracioni gradjevinski  izolacioni materijal koji se bazira 
na reciklaži tekstilnog otpada u automobilskoj industriji. Predvidjeno istraživanje sadrži, 
pored ostalog, eksperimente sa toplotnim, zvučnim, vibracionim i protiv-zapaljivim 
osobinama ovog izolacionog materijala. Termički deo istraživanja sadrži numeričko 
modeliranje termičkog ponašanja materijala, pisanje koda za softverski model, kao i 
laboratorijsko testiranje toplotnih karakteristika. U ovom trenutku je testiranje 
materijala u toku i pretpostavlja se da će potvrditi prognozirane toplotne, akustičke i 
anti-vibracione osobine projektovanog izolacionog materijala.  
 
Ključne reči: industrijski otpad, tekstilni otpad, auto-tekstilni otpad, termička izolacija u 
gradjevinarstvu, energetska efikasnost.   
 

 
1. UVOD 
 
Glavni cilj projekta IZORETEKS  je razvoj kompozitnog materijala koji se sastoji od 
izolacionih vlakana dobijenih reciklažom tekstilnog otpada dobijenog pri proizvodnji 
automobila, kao i posle eksploatacionog perioda.  Taj novi materijal, pogodan za 
primenu na lakim gradjevinskim konstrukcijama, pokazuje unapredjene termičke 
karakteristike koje se zasnivaju na niskoj termičkoj provodnosti (visoka termička 
otpornost) i solidnoj  termičkoj kapacitivnosti koja ublažava efekat velikih varijacija 
spoljašnje temperature.  
 

                                                           
1 Istraživanje podržano Programom podrške razvoja inovativnih klastera 2014-2015.  
2  University of Niš, Faculty of Civil Engineering and Architecture, A. Medvedeva 14, Niš, tel:  ++381 64 156 
36 76, e- mail:  djoka@ni.ac.rs 
3 Biljana Avramović, Construction Cluster Dundjer, Niš, Rajićeva 30a, tel. ++381 18 522 812, e-mail: 
KlasterDundjer@yahoo.com 
4 University of Niš, Faculty of Civil Engineering and Architecture, A. Medvedeva 14, Niš, tel. ++381 65 217 
0200, e-mail: Dragoslav.Stojic@gaf.ni.ac.rs  
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Ovde je opisan simulacioni softverski modul koji istražuje osobine provodjenja toplote i 
toplotne performanse novog izolacionog materijala IZORETEKS.  Svrha ovog softvera 
je da služi kao alatka za projektovanje i optimizaciju termičkih izolacionih sistema 
baziranih na recikliranom auto-tekstilnom otpadu. Štaviše, predvidjena je njegova 
integracija u opštiji softver koji je namenjen projektovanju energetski efikasnijih 
gradjevina. Prikaz je organizovan na sledeći način: prvo je dat kraći podsetnik 
matematičkih jednačina, koje modeliraju provodjenje toplote kroz jednoslojne i 
višeslojne sisteme. Navedene su takodje termo-fizičke osobine, potrebne za termičke 
simulacije. Drugo, navedene su različite numeričke šeme za rešavanje matematičkih 
jednačina. Softverski moduo je verifikovan pomoću dva reprezentativna test-slučaja:  
monolitni zid sa konstantnim karakteristikama i dvoslojni zid koji sadrži IZORETEKS. 
Konačno, softver se koristi za razmatranje efekata različitih parametara: tipa, količine i 
položaj IZORETEKS izolacije i unutrašnjih  uslova. U eksperimentalnoj fazi izvršeno je 
uporedjenje različitih programa uz upotrebu našeg softverskog koda. Neka teoretska 
razmatranja rešavanja toplotne diferencijalne jednačine primenom Galerkinovog metoda 
primenjena su na jednostavnije primere. Eksperimenti su vršeni sa programskim 
sistemima MATLAB, MATHEMATICA, ANSYS, ENERGYPLUS i KnaufTerm.   
 

 
2. MATEMATIČKI MODEL: TOPLOTNA JEDNAČINA 
 
Cilj termičkog sofverskog modula koji je razvijen je da izračuna/simulira transport 
toplote u višeslojnom zidu.  Za višeslojne zidove zgrada jednačina za prenos toplote je u 
osnovi jednodimenzionalna (toplotni fluks normalan na površinu zida) u pravcu debljine 
zida i evolucija temperaturnog polja je definisana prelaznom toplotnom jednačinom: 

  

 

(1) 

gde su   

 :   termička provodnost (W/m K), 

 :   specifična gustina (kg/m3) , 

 : specifična toplotna kapacitivnost (J/kg K), 
termičko-fizičke osobine različitih materijala u svakom sloju zida. Ove karakteristike su 
potrebne kao ulazni podaci za rešavanje Toplotne jednačine (1), i radi toga one moraju 
da budu odredjene laboratorijskim merenjima. Treba uopšteno napomenuti da ove 
karakteristike variraju sa temperaturom. Ova jednačina mora biti dopunjena graničnim 
uslovima, temperaturama na unutrašnjoj i spoljašnjoj strani zida, kao i inicijalnim 
temperaturama (početni, inicijalni uslovi).  
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2.1 Granični uslovi  
 
Da bi se kompletirala postavka problema prenosa toplote, Toplotna jednačina (1) zahteva 

dva granična uslova na unutrašnjoj i spoljnoj stranici zida (   i  , 

respektivno), gde je L  debljina zida).  
Na spoljašnjoj strani zida/fasade razmatra  se  uslov termičke konvekcije, koji 

karakteriše koeficijent prenosa toplote  izmedju temperature površine zida i 
spoljašnje temperature vazduha (videti (3) i (1)).  
 

 

(2) 

 
Da bi se predstavila oscilacija ambijetalne temperature tokom čitavog dana (noć i dan), 

za uzima se zavisnost slična cosinusnoj funkciji sa 24-časovnom periodom, 

karakterisana maksimalnom temperaturom  (koja se dostiže u podne) i 

minimalnom  temperaturom   
 

. 
 

Tipične vrednosti za    i će zavisiti od klimatskih karakteristika geografske 

lokacije. U predhodnoj jednačini t  je dato u sekundama.   
Na sličan način, na unutrašnjoj strani zida, uslov konvekcije, sa koeficijentom prenosa 

toplote  izmedju temperature unutrašnje površine zida  i temperature 

unutrašnje prostorije  se uzima kao  
 

 

(3) 

 

Temperatura prostorije  se uzima kao konstantna vrednost koja predstavlja 
kontrolisanu unutrašnju temperaturu pomoću KGH (HVAC) sistema.  Iako se za obe 
površine uvode granični uslovi toplotne konvekcije, na spoljašnjoj strani toplotno 
zračenje (sunčevo ir-zračenje – infra-crveno zračenje) može biti uzeto u proračun 

zamenom spoljašnje temperature    u (2) takozvanom sol-air temperaturom   koja 
se uzima za spoljašnju temperaturu vazduha, sunčevo zračenje i infra-crveno zračenje 
zida.  
 

2.2 Početni (inicijalni) uslovi  
  
Za rešavanje toplotne jednačine u prelaznom stanju (1) potrebna je i inicijalna 

temperatura zida za     
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 (4) 

 

Inicijalna temperatura  koja će biti razmatrana je stabilno rešenje jednačine (1) sa 
konstantnim graničnim uslovima.  
Vredno je napomenuti da je provereno u različitim simulacijama da drugi mogući 
inicijalni uslovi, kao što je konstantna temperatura (sa vrednošću izmedju maksimalne i 

minimalne spoljašnje temperature) za ceo zid ili linearna promena (od   do ), 
imaju mali uticaj na karakteristike parametara toplotne energije navedene u narednom 
tekstu kada su najmanje dva kompletna perioda (dva dana) uzeta u razmatranje u 
simulacijama.  
 

2.3 Parametri termičkih karakteristika zidova  
  
U termotehnici je definisano više različitih parametara za proračun termičkih 
karakteristika zidova. Koeficijent provodjenja toplote, poznat kao U-vrednost (inverzan 
termičkoj otpornosti) je standardna vrednost koja se koristi u propisima (i Eurokodu) za 
ocenu toplotne izolacije zidova (i uopšte, gradjevinskih elemenata) za stabilne toplotne 
režime. Ovaj parametar ne uzima u obzir efekat termičke inercije elemenata zidova i 
drugih gradjevinskih elemenata. Za promenljive spoljašnje temperature (dinamički 
režim) potrebna su još dva dodatna parametra (EN ISO 13786 (5)): dekrementni faktor i 
vremensko kašnjenje. Ova dva parametra definišu termalnu inerciju zida. Medjutim, ova 
dva parametra i računska procedura data u  EN ISO 13786 (5) nisu direktno upotrebljiva 
za sisteme koji sadrže materijale sa promenom agregatnog stanja (PCM), što nije naš 
slučaj, već samo za zidove sa konstantnim termo-fizičkim osobinama (termalni 
kapacitet, termalna provodnost i gustina) u odgovarajućem temperaturnom opsegu.  
Energija potrebna za nadoknadu gubitaka toplote kroz zid da bi se sačuvala odredjena 
unutrašnja temperatura, može se izračunati iz toplotnog fluksa na unutrašnjoj površini 
zida (W/m2K), što je dato na primeru proračuna ponašanja IZORETEKS-8-150-2.  
 
 

3. NUMERIČKO I SOFTVERSKO REŠENJE 
 
Diferencijalne toplotne jednačine (1) – (4) mogu se rešiti u zatvorenom obliku 
formulama dobijenim analitičkim metodama samo za jednostavne probleme. Za 

kompleksne slučajeve, proračun temperaturnog profila zida   zasniva se na 
korišćenju pogodnih numeričkih metoda za rešavanje ovih jednačina. Postoje različite 
numeričke formule (diskretizacije) kojima se konstruišu algoritmi koji se mogu 
realizovati na računarima radi rešavanja jednačina (1) – (4). Ovi algoritmi daju različite 
tačnosti proračuna i različita vremena izračunavanja. Algoritmi su implementirani na 
jeziku MATLAB, koristeći tri metode: FEM (Final Element Method), FV (Final Volume 
Method) i EF, tj. FEM zasnovan na definiciji entalpije (Enthalpy Formulation), radi 
uporedjivanja pouzdanosti  tih metoda, tačnosti i računskog vremena.  
Naglasimo da se MKE (FEM) metod može primeniti direktno za slučajeve u kojima 
karakteristike variraju sa položajem (na primer, višestruki slojevi koji se sastoje od 
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slojeva od različitih materijala) i temperaturom. Dakle, ovaj sistem diferencijalnih 
jednačina je uopšte nelinearan i može biti linearan samo kada su fizičke karakteristike 

( ) i koeficijenti prenosa toplote graničnih uslova  ( )  temperaturno 
nezavisni.  
Važno je podsetiti da su, usled lokalne definicije bazne funkcije konačnog elementa, 

matrice  obe trodijagonalne, pa  se mogu primeniti specifični i optimizirani 
algoritmi za rešavanje linearnih sistema tog tipa (iterativno rešenje trodijagonalnih 
sistema linearnih jednačina).  
Postoje različite numeričke metode za rešavanje gore datog sistema diferencijalnih 
jednačina (ODE), kao što su Ojlerova metoda, metoda Runge-Kutta, itd. Ova FEM 
diskretizacija je realizovana u programu MATLAB, a rešavanje  (integracija u 
vremenskom domenu) je realizovana  MATLAB funkcijama ode45 i ode15s, zavisno od 
kompleksnosti sistema. Prva funkcija je bazirana na eksplicitnoj Runge-Kutta metodi, a 
druga  na adaptivnoj metodi nepoznatih koeficijenata na osnovu formula za numeričku 
diferencijaciju (NDF formule). Drugi mogući algoritam za rešavanje jednačina  (1) - (4) 
je takozvana metoda konačne zapremine, Finite Volume (FV).  
MATLAB programska okolina je korišćena za implementaciju numeričkih metoda i 
odgovarajučih algoritama prikazanih prethodno.  MATLAB raspolaže sa više procedura 
za integraciju diferencijalnih jednačina. U ovom slučaju je korišćen vremenski integrator 
ode15s za retko posednute (SPARSE) matrice. Ova procedura omogućava implicitno 
veći vremenski interval koji omogućava brže izračunavanje. Pored toga, program može 
da oceni grešku proračuna u svakom koraku i da odluči da li je vremenski korak suviše 
veliki ili suviše mali, tj. korak integraljenja je adaptivan.  Ova osobina je vrlo korisna za 
efikasan proračun kada su termo-fizičke osobine vrlo zavisne od temperature, što nije 
slučaj kod linearnih sistema koji su predmet našeg modeliranja.    
Takodje, moguće je primeniti FEM diskretizaciju baziranu na definiciji entalpije 
(Enthalpy Formulation (EF)), kao nepoznatu u jednačinama razmene toplote,  
 

 
 
Jednačine izvedene koristeći definiciju entalpije mogu se takodje diskretizovati 
Metodom konačnih elemenata, na sličan način kao za termičku formulaciju.  
Glavni nedostatak primene definicije entalpije je njena kompleksnost kada se primenjuje 
na višeslojne sisteme, usled graničnih uslova izmedju slojeva (neprekidnost temperature 
i toplotnog fluksa), koji nisu prirodni u ovoj formulaciji i moraju se definisati dodatnim 
jednačinama.  
Za navedene metode, odgovarajuće MATLAB datoteke i funkcije su date u softverskom 
prilogu uz projekat IZORETEKS (Prilog A (FEM), Prilog B (FV) i Prilog C (EF), 
respektivno). Kako su primene ovih  metoda slične, objašnjena je samo ona koja 
odgovara Konačnom volumenu (FV). Razlog izbora ove metode je taj što preliminarni 
uporedni testovi pokazuju da FV metod  ima vrlo približne računarske performanse sa 
FEM i FV metodama, ali je pogodan za primenu kod izolacionih materijala sa 
nelinearnim ponašanjem termičkih karakteristika (termička provodnost, termički 
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kapacitet), kao što je slučaj kod termičkog proračuna izolacije uz prisustvo materijala 
kod kojih dolazi do promene agregatnog stanja (PCM).  
Predhodno navedene tri implementacije, FEM, FV i EH, su uporedjene iz aspekta 
računskih performansi, sa ciljem selekcije najefikasnije metode. Korišćena su dva 
kriterijuma: tačnost i računarsko vreme simulacije. U tu svrhu obavljen je niz testiranja.  
Benčmark test pokazuje da je diskretizacija koja koristi FV metod najbrža za unapred 
datu tačnost.  Iako su razlike u računskom vremenu izmedju FV i FEM metoda male, u 
optimizacionom procesu,  broj konfiguracija zidova koje treba izračunati je obično vrlo 
veliki, tako da se te male razlike mogu pokazati važnim za opšte smanjenje računskog 
vremena. Da bi se dobila tačnost “konvergentnog rešenja”,  računalo se sa vrlo finom 
mrežom (400 elemenata), što je korišćeno kao referenca.  Za isti broj elemenata (mrežu) 
tačnosti su približne (FEM tačnost je blago bolja od ostala dva), ali su FEM i FV znatno 
brže od EF. Razlog može ležati u činjenici da   adaptivna integracija (realizovano 
MATLAB ugradjenom funkcijom ode15s) u cilju EF diskretizacije zahteva više 
izračunavanja funkcije nego FEM i FV. Sa druge strane, glavni razlog zašto je FV brža 

od FEM izgleda da je to što je matrica masa   dijagonalna, pa je inverzija direktna, dok 
je kod FEM, matrica tro-dijagonalna. 
 
 

4. PRIMENA SOFTVERA ZA TERMIČKU IDENTIFIKACIJU   
 
Više konfiguracija različitih debljina, gustina i granulacija je podvrgnuto testiranju. 
Uzorci pod oznakom  
                         Uzorak-1 (IZORETEKS125-8-1), 
                         Uzorak-2 (IZORETEKS150-8-1), 
                         Uzorak-5 (IZORETEKS135-5-1),  
                         Uzorak-6 (IZORETEKS115-5-1),                          
                         Uzorak-7 (IZORETEKS100-5-2),  
su podvrgnuti testiranju. Ulazni podaci se nalaze u skriptu nazvanom 
Izoreteks_comparison, radi automatskog  generisanja ulaznih podataka, a u cilju 
ispitivanja različitih kombinacija materijala. Na slikama 1,2 i 3 dati su primeri rezultata 
simulacionog softvera za poznate primere (borovina i betonski blok) i IZORETEKS-8-
150-1.  

 
Slika 1: Uporedjenje temperatura površina zida računatih termičkim softverom i 

analitičkim formulama. Test 3:  Zid od borovog drveta debljine 3 cm.  
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Slika 2: Uporedjenje temperatura površina zida računatih termičkim softverom i 

analitičkim formulama. Test 2: Betonski blok debljine 14 cm.  
 

 
Slika 1: Temperatura površine unutrašnjeg zida za referentni slučaj IZORETEKS-8-150-

1 (150 kg/m3). Spoljna temperatura (crvena kriva) je takodje uključena da bi se videli 
“vremensko kašnjenje” i “dekrementni faktor” .  

 
 

5. ZAKLJUČAK 
 

 Tri različita numerička postupka, FEM, FV (Finite Volume) i Entalpija su 
predložena i primenjena za rešavanje jednačina provodjenja toplote za 
višeslojne zidove.  Kao rezultat ovog istraživanje razvijen je softver baziran na 
metodi konačnog volumena (Finite Volume Method) i napisan kod u programu 
MATLAB.  

 Razvijeni programski moduli su verifikovani na dva reprezentativna slučaja:  
1) Monolitni zidovi sa konstantnim karakteristikama: validacija prema 

analitičkim rešenjima (EN ISO 13786: 2007 i formulama datim u ovom 
tekstu. 
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2) Višeslojni zidovi i uporedjenje sa simulacijama komercijalnog softvera 
CFD (ANSYS CFX). 

 Planirano je da se u daljem istraživanju rezultati provere eksperimentalnim 
merenjima i uporedjenjem sa rezultatima softverske simulacije (verifikacija 
matematičkih modela na kojima je zasnovana simulacija).  

 Simulacije takodje pokazuju da su spoljačnje maksimalne i minimalne 
temperature, kao i unutrašnja temperatura važni parametri za izbor 
najpogodnijih izolacionih  materijala za datu primenu. Položaj i dimenzije 
graničnih slojeva, kao i termalna otpornost susednih slojeva imaju takodje 
uticaj na termičke karakteristike celog višeslojnog sistema.   

 Termički softverski paket, kao i akustički paket, deo su opštijeg paketa 
namenjenog za projektovanje i optimizaciju energetski efikasnih gradjevina 
korišćenjem novih izolacionih materijala.   

 Termički softver koji je ovde koriščen je projektovan sa dovoljno fleksibilnosti 
tako da može biti modifikovan i proširen tako da simulira nove osobine (na 
primer, efekte podhladjenja) koje nisu raspoložive u sadašnjim paketima za 
termički proračun. 
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THERMAL CHARACTERIZATION OF NEW 
INSULATION MATERIAL - IZORETEX 

 
Summary: The Construction Cluster „DUNDJER“, together with a large number of its 
members, is participating, as a leading partner, in a national project co-financed by the 
National Agency for Regional Development, named IZORETEX. IZORETEX is a project 
which aims to develop a new thermal and acoustic insulation building material based on 
the recycling of waste from the automotive industry, specifically auto-textile waste. The 
provided research contains experiments with thermical, acoustic, vibrational and anti-
flamable characteristics of this insulation material.  Thermical part of research contains 
numerical modeling of thermal characteristics, writing code for software support of 
thermical model, and laboratory testing of thermic characteristics. Currently, testings of 
this material are in progress that will hopefully confirm its thermal, acoustic and 
vibration performances. 
 
Keywords: industrial waste, textile waste, auto-textile waste, building thermal  
insulation, energy efficiency.   
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PERVIOUS CONCRETE IN SUSTAINABLE 
PAVEMENT DESIGN 
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Summary: Climate change means that incidences of 'extreme weather' are becoming 
commonplace. Increasingly frequent bouts of heavy rainfall should be anticipated as the 
norm rather than the exception, and in conjunction with our increased rate of urban 
development, this means that risk of flooding is rapidly increasing. Pervious concrete 
allows the water to percolate through the concrete into the sub-base and recharge the 
underground water level. Voids within the pervious concrete should be interconnected 
so as to create channels through which water can freely flow. The advantages of 
pervious concrete can be classified into 3 basic categories: environmental, safety and 
economics. Pervious concrete pavement is a unique and effective means to meet growing 
environmental demands. By capturing rainwater and allowing it to seep into the ground, 
pervious concrete is instrumental in recharging groundwater, reducing stormwater 
runoff. Although not a new technology (it was first used in 1852), pervious concrete is 
receiving renewed interest. 
 
Keywords: pervious concrete, water, pavement, sustainable 
 

 

1. INTRODUCTION 
 

Reducing the strain on our environment is essential to the overall health and wellbeing of 
our society. While a variety of new designs and technologies have transpired from this 
green movement, one of the more profound impacts has been in the area of stormwater 
management (SWM).Named one of the best management practices for SWM quality, 
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pervious concrete has the ability to capture the runoff of rainwater and remove trace 
pollutants. Pervious concrete, figure 1., can be defined as an open graded or “no-fines” 
concrete that allows rain water to percolate through to the underlying sub-base (ACI 
Committee 522 2006). Pervious concrete can replace traditional impervious pavement 
for most pedestrian and vehicular applications except high-volume/high-speed roadways. 
Pervious concrete can be designed to handle heavy loads, but surface abrasion from 
constant traffic will cause the pavement to deteriorate more quickly than conventional 
concrete. Pervious concrete has performed successfully in pedestrian walkways, 
sidewalks, driveways, parking lots, and low-volume roadways. The environmental 
benefits from pervious concrete allow it to be incorporated into municipal green 
infrastructure and low impact development programs. In addition to providing 
stormwater volume and quality management, the light color of concrete is cooler than 
conventional asphalt and helps to reduce urban temperatures and improve air quality. 
Unlike the smoothed surface of conventional concrete, the surface texture of pervious 
concrete is slightly rougher, providing more traction to vehicles and pedestrians [1,2]. 
 
 

2. TYPICAL COMPOSITION OF PERVIOUS CONRETE  
 
Pervious concrete, sometimes referred to as “no-fines concrete” is a mixture of hydraulic 
cement, coarse aggregate of smaller size, admixtures and water. Typically, pervious 
concrete does not contain any sand and its air void content varies between 15 and 30%. 
A small amount of sand can be used for compressive strength improvement but air void 
content will be reduced and permeability lowered. It is important to maintain the proper 
volume of paste/mortar in the mix design so that the aggregate is equally coated but the 
excess of paste/mortar does not fill the void space within coarse aggregate. Voids within 
the pervious concrete should be interconnected so they create channels through which 
water can freely flow, Figure 1. When rain falls, the pervious concrete allows on-site 
infiltration of stormwater. It also filters sediments and pollution from stormwater 
deposited on the pavement surface. Because this permeable surface is a filter, like any 
filter it must be cleaned periodically. Cleaning is performed by vacuuming to remove 
sediments that have accumulated. The frequency of the vacuuming is directly related to 
the amount of sediment that the surface receives over time.When properly constructed, 
pervious concrete is durable, low maintenance, and has a low life cycle cost. [3,4]. 
 

  
Figure 1. Pervious Concrete 
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Figure 2 show typical cross sections of pervious concrete pavements. On level sub-
grades, stormwater storage is provided in the pervious concrete surface layer (15% to 
25% voids), the sub-base (20% to 40% voids), and above the surface to the height of the 
curb (100% voids). (source ACI 522) [3]. 

 

  
Figure 2. Typical cross sections of pervious concrete pavements 

 
 

3. TYPES OF PERVIOUS PAVEMENTS 
 
There are several types of pervious pavements that are used in practice. The three 
common types as shown in Figure 3a,b,c are pervious concrete, pervious interlocking 
concrete pavers, and concrete grid pavers[5]. 
 

 
3) a. Pervious Concrete; b. Pervious Interlocking Concrete Pavers; c. Concrete Grid 

Pavers 
 
 

4. ENVIROMENTAL BENEFITS - LEED CREDIT 
 
Pervious concrete is recognized by United States Green Building Council (USGBC), 
which sets the green building rating system known as the LEED program (The 
Leadership in Energy and Environmental Design). The LEED program is the nationally 
accepted benchmark for the design, construction, and operation of high performance 
“green” buildings. Under the LEED rating system, pervious concrete can contribute to 
the following credits: Stormwater Design Credit: Using pervious concrete can 
contribute immensely to managing stormwater runoff as well as providing on-site 
infiltration and reducing contaminant loading before entering the groundwater. Heat 
Island Effect – Non-roof credit: With lighter color than paved asphalt, pervious 
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concrete has the ability to reflect solar radiation. The relatively open pore structure also 
stores less heat than paved asphalt. 
Water Efficient Landscaping Credit: Trees and other landscaping have a hard time 
growing and thriving in covered areas due to the difficulty of getting water and air 
through the impervious pavements. Using pervious concrete reduces the need for potable 
water for irrigation. Recycled Content Credit: As mentioned previously, the aggregate 
usage in the pervious concrete mix can contain a percentage of recycled aggregate and 
not compromise the integrity of the structural performance or durability of pervious 
concrete. Regional Materials Credit: Similar to conventional concrete, pervious 
concrete can utilize much of the natural stone and other such aggregates that are local to 
the building site; thereby reducing the pollution needed to transport materials [6,7].  
 
 

5. DURABILITY 
 
Permeability. Typical flow rates for water through pervious concrete are 11,5 to 30,2 
liters per square foot per minute, but can be double that amount if desired. 
Compressive Strength. Pervious concretes can develop compressive strengths in the 
range of 3,5 do 35 PMa – suitable for a wide range of applications. 
Shrinkage. Drying shrinkage of pervious concrete is faster but much less than that 
experienced with conventional concrete. Many pervious concretes are made without 
control joints and are allowed to crack randomly. 
Abrasion resistance. Because of the rougher surface texture and open structure of 
pervious concrete, abrasion and raveling of aggregate particles can be a problem, 
particularly where snowplows are used to clear pavements. Surface raveling in new 
pervious concrete can occur when rocks loosely bound to the surface pop out under 
traffic loads. 
Experience has shown that pervious concrete pavements in cold weather climates tend 
to have an inherent ability to withstand freeze-thaw cycles. Freeze-thaw resistance of 
pervious concrete appears to depend on the saturation level of the voids in the concrete 
at the time of freezing. Field observations have shown that the rapid draining 
characteristics of pervious concrete prevent saturation from occurring. It is important to 
understand that the porosity of pervious concrete from the large voids is distinctly 
different from the microscopic air voids that provide protection to the paste in 
conventional concrete in a freeze-thaw environment. When the large voids are saturated, 
complete freezing can cause severe damage to the pervious concrete pavement. Thus, it 
is critical to protect and maintain the void structure of pervious concrete in order to 
ensure cold weather durability. Anecdotal evidence also suggests that snow covered 
pervious concrete clears quicker, possibly because its voids allow the snow to melt more 
quickly than it would on conventional pavements. Mechanical removal of ice and snow 
can be accomplished using snow blowers or snow plows. Because of its rigid nature, 
pervious concrete pavement is actually less susceptible than other flexible paving 
materials to damage from snow plowing [8].  
 
 
 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

 51 

 
 

6. NRMCA RECOMMENDATIONS 
 
The National Ready Mixed Concrete Association (NRMCA 2004) has developed 
guidelines for using pervious concrete in areas prone to freeze-thaw conditions. 
Dry Freeze and Hard Dry Freeze Dry freeze are areas of the country that undergo a 
number of freeze-thaw cycles (15+) annually but there is little precipitation during the 
winter. If the ground stays frozen as a result of a long continuous period of average daily 
temperatures below freezing, then the area is referred to as hard dry freeze area. Since 
pervious concrete is unlikely to be fully saturated in this environment, no special 
precaution is necessary for successful performance of pervious concrete. However, a 10 
cm to 20 cm. thick layer of clean aggregate base below the pervious concrete is 
recommended as an additional storage for the water. Wet Freeze This includes areas of 
the country that undergo a number of freeze-thaw cycles annually (15+) and there is 
precipitation during the winter. Since the ground does not stay frozen for long periods it 
is unlikely that the pervious concrete will be fully saturated. No special precaution is 
necessary for successful performance of pervious concrete but a 10 to 20 cm. Thick layer 
of clean aggregate base below the pervious concrete is recommended. Many parts of the 
middle part of the Eastern United States come under this category.  
Hard Wet Freeze Certain wet freeze areas where the ground stays frozen as a result of a 
long continuous period of average daily temperatures below freezing are referred to as 
hard wet freeze areas. These areas may have situations where the pervious concrete 
becomes fully saturated. The following precautions are recommended to enhance the 
freeze-thaw resistance of pervious concrete: 1. Use an 8- to 24-in. thick layer of clean 
aggregate base below the pervious concrete; 2. Attempt to protect the paste by 
incorporating air-entraining admixture in the pervious mixture; 3. Place a perforated 
PVC pipe in the aggregate base to capture all the water and let it drain. Not every 
situation warrants all the 3 safeguards. The safeguards are organized in the order of 
preference. For example, a pervious concrete sidewalk at Pennsylvania State University 
in State College, PA, which is a hard wet freeze area, has shown good performance over 
five winters while it has only an 8–in. thick layer of aggregate base underneath the 
pervious concrete. High Ground Water Table Pervious concrete is not recommended in 
freeze-thaw environments where the ground water table rises to a level less than three-
feet from the top of the surface or where substantial moisture can flow from higher 
ground [8,9].  
 
 

7. CONCLUSIONS 
 
Pervious concrete is a mixture of cement, water, and coarse aggregate, and little to no 
sand. It also frequently contains chemical admixtures. Pervious concrete creates a very 
porous medium that allows water to drain to the underlying soils.  
Pervious concrete can improve water quality by capturing the “first flush” of surface 
runoff, reduce temperature rise in receiving waters, increase base flow, and reduce 
flooding potential. The pavement creates a short-term storage detention of rainfall. In 
order to fully utilize these benefits, the hydrological behavior of the pervious concrete 
system must be assessed. The hydrological performance is usually a key parameter in 
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decisions to use this material as a best management practice (BMP) for storm water 
management [10,11].  
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ПОРОЗНИ БЕТОН ПРИ ПРОЈЕКТОВАЊУ 
ТРОТОАРА У СВЕТЛУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

 
Резиме: Климатске промене подразумевају да се екстремне временске непогоде 
дешавају све чешће. Појава краткотрајних киша изузетно јаког интензитета 
постаје свакодневна, што у комбинацији са постепеном урбанизацијом повећава 
опасност од појаве урбаних поплава. Порозни бетон омогућава води да се 
филтрира кроз бетон и неометано доспе до подземља. Шупљине унутар порозног 
бетона морају бити међусобно повезане да би формирале мрежу каналчића кроз 
коју вода може слободно протећи. Предности порозног бетона се могу сврстати 
у три основне категорије: заштита животне средине, безбедност и 
економичност. Тротоари направљени од овог материјала представљају 
јединствен начин задовољавања еколошких услова. Наиме, задржавањем падавина 
и омогућавањем да оне доспеју и подземље, омогућава се прихрањивање подземне 
воде и смањује се количина отицаја са урбаних сливова. Мада се не ради о новој 
технологији (први пут је уведена 1852), порозни бетон је поново доспео у центар 
пажње стручне јавности. 
 
Кључне речи: порозни бетон, вода, тротоар, одрживи развој 
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Summary: Although energy efficient buildings are more common than they used to be, 
they are still considered too expensive, primarily because of relatively high prices of 
good insulation materials and equipment. Therefore, green building design has to meet 
two often confronted demands – minimal construction cost while maintaining minimal 
environmental impact. This paper presents optimum design method based on 
hybridization of different metaheuristics. 
 
Keywords: Green building, optimization, hybridization, metaheuristics. 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Reduction of the energy consumption without compromising living standard has become 
very important issue in civil engineering and building industry. This problem includes 
numerous independent and often contradictory aspects because design of the energy-
efficient building usually includes more expensive insulation materials and better 
heating, ventilating and air-conditioning systems, which all can have significant impact 
on the total price of the construction. That indicates that a compromise between 
construction cost and energy efficiency should be find. This problem can not easily be 
solved without an efficient multi-objective decision making tool which would 
successfully include all of them in order to find optimal solution that would meet all 
given demands. 
Meta-heuristics have been proven to be very successful tool for solving this kind of 
optimization problems, allowing a designer to make a choice among several solutions 
that are optimal considering different objectives and thus not comparable between each 
other (Pareto optimum). Additional problem in this class of problems is the fact that 
there is no universally best meta-heuristic that would guarantee that obtained solution is 
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the best one. Furthermore, meta-heuristics which are good for global search, such as 
Genetic Algorithms or Big Bang – Big Crunch algorithm, sometimes can have difficulty 
with premature convergence to the local optimum due to the different nature of the 
variables and demands, as in case of optimum green building design [1]. On the other 
hand, meta-heuristics that are very efficient in detailed search of relatively small search 
space, can be too slow and inefficient for more complex problems [2]. This can be 
solved by their hybridization [3–5] in order to use the best features of each method. This 
paper presents hybridization of Big Bang – Big Crunch algorithm (BB-BC) and tabu 
search (TS). 
Further inconvenience in solving this problem is the fact that in discussing energy 
efficiency and using renewable energy sources, a building can not be observed 
independently of its natural environment. This demands inclusion of additional software, 
such as EnergyPlus which would provide energy consumption data for different types 
and kinds of buildings and different lighting and HVAC systems according to the local 
meteorological data of a given region. Pitman and King [6] proposed methodology for 
the building shape optimization in order to establish balance between received solar 
energy via façade and energy consumption by lighting and HVAC systems using the 
EnergyPlus software. Other authors have also researched methods for maximizing 
energy efficiency and minimizing the cost and at the same time by optimizing type and 
of quality of windows and insulation materials [7], room shape and orientation, as well 
as the windows size and positioning [8] or architectural and constructional aspects of the 
building and performances of the HVAC systems [9,10]. In order to include different 
environment features into calculus, EnergyPlus software is additionally implemented in 
two meta-heuristics hybrid. 
 
 

2. PROBLEM FORMULATION 
 
As it was said in the introduction, optimal design of an energy efficient building has to 
meet two confronted demands: to minimize total cost of construction, and to minimize 
environmental impact and energy consumption, which is usually obtained by the 
implementation of expensive insulation materials and equipment. Consequently, there is 
no unique, i.e. the best solution, but a number of more or less acceptable ones among 
which designer chooses a satisfying one considering given demands and limitations. 
Therefore, optimization task cannot be formulated by a single objective function, but 
requires at least two functions and belongs to the area of multi-objective optimization. 
Because of the complexity of the problem, the two objective functions to be minimized 
in this research were the life-cycle cost (C) and the life-cycle environmental impact (EI): 
 

OCIC C :Min  (1) 
 

EOEC EI :Min  (2) 
 
where IC is the initial construction cost (€); OC is the present worth of life-cycle 
operating costs (€); EC is the environmental impact (MJ) due to building construction, 
and EO is the environmental impact (MJ) due to the building operation for heating, 
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cooling, lighting and other similar processes. The environmental impact of a building is 
evaluated by the cumulative exergy consumption [11], where exergy is defined as “the 
amount of work obtainable when some matter is brought to a state of thermodynamic 
equilibrium with the common components of the natural surroundings by means of 
reversible processes, involving interaction only with the common components of nature” 
[12]. EC is represented by the embodied energy of all fuels consumed in pre-operation 
phase, while EO is expected total energy consumption during the life of a given building. 
 
 

3. OPTIMIZATION TOOLS 
 
In 2006, Erol and Erskin introduced a new optimization method inspired by one of the 
theories of the evolution of the universe, namely the Big Bang and Big Crunch theory 
[13]. During the past few years, this method has been proven to has a low computational 
time and high convergence speed. The Big Bang–Big Crunch (BB–BC) optimization 
method similarly generates random points in the Big Bang phase and shrinks these 
points to a single representative point via a center of mass in the Big Crunch phase. After 
a number of sequential Big Bangs and Big Crunches where the distribution of 
randomness within the search space during the Big Bang becomes smaller and smaller 
about the average point computed during the Big Crunch, the algorithm converges to a 
solution. The BB–BC method has been shown to outperform the enhanced classical 
Genetic Algorithm for many benchmark test functions [14]. 
Although BB-BC algorithm has been proven able to locate promising regions for global 
optima in a search space, it sometimes can have a problem with finding the exact 
minimum or maximum, especially if the search space is very large or there is too much 
variables. This can be solved by improving the solution obtained in each iteration using 
some other optimization method. 
In the field of optimization problems, tabu search (TS) is often used as a ‘higher’ 
heuristic procedure for enabling the other methods to avoid the trap of local optimum [1-
5]. TS operates on a single solution at a time and uses problem-specific operators to 
explore a search space and memory (called the tabu list) while keeping track of parts 
already visited. By guiding the optimization to the new areas, TS is able to overcome 
local minima and to reach the global optimum [15]. 
In this case, after using the Big Crunch phase in every step of the evolution, the solution 
with best result is selected as tabu and added to tabu list. Solutions in tabu list have an 
aspiration time which decreases in each iteration. When the aspiration time of a given 
solution in tabu list fall down to zero, that solution will be deleted from this list and 
added to aspiration list. After finding tabu solution, solutions in current iteration that are 
similar to it will be are replaced with the solution in aspiration list. If the aspiration list is 
empty, these solutions will be replaced with the ones from the last iteration which have 
the best (minimal or maximal) fitness value.  
EnergyPlus is energy analysis software which enables the evaluation of the energy 
consumption for different types of buildings and HVAC systems according to the 
meteorological data of a given region and the building orientation. Thanks to its structure 
and the fact that input and output are done via textual files, it is very convenient for 
merging and hybridization with other programs and for implementing independently 



 

41th
 ANNIVERSARY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA 

International conference  

Contemporary achievements in civil engineering 24. April 2015. Subotica, SERBIA 

 

58  

 
 

developed plug-ins, subroutines and tools. In presented research, it was used to calculate 
energy consumption for automatically generated solutions (combination of parameters) 
obtained by the hybrid BB-BC-TS algorithm. 
 
 

4. CASE STUDY 
 

The building present in this case study is hexagonal two-story building located in 
Belgrade, Serbia, with floor area of 500 m2 and floor-to-floor height of 3.0 m. The 
heating season is from October 15th to March 15th, while the cooling season is from June 
15th to August 31st. The indoor design temperatures are set to 22°C for both the heating 
and cooling, without night setback or setup. A period of 25 years is used in the life-cycle 
analysis for building performance. 
The variables considered in presented study are categorized into four groups: shape, 
structure, envelope configuration and overhang. Building shape is defined by the edge 
lengths (5–50 m) and the angles between edges (15°–180°). The structure-related 
variable defines one of two different available alternatives for the building structural 
system – steel frame and concrete frame. Both of them have the same two possible 
exterior wall types: concrete block wall and steel-stud wall. However, they have 
different floor types: the steel deck on open web steel joist floor type is used for the steel 
frame while a cast-in-place concrete floor type is used for the concrete frame. The 
concrete block wall consists of cladding, rigid insulation, vapour barrier, concrete block, 
and finish, while the steel-stud wall consists of cladding, rigid insulation, air barrier, 
sheathing, steel-stud with cavity insulation, vapour barrier, and finish. Only the 
insulation layers are optimized because all other layers have minor impact on the two 
considered performance criteria. The overhang depth varies between 0.1 and 1.2 m, 
while the overhang height is fixed to be 0.2 m. 
The building envelope system can be divided into opaque walls, floors, roofs, and 
windows. Six window types are available for each façade, as follows: double clear 
glazing; reflective double glazing; low-e double glazing with a coating with emissivity 
0.2 or 0.1 on the exterior of the inside pane and low-e double glazing with a coating with 
emissivity 0.2 or 0.1 on the interior of the outside pane.In order to consider alternative 
wall constructions simultaneously, both wall type and wall layer are represented as 
related discrete variables. The same principle applies to roof type and roof layers, floor 
type and floor layers. In addition, this study considers window type and window ratio for 
each façade as variables. The overhang design is closely related to the window below it. 
In this study, the overhang width is the same as the window width, which is set equal to 
the length of the corresponding wall. The overhang-related variables are: overhang type 
(a discrete variable that indicates the possible overhang types for each façade, including 
the option of no overhang); overhang depth for each façade and overhang height for each 
façade. 

Obtained results are visibly grouped into two isolated regions – one with lower costs and 
larger environmental impacts (the best solution: 6.75·105€ and 2.850·107 MJ), and the 
other one, with lower environmental impacts but larger costs (the best solution: 
4.23·105€ and 2.144·107 MJ). These two Pareto zones are directly connected with the 
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allowed structural systems. The steel frame system has a lower cost but higher 
environmental impacts than the concrete frame system. The steel-stud wall is the optimal 
wall type for all solutions. As it was expected and logically assumed, the longest wall in 
all solutions (length ranging from 24 to 30 m) is south-oriented in order to take 
advantage of the passive solar heating. Since the building in this case study has a fixed 
floor area and height, the perimeter can be employed as a valuable indicator to measure 
the compactness of a building. The general trend is that the perimeter increases with the 
life-cycle cost and that the LCC increases and the LCEI decreases as the perimeter of the 
pentagon and the length of its south edge increase. All solutions have the optimal 
window type as the double glazing with coating. Differences between two proposed 
types of glazing were negligible. The window ratio on the south façade varies while it 
has converged to the lower bound 0.2 for all other façades. If overhang is used, its depth 
takes the lower bound 0.1 m for most solutions. The largest overhang depth is 0.25 m for 
the solutions with the longest south wall and the largest window ratio. There should be 
no overhang on non-south façades because there is no direct sun on the north façade and 
the solar angle is low for the east and west façades. 

Obtained solution is remarkably better than the one achieved with BB-BC olny, which 
proves that hybrid consisting of adequately chosen meta-heuristics outperforms results of 
one search method only. 

 
 

5. CONCLUSION 
 
Since total price of a building and its environmental impact are usually directly 
confronted aspects, the decision-maker should be aware of all their advantages and 
disadvantages. Therefore, numerical analysis for exploring different possibilities should 
not be exclusive, i.e. not to provide only one solution, but to offer at least several 
solutions in order to enable decision-maker to get a good insight and to make the most 
appropriate choice considering given situation. Results of the presented research show 
that hybrid of different meta-heuristics outperforms solutions obtained by only one 
search method and that it can be successfully used for optimum design of green 
buildings. 
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ОПТИМАЛНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗГРАДА 
ПРИМЕНОМ ХИБРИДНИХ МЕТАХЕУРИСТИКА 

 
Резиме: Иако су данас енергетски ефикасне зграде много уобичајеније него 
раније, још se сматрају прескупима, првенствено због релативно високих цена 
квалитетних изолационих материјала и опреме. Због тга при пројектовању 
зелених зграда треба задовољити два неретко супротстављена захтева – 
истовремену минимизацију цене конструкције уз минималан утицај на околину. У 
раду је приказана метода оптималног пројектованја зелене куће применом 
хибридних метахеуристика. 
 
Кључне речи: Зелене зграде, оптимизација, хибридизација, метахеуристике. 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

 61 

 
 

 

 
 

INFLUENCE OF NATURAL ZEOLITE ON SOME 
PROPERTIES OF MORTAR/CONCRETE 
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Summary: Concrete is the most widely used construction material in the world, so in 
recent years more attention has been dedicated to its durability. This paper provides an 
overview of the results of different studies that examined the impact of natural zeolite on 
the properties of mortar/concrete (used as a partial replacement of cement), as well as a 
comparison with the results obtained in the experiments where fly ash has been used. 
Natural zeolite is volcanic or volcano-sediment material (there are zeolite deposits in 
Serbia), while fly ash is a by-product of coal combustion in thermal power plants. 
 
Keywords: Natural zeolite, fly ash, mortar, concrete, compressive strength, durability 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Due to multiple advantages (such as its low price, adequate mechanical characteristics, 
its easy forming in various shapes and sizes, etc.) concrete is the most widely used 
construction material [1]. Despite mentioned advantages, the use of concrete causes 
environmental problems since the cement industry has been responsible for 
approximately 7% of the global CO2 emission [1,2]. Also durability problems of 
concrete structures, especially in aggressive environment, can affect the lifespan of the 
structures [1,3]. In the USA during 2006 around 18-21 billion dollars were spent on 
concrete repair, rehabilitation and protection [3]. The use of natural or artificial (by 
products) pozzolans as partial replacement of Portland cement (PC) has economic and 
environmental benefits and positive effects on durability properties of concrete structures 
[1-4]. Natural zeolites are hydrated aluminosilicate minerals of alkali and alkaline earth 
metals. They consist of an open three-dimensional network of silicon-oxygen and 
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aluminium-oxygen tetrahedra [1,4,5]. Crystals of natural zeolite have a honeycomb like 
structure with small channels and pores, which leads to its large surface area. Natural 
zeolites also have ability to adsorb and lose water up to 30% of their dry weight and 
exchange extraframework cations, without any change of crystal structure [4-6].  
In recent years, zeolitic tuffs have been frequently used as pozzolanic material in China, 
Bulgaria, Cuba, Germany, Greece, Italy, Jordan, Russia, Turky, USA, Iran, Spain and 
Serbia [1,2]. Large zeolite deposits of potential economic interest, in Serbia, are Beocin, 
Igros, Jablanica 1, Toponica and Zlatokop [7]. On the other hand, some by-products, 
such as fly ash (FA), can be used too as supplementary cementitious material (SCM) in 
concrete industry [8]. Only in Serbia about 5 million tons of FA is generated per year 
during coal combustion in thermal power plants [9]. 
 
 

2. POZZOLANIC REACTIVITY 
 
Despite its crystalline structure, natural zeolite shows pozzolanic reactivity which is 
related to its large surface area and metastability, and depends of its chemical and 
mineralogical composition. Zeolite pozzolanic reaction stars in the presence of Ca(OH)2, 
liberated during the hydratation of cement. In a high pH solution, hydroxil ions (OH-) 
attack NZ structure, and aluminosilicate network starts decomposing. The newly created 
species enter the solution, react with Ca2+ ions and form hydrated calcium silicate and 
calcium aluminate compounds. As a result, hydrated products improve the 
microstructure of hardened mortar/concrete due to pore refinement, enhancing durability 
and final strength of mortar/concrete [2,4,6]. The performance of NZ in mortar/concrete 
has been also compared with performance of other pozzolanic materials [1,10,11]. Poon 
et al. [10] found that the reactivity of NZ is higher than reactivity of fly ash, and a lower 
than silica fume’s (SF). Also it was noticed that the degree of reaction of NZ in a paste 
with a higher percentage of replacement is lower than in a paste with a lower percentage 
of replacement [10]. According to Chan and Ji’s [11] comparative study, pozzolanic 
reactivity of NZ is also between one of pulverized fuel ash (PFA) and silica fume. 
 
 

3. COMPRESSIVE STRENGTH DEVELOPMENT 
 
There have been several studies on the compressive strength development of cement 
paste/mortar/concrete containing NZ. However, it is still difficult to predict the influence 
of NZ as SCM on the properies of cement paste/mortar/concrete, including the strength 
development. Many parameters affect the strength and durability, such as w/cm ratio, 
weight percentage of cement replaced with NZ, the mineralogical and chemical 
composition of NZ, a purity level of NZ, its fineness, pozzolanic reactivity, etc [2,4,12]. 
In term of w/cm ratio, it seems that NZ contributes more to the compressive strength 
development at lower w/cm ratios. Poon et al. [10] investigated the effect of different 
w/cm ratios on zeolite modified cement pastes. It was found that lower w/cm ratio 
contributes more to the strength of the zeolite blended cement pastes [10]. According to 
Chan and Ji [11] the strength of concrete made with NZ (or PFA) as SCM was lower 
than that of the control concrete, when w/cm ratio was over 0.45. Ahmadi and Shekarchi 
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[12] found that concretes containing NZ with w/cm ratio of 0.40 had higher compressive 
strength than the control mixture at ages of 3, 7, 28 and 90 days. On other hand, when 
concretes were made with w/cm of 0.50 [1] contrary results were obtained. Up to 56 
days curing period, mortars containing NZ from West Texas, made with w/cm of 0.48, 
showed slower compresive strength development, but exceeded strength of control 
mortar at the age of 91 days [13]. Several studies [10-14] have been conducted to 
examine the influence of different percentage of NZ blend ratios on the compressive 
strength development. Poon et al. [10] found that the NZ replacement (15% and 25%) 
did not increase 28-day compressive strength of the blended pastes. The 90-day 
compressive strength of fly ash cement paste was higher than that of cement paste with 
25% NZ as SCM, control paste and cement paste with 15% NZ as SCM, respectively 
(Fig. 1). 

 
Figure 1. Relative compressive strength of zeolite cement pastes and fly ash cement 

pastes (w/cm ratio of 0.3) [10] 
 

Based on the research results [13] it can be concluded that 20% replacement of PC with 
NZ is the optimum for mortars. Chan and Ji’s [11] results showed that replacement of 
15% of PC with NZ, by mass, resulted in 14% increase of concrete strength at 28-day 
compared with the control concrete. According to Ahmadi and Shekarchi [12] the 
compressive strengths of concretes with 5%, 10% 15% and 20% replacement of PC with 
NZ were 14%, 16%, 23% and 25% higher than that of the controle concrete. Also in 
terms of 90-day compressive strength the optimum replacement level for NZ was 15% 
[12]. Canpolat et al [14] investigated the effects of NZ + FA as PC replacement 
materials on the properties of cement. Based on the results of their study, it seems 
possible to produce PC with substitution rate up to 20% NZ or 5% NZ + 5% FA and 
provide adequate strengths. 
 
 

4. EFFECTS OF NZ ON SOME DURABILITY PROPERTIES 
 
The most significant improvement of concrete containing NZ as SCM is not in 
compressive strength but in durability [15]. Due to pozzolanic reaction of NZ, formed 
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hydrated products fill the large capillary voids. As a result, microporous structure will be 
created and durability properties will be improved [2]. 
Chloride permeability - Sabet et al. [6] investigated the effects of NZ and FA on 
durability properties of self-consolidating high performance concrete (SCHPC). Acid-
soluble chloride was measured in accordance with ASTM C1152 after 90 days of 
exposure to the salt solution. Incorporation of 10% and 20% NZ led to decrease of the 
effective diffusion coefficient by more than two times (for 4.3×10-12 and 4.9×10-12 m/s2, 
respectively) compared to the control mix. Use of fly ash (10% and 20%) also caused 
reductions in effective diffusion coefficient (from 7.9×10-12 to 4.7×10-12 and 3.2×10-12 
m/s2, respectively) but less than NZ [6]. According to Chan and Ji [11] NZ  and PFA had 
a similar effect on chloride ions ingress into high performance concrete. The 
effectiveness of NZ or PFA on improving the resistance of chloride ingress decreased 
with reducing w/cm ratio and increased with higher replacement level [11].However, 
Ahmadi and Shekarchi [12] found that at 10-20% NZ there was a marked decrease in 
diffusion coefficient compared to the control concrete. 
Sulfate resistance – Shon and Kim [13] examined the effect of NZ as SCM on sulfate 
resistance of mortars in accordance with ASTM C 1012. One control mixture and three 
test mixtures (with 10% NZ, 20%NZ and 20% FA as SCM) were prepared under 
laboratory conditions. Control samples showed low initial expansion, up to 28 days, and 
then a rapid increase up to 180 days. Mixture with 20% FA had the lowest value of 
expansion compared with mixures containing 20% NZ and 10% NZ. Also it was found 
that relative compressive strength (strength of mortar sample exposed to 1 M Na2SO4 
solution / strength of mortar cured in tap water) of all samples was sharply increased at 
early age, and then decreased after 14 days. After 56 days of exposure in Na2SO4 
solution, the compressive strength ratios were about 0.98, 1.01, 1.00 and 1.19 for 
control, 20% FA, 10% NZ and 20% NZ mixture, respectively [13]. Karakurt and Topcu 
[8] also evaluated the volume expansion of different cement mortars immersed in 10% 
Na2SO4 solution for 26 weeks in accordance with ASTM C 1012. Based on the results, it 
can be concluded that NZ-, FA-, ground granulated blast furnace slag (GBFS)- blended 
cements are more durable than ordinary PC, under sulfate attact. Compressive strength 
variation of sulfate-resistance test samples was also investigated. At the end of 26 weeks 
ZSBC-10 (blended cement with 10% NZ and GBFS) and ZSFBC (blended cement with 
10% NZ, GBFS and FA) had the highest values of compressive strength, approximately 
66 Mpa [8]. 
 
 

5. CONCLUSION 
 
The use of natural zeolite as partial replacement of cement in mortar and concrete has 
been widely studied in recent years. Based on research results related to pozzolanic 
properties of natural zeolite, cited in the paper, the following conclusions are derived: 

 Pozzolanic reactivity of natural zeolite is related to its large surface area and 
metastability, and depends of its fineness and chemical and mineralogical 
composition. Compared to fly ash, NZ shows higher pozzolanic reactivity. 

 Lower w/cm ratio contributes more to the strength of cement pastes /mortars 
/concretes containing natural zeolite as SCM (recommended w/cm≤0.45 [11]). 
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 Mortars and concretes containing 15-20% NZ reach suitable compressive strength 
(but less than FA), improve the sulfate resistance (less than FA) and the 
resistance of chloride ingress (more than FA). 

 Based on results, it seems possible to produce PC with substitution rate of 5% NZ 
+ 5% FA and provide adequate strengths [14]. 

 Compressive strength variation of sulfate-resistance test samples was also 
investigated and At the end of 26 weeks ZSBC-10 (blended cement with 10% 
NZ and GBFS) and ZSFBC (blended cement with 10% NZ, GBFS and FA) had 
the highest values of compressive strength [8]. 
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УТИЦАЈ ПРИРОДНОГ ЗЕОЛИТА НА НЕКА 
СВОЈСТВА МАЛТЕРА/БЕТОНА 

  
Резиме: Бетон је најчешће употребљаван грађевински материјал на свету, стога 
се последњих година све више пажње посвећује његовој трајности. У овом раду је 
дат преглед резултата различитих истраживања у којима је испитан утицај 
природног зеолита, када се користи као парцијална замена цемента, на својства 
малтера/бетона, као и поређење са резултатима добијених приликом примене 
електрофилтерског пепела. Природни зеолит је вулкански или вулканско-
седиментни материјал (у Србији постоје налазишта зеолита), док је 
електрофилтерски пепео нус производ сагоревања угља у термоелектранама. 
 
Кључне речи: Природни зеолит, електрофилтерски пепео, малтер, бетон, 
чврстоћа на притисак, трајност. 
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THE USE OF MINE TAILINGS AS A PARTIAL 
AGGREGATE REPLACEMENT IN SCC CONCRETE 

 
Ksenija Janković 1 
Dragan Bojović 2 
Marko Stojanović3 
Ljiljana Lončar4                                                                                        УДК: 666.972.12 
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Summary: In previous work, we found the tailings has no pozzolanic activity and that its 
application in mortar and concrete can be made in the form of replacement of 
participation in a certain percentage of aggregates. In this paper we discuss the 
possibility of applying tailings in self-compacting concrete (SCC). Testing of some 
properties of fresh and hardened SCC concrete in which 10 and 20% fractions of 0/4 
mm aggregate was replaced with tailings was performed. The test results of compressive 
strength were compared with the standard. 
 
Keywords: talings, self-compacting concrete, aggregate 
 

 

1. INTRODUCTION 
 

By increasing metal production, the amount of tailings increases, which presents a major 
environmental problem. In industrial areas, during the flotation of ore from the mine, and 
technogenic raw slag from the furnace, large quantities of flotation tailings is generated. 
Thomas et al, investigates the possibility of using tailings from the copper ore as a partial 
replacement for natural river sand in concrete [1]. It uses mining waste from copper ore 
(substitution of up to 60%) in concrete, and it displays good strengths and durability 
characteristics.The effect of the application of copper tailings which substitute 0%, 5% 
and 10% of cement mass on the properties of fresh and hardened concrete has been 
determined [2]. Mortars with copper tailings showed greater strength and resistance to 
abrasion. Chemical, physical and microstructural properties of the lightweight aggregate, 
which is obtained in the mining process and from industrial waste, including soil 
pollution from the mines and the combustion of coal products was investigated 3. The 
same authors present a study on the effectiveness of thermal treatment in the 
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immobilization of various chemical elements within the structure of artificial lightweight 
aggregates (LWAs) produced from contaminated mine soil and fly ash [4]. 

 

 

2. EXPERIMENTAL WORK 
 

2.1.  THE RESULTS OF TAILINGS TESTING 
 
The aim of this study was to investigate the possibility of applying tailings in self-
compacting concrete as a partial replacement of river sand. 
A sample of tailings from the Pb and Zn mine was used for this study. Testing of 
chemical, physical and mechanical properties was performed on the sample. The 
chemical composition of the tailings sample was determined by using the classical 
chemical analysis in accordance with the SRPS EN 196-2 standard. The content of 
reactive SiO2 and CaO was calculated using the results of chemical analysis in 
accordance with the SRPS EN 197-1 standard. The physical properties of the tailings are 
determined according to SRPS B.C1.018 standard. The results of the pozzolanic activity 
were extremely low. Thus, it was concluded that this material is not suitable as a 
material to replace cement in concrete and mortar or as a pozzolanic additive for cement 
[5]. Further research is focused on the possibility of using tailings as a partial 
replacement for aggregate in concrete. Due to the grain size, the tailings sample (Table 
1), can only be used as a substituent of the part of aggregate fractions 0-4 mm. 
 

Table 1. The physical properties of tailings 

Size of sieve openings,  
mm 

Residue on a sieve with the mesh 
size,  % 

Fineness by sieving,  
(sample in the natural state) 
 
0,2 mm 
0,09 mm 
0,063 mm 
0,043 mm 

 
 
 

20,4 
62,2 
75,2 
82,0 

 

2.2. THE TESTING OF SELF-COMPACTING CONCRETE 
PROPERTIES  
 

2.2.1. Fresh concrete 
 
For the tests described in this paper self-compacting concretes with a part of the 
aggregate replaced with tailings from the mine were made (Table 2). 
For the preparation of self-compacting concrete the following materials were used: 

 Cement: CEM I 42.5 R, Lafarge BFC, Beocin 
 Aggregate: river, washed and separated into fractions 0/4, 4/8, 8/16 mm 
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 Mineral additive Type I: filler 
 Mine tailing  
 Chemical admixture: Superplasticizer VSC 5380 (polycarboxylate), Sika – Serbia 
 Water: potable water 

 
Table 2. Composition of concrete mixtures 

Mix number 
Aggregate 

0/4mm fraction 

Tailings for 
replacement 

0/4mm fraction 

Superplasticizer VSC 
5380 

% kg/m3 % kg/m3 % kg/m3 

J_SCC-0% 45% 782.0 0% 0 0.8 3.6 
J_SCC-10% 45% 703.8 10% 78.2 0.8 3.6 
J_SCC-20% 45% 625.6 20% 156.4 0.8 3.6 

Cement = 350 kg/m3; Aggregate=1738 kg/m3; Filler=100kg/m3; Water=180kg/m3; 
w/b=0.4 

Fresh concrete is designed to meet the minimum properties of self-compacting concrete, 
according to SRPS EN 209-1 standard. A referent mixture and two mixtures in which a 
part of the fine aggregate (10 or 20%) was replaced with tailings were prepared. By 
testing the properties of fresh SCC concrete it should be demonstrated what impact the 
replacement of fine fractions of aggregate has on the rheological properties of fresh SCC 
concrete. The following properties of SCC concrete were tested: slump flow, testing with 
V-funnel and L-box according to SRPS EN 12350-8, SRPS EN 12350-9 and SRPS EN 
12350 -10 standards. Slump flow testing is used to obtain insight into the horizontal flow 
of self-compacting concrete if there are no obstacles. V- funnel testing is used to 
estimate the viscosity of SCC concrete and represents the amount of time the concrete 
needs to flow from the funnel. The L-box is used to test the ability of SCC concrete to 
pass through the narrow passages between the armature and other obstructions without 
segregation and blocking. Method with three bars was used. The limit values for SCC 
concrete compacting according to different classes are shown in Table 3. 

Table 3. Slump flow, viscosity and passing ability classes [6] 

Class 
Slump flow classes 
Slump flow in mm 

SF1 550 to 650 
SF2 660 to 750 
SF3 760 to 850 

Class 
Viscosity classes – V funnel 

V-funnel flow time (s) 
VF1 < 9 
VF2 9 to 25 

Class 
Passing ability classes - L-box/Sposobnost prolaza 

klase 
L-box ratio 

PL 1 ≥ 0,80 with 2 bars 
PL 2 ≥ 0,80 with 3 bars 
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The properties of self-compacting concrete with and without tailings are shown in Table 
4. Bulk density of fresh concrete was tested according to SRPS EN 12350-6 standard 
and ranged from 2370 to 2390 kg/m3. In addition to this testing, the testing of entrained 
air in fresh concrete was performed according to SRPS EN 12350-7 standard. 
 

Table 4. The properties of self-compacting concrete with and without tailings 

Mix number 

Slump flow 
SRPS EN 
12350-8 

V funnel 
SRPS 

EN 
12350-9 

L-box 
(3 bars) 

SRPS EN 12350-
10 

Entrained air 
SRPS EN 
12350-7 

(mm) (sec) PL=H2/H1 % 

J_SCC-0% 610 6.7 0.84 2.7 
J_SCC-10% 600 7.1 0.91 0.8 
J_SCC-20% 600 7.6 0.96 1.7 

 
 

a) Slump flow b) Passing ability – Lbox 
  

  
Figure 2. Testing of compacting ability of SCC 

 
 

2.2.2. Hardened concrete 
 
Samples for testing compressive strength of concrete were made. Concrete was 
compacted without vibration in metal cube-shaped molds with an edge length of d = 100 
mm, and the samples were cured in water at a temperature of + 20 ° C until they were 
tested according to SRPS EN 12390-2 standard. 
Testing compressive strength of concrete at the age of 3, 7 and 28 days was carried out 
according to SRPS EN 12390-3 standard. Bulk density of hardened concrete was tested 
according to SRPS EN 12390-7 standard and ranged from 2350 to 2450 kg/m3. The test 
results are shown in Table 6 and in Figure 3. 
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Figure 3. Compressive strength of SCC concrete at a certain age  

 
Table 6. Compressive strength of self-compacting concrete with mine tailing 

Mix number 
Compressive strength N/mm2 

3 days 7 days 28 days 

J_SCC-0% 43.3 52.9 62.5 
J_SCC-10% 47.8 53.0 66.7 
J_SCC-20% 42.8 52.5 65.7 

 
 

3. CONCLUSION 
 
By using tailings to replace a part of fine aggregate SCC concrete was obtained, and it  
can be classified into following classes based on the properties in fresh state: SF1 (Slump 
flow), VF1 (V-funnel flow) and PL2 (Passing ability). 
The testing of compressive strength of concrete at the age of 3 days has shown that the  
replacement of 10% of tailings in aggregate contributes to the 9.4% increase of concrete 
strength when compared to the reference concrete. Application of tailings had no 
influence on the compressive strength of concrete at the age of 7 days. Concretes with 
10% and 20% addition of tailings achieved higher strengths when compared to the 
reference concrete at 28 days of age. 
The results presented in this paper show that it is possible to use tailings from the Pb and 
Zn mine in self-compacting concrete and that the best effect is achieved by replacing the 
fine fractions of aggregate with 10% of the tailings. Future research will be conducted on 
the impact of tailings on the durability of SCC concrete, as well as the application to 
other types of cement. 
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UPOTREBA JALOVINE IZ RUDNIKA KAO 
PARCIJALNE ZAMENE ZA AGREGAT U SCC 

BETONU 
 

Rezime: Jalovina koja se koristi u ovom istraživanju nema pucolanska svojstva, pa je 
ona upotrebljena kao zamena dela sitne frakcije agregata u malteru i betonu. U ovom 
radu je prikazana mogućnost primene jalovine u samougrađujućem betonu. Izvršeno je 
ispitivanje nekih svojstava svežeg i očvrslog SCC betona kod kojeg je frakcija agregata 
0/4 mm zamenjena sa 10 i 20 % jalovine. Rezultati ispitivanja upoređeni su sa 
odgovarajućim etalonom. 
 
Ključne reči: jalovina, samougrađujući beton, agregat 
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СТАБИЛИЗАЦИЈА ВИСОКО ПЛАСТИЧНЕ ГЛИНЕ 
ПРИМЕНОМ ЛЕТЕЋЕГ ПЕПЕЛА ИЗ TЕ КОСТОЛАЦ 
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Резиме: У раду су приказани резултати лабораторијских испитивања 
стабилизације глине високе пластичности применом летећег пепела из 
ТЕ Костолац. Испитан је утицај пепела на однос влажности и суве запреминске 
тежине, једноаксијалну чврстоћу, CBR, модуле деформабилности и потенцијал 
бубрења. Добијени резултати су показали да се применом пепела као 
стабилизатора могу побољшати неке инжењерске карактеристике ове врсте 
тла. Највеће побољшање је пораст CBR вредности, што ово тло чини 
употребљивим у путоградњи. 
 
Кључне речи: стабилизација тла, летећи пепео, глина високе пластичности, CBR 
 
 

1. УВОД 
 
У Србији се годишње произведе око 7 милиона тона пепела и шљаке, од којих се 
само 3% искористи у индустрији цемента, док се преостала количина депонује на 
одлагалишта (око 300 милиона тона до данас), која заузимају површину од 
приближно 1600 ha [1, 2]. Према ASTM C618, летећи пепео се класификује на 
класе C и F. Ова класификација се у највећој мери заснива на садржају oксида 
силицијума, алуминијума и гвожђа. Пепео класе C има самовезујућа својства. 
Пепео класе F има пуцоланске карактеристике, а због ниског садржаја калцијума 
(мање од 10% CаО) нема самовезујућа својства. Спроведене научне студије [3-11] 
су показале да је пепео класе C ефикасан и економичан стабилизатор, са широком 
применом у грађевинарству. Ефекти примене самовезујућег пепела су: смањење 
влажности тла, смањење бубрења и повећање носивости тла [3, 7, 9]. 
Пепео из термоелектрана у Србији има низак садржај калцијума и спада у 
класу F [2]. Иако би приликом стабилизације тла пепео класе F требало користити 
са везивним додацима (активаторима) као што су креч или цемент [12], поједина 
истраживања показују да овај тип пепела може побољшати нека инжењерска 
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својства тла и без активатора [13-16]. Циљ овог рада је да се прикаже ефикасност 
стабилизације глине високе пластичности применом пепела из ТЕ Костолац без 
додатака. Степен побољшања механичких особина стабилизованог тла зависи од 
особина тла, процента употребљеног пепела, као и заостајања времена збијања у 
односу на време влажења мешавине [12]. Објављена истраживања су показала да 
је оптимални садржај пепела 10-30%, у зависности од типа тла и пепела. 
Препоручује се да се оптималан садржај пепела процени из пажљиво спроведених 
лабораторијских испитивања [4].  
Овај рад приказује неке од резултата лабораторијских испитивања стабилизације 
тла пепелом која су аутори спровели током 2014. године у Лабораторији за 
механику тла Грађевинског факултета у Београду у оквиру израде студије 
„Употреба летећег пепела термоелектрана за стабилизацију тла, самозбијајући и 
ваљани (RCC) бетон са освртом на трајност цементних малтера и ситнозрних 
бетона”, финансиране од стране ЈП „Електропривреда Србије”. 
 
 

2. МАТЕРИЈАЛИ 
 

2.1. Пепео 
 
Летећи пепео (KOS-FA) коришћен у овом истраживању узоркован је из 
електрофилтера у ТЕ Костолац. Хемијски састав пепела одређен је на Факултету 
за физичку хемију у Београду и резултати су приказани у Табели 1. Према 
ASTM C618, KOS-FA jе пепео класе F. Пепео је сиве боје, има пуцоланска, али 
нема самовезујућа својства. Специфична тежина пепела је 2.22. 
 

Табела 1. Хемијски састав летећег пепела [%] 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 SO3 P2O5 
56.38 17.57 10.39 7.46 2.13 0.57 0.38 0.52 0.95 0.025 

Напомена: Приказане вредности не могу у потпуности репрезентовати испитивани материјал, јер се 
током времена хемијски састав угља у термоелектрани мења 

 
2.2. Тло 
 
Испитано тло је узорковано са локације позајмишта Радљево, општина Уб. Према 
USCS тло је глина високе пластичности (wL=51%, IP=32%). Специфична тежина 
тла је 2.67. 
 
 

3. ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА 
 
Узорци за испитивање припремљени су збијањем мешавина тла и пепела са 
оптималним садржајем воде према стандардном Прокторовом опиту. Мешавине су 
припремљене тако што је прво помешана одговарајућа количина пепела и тла у 
сувом стању, а затим је додата вода и извршено збијање без одлагања. Прво је 
одређен оптимални проценат пепела који је потребно додати тлу, а затим су 
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мешавине са оптималним процентом пепела испитане при старости узорака од 1, 7 
и 28 дана. Извршени су опити једноаксијалне чврстоће, Калифорнијског индекса 
носивости (CBR) и стишљивости. 
 
 

4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
 

4.1. Oдређивање оптималног процента пепела 
 
У циљу одређивања оптималног процента пепела извршени су опити 
једноаксијалне чврстоће на узорцима са додатком 10, 15, 20 и 25% пепела у односу 
на суву масу тла, при старости узорака од 1 дана. Пораст чврстоће добијен је за 
мешавине са додатком 10 и 15% пепела и износи 28%, док је за преостале две 
мешавине добијено смањење једноаксијалне чврстоће за 8-15%. С обзиром да није 
добијено значајно повећање чврстоће, извршена су додатна испитивања CBR 
вредности. Испитиване су мешавине са додатком 15, 20 и 25% пепела при старости 
од 1 дана. Додавањем пепела постигнут је пораст CBR вредности од 54-104% у 
односу на нестабилизовано тло. Највећи пораст добијен је за мешавину са 20% 
летећег пепела, што је и усвојено као оптимални проценат додатка. 
 

4.2. Збијеност 
 
Резултати стандарног Прокторовог опита (Слика 1) показују да максимална сува 
запреминска тежина опада, а оптимална влажност расте са повећањем садржаја 
пепела. Овакви резултати су повезани са чињеницом да примењени пепео, у 
односу на тло, има знатно мању максималну суву запреминску тежину и већу 
оптималну влажност (γd,max=9.85 kN/m3, wopt=37.6%).  
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Слика 1. Зависност влажности и суве запреминске тежине 

 

4.3. Калифорнијски индекс носивости (CBR) 
 
Резултати испитивања Калифорнијског индекса носивости мешавине са 
оптималним процентом летећег пепела приказани су на Слици 2. Испитивана 
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глина високе пластичности има релативно малу CBR вредност (4.6%). Са додатком 
20% летећег пепела, при старости узорака од 28 дана добијена је CBR вредност од 
15.5%, што представља повећање од око 240%. Ово је врло значајно побољшање, с 
обзиром да стабилизовано тло постаје употребљиво у путоградњи. Добијени 
резултати су у складу са [6, 7, 10, 11, 17]. 
 

4.4. Једноаксијална чврстоћа 
 
Резултати испитивања једноаксијалне чврстоће мешавине са оптималним 
процентом летећег пепела приказани су на Слици 2. Добијено повећање при 
старости узорака од 28 дана није значајно и износи 17%. Могући разлог за мали 
прираштај чврстоће је релативно мала вредност једноаксијалне чврстоће пепела 
(око 87 kPa). 
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Слика 2. Једноаксијална чврстоћа и CBR вредности мешавине 

са оптималним процентом пепела (20%) 
 

4.5. Параметри деформабилности  
 
Параметри деформабилности су испитани у едометарском опиту, са оптерећењем 
до 400 kPa. Са додатком пепела добијено је значајно повећање модула 
стишљивости, у износу од 85-90% (Слика 3). 
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Слика 3. Модули стишљивости мешавине са оптималним процентом пепела (20%) 
 

4.6. Потенцијал бубрења 
 
Испитивано тло пре додавања летећег пепела показивало је извесну склоност ка 
бубрењу. Притисак бубрења одређен у едометарском опиту је 156 kPa, а дефoрма–
ција бубрења је ε=2.16%. Додавањем летећег пепела склоност тла ка бубрењу је 
елиминисана, што указује на то да је примењени пепео ефективан стабилизатор 
тла са становишта бубрења. Резултати су у складу са  резултатима других аутора 
[3, 5, 9, 14, 18, 19]. 
 
 

5. ЗАКЉУЧЦИ 
 
Иако се пепео класе F најчешће користи за стабилизацију тла уз додатак цемента 
или креча, спроведена лабораторијска испитивања су показала да се пепео из 
ТЕ Костолац може користити за побољшање неких инжењерских својстава тла и 
без активатора. Добијено је повећање модула стишљивости тла у износу 85-90%. 
Такође, значајно побољшање карактеристика тла је и повећање CBR вредности 
(око 240%) и елиминација бубрења, што чини овако стабилизовано тло погодним 
за примену у путоградњи. За испитивану врсту пепела и тла није уочен битан 
утицај старости узорака на ефекте стабилизације. Упркос приказаним позитивним 
ефектима, није могуће дефинисати универзални принцип стабилизације тла 
применом летећег пепела, па је неопходно спровести детаљна лабораторијска 
испитивања за одређени тип тла и пепела, како би се одредио оптималан проценат 
пепела, дефинисала технологија и уочили ефекти побољшања тла. 
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STABILIZATION OF HIGH PLASTICITY CLAY USING 
FLY ASH FROM POWER PLANT "KOSTOLAC" 

 
Summary: This paper presents the results of laboratory research of fly ash soil 
stabilization. Tests were performed on mixtures with high plasticity clay and fly ash 
sampled from thermal electric power plant ”Kostolac”. Effects of fly ash on moisture-
density relationship, UCS, CBR, deformation parameters and swell potential were 
evaluated. Results of the research indicate that fly ash can improve some engineering 
properties of this type of soil. The most significant improvement is the increase in CBR 
values which makes this material usable for road construction.  
 
Keywords: soil stabilization, fly ash, high plasticity clay, CBR 
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HIGROTERMIČKE KARAKTERISTIKE ZGRADE U  
FUNKCIJI KLIMATSKIH PARAMETARA 

 
Radmila Sinđić-Grebović 1                                                                УДК: 628.853:624.04 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.009 
Rezime: Transport vlage kroz elemente omotača može se analizirati primjenom 
različitih metoda, uz usvajanje različitih klimatskih parametara, što značajno utiče na 
pouzdanost rezultata. U radu se prikazuju rezultati proračuna međuslojne kondenzacije 
u funkciji usvojenih klimatskih podataka. Pri proračunu se koristi Glaserova metoda, 
koja je i pored aproksimativnih rješenja, još uvijek najšire prihvaćena. Utvrđeno je da 
su za validnost proračuna neophodne dobro definisane nacionalne odredbe o klimatskim 
parametarima.  
 
Ključne riječi: difuzija vodene pare, međuslojna kondenzacija, klimatski parametri  
 
 

1. UVOD 
 
Prisustvo vlage utiče na energetske karakteristike i trajnost zgrada, kao i na uslove 
životnog komfora u njima. Ocjena higrotermičkih karakteristika zgrada obuhvata analizu 
transporta toplote i vlage, kao tečnosti ili kao vodene pare kroz elemente zgrade. 
Kretanje vlage kroz materijale može rezultirati lokalnim akumuliranjem vlage u 
građevinskom elementu. Zadržavanje vlage u materijalima omotača zgrade može 
prouzrokovati dodatne probleme, kao što su: korozija, truljenje, oštećenja od mraza, 
vlaženje izolacije, tamnjenje unutrašnjih površina i pojava buđi na njima, kao i oštećenja 
opreme u zgradi.  
Najčešća oštećenja koje se javljaju u zgradama potiču upravo zbog prisustva vlage. 
Takav stav potvrđuju i rezultati istraživanja Instituta za istraživanje zgrada u Hanoveru 
(Institut für Bauforschung e.V. Hannover), u kome se navodi da je od ispitanih 275 
postojećih zgrada, kod 48% oštećenje nastalo kao posljedica dejstva vlage, 1. 
Vlaga se u elementima građevinskih konstrukcija javlja u obliku vode ili vodene pare. 
Transport vlage kroz materijale se odvija putem sljedećih mehanizama: 

 U obliku difuzije vodene pare usljed gradijenta parcijalnog pritiska;  
 Kretanjem vodene pare posredstvom kretanja vazduha; 
 Kapilarnim upijanjem vode kroz pore u materijalu; 
 Kretanjem tečne vode usljed gravitacione sile ili vazdušnog pritiska. 

Zaštita materijala od upijanja tečne vode se može ostvariti prekidom otvora kapilarnih 
pora. Kretanje vlage kroz porozne materijale, u obliku vodene pare, teško može biti 

                                                           
1 Radmila Sinđić-Grebović, Ph.D. assist.prof., University of Montenegro, Faculty of Civil Engineering 
Podgorica, Cetinjski put bb, Podgorica, Montenegro, tel:  +382 20 511 792, e – mail:  radmilasg@gmail.com 
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spriječeno. Pojava međuslojne kondenzacije nastaje u odgovarajućim higrotermičkim 
uslovima, pri kretanju vodene pare kroz materijal. Uslovi potrebni za pojavu 
kondenzacije zavise od temperature vazduha i pritiska vodene pare u slojevima 
materijala, u unutrašnjosti i izvan zgrade.  
Kriterijumi za ocjenu elemenata zgrada u pogledu bezbjednosti od pojave međuslojne 
kondenzacije, prema EN ISO 13788, su:  
 
a) Nema pojave kondenzacije na površinama unutar slojeva omotača, tokom bilo kojeg 

mjeseca u godini. U tom slučaju konstrukcija nije ugrožena međuslojnom 
kondenzacijom. 

b) Kondenzacija se javlja na jednoj ili više međuslojnih površina, tokom određenih 
mjeseci u godini, ali postoje uslovi da ukupna vlaga akumulirana na taj način ispari 
tokom preostalog perioda godine, koji je bez kondenzacije. U tom slučaju se 
definiše mjesec u kome je akumulirana vlaga dostigla maksimalnu vrijednost i 
maksimalna količina akumulirane vlage. Ukoliko je vrijednost akumulirane vlage 
veća od 200 g/m2, konstatuje se da postoji značajna opasnost od oštećenja elementa 
zgrade. 

c) Kondenzacija se javlja u jednoj ili više međuslojnih površina, pri čemu nijesu 
stvoreni uslovi da akumulirana vlaga ispari tokom perioda godine u kojem ne dolazi 
do kondenzacije, 2. 

 
 

2. METODE ANALIZE HIGROTERMIČKIH KARAKTERISTIKA 
 
Metodologije proračuna osnovnih pokazatelja higrotermičkih karakteristika zgrade 
propisane su standardima EN 13788 i EN 15026. Postupci koje propisuju navedeni 
standardi su međusobno različiti. Prema EN 13788 predviđen je stacionarni model 
proračuna - Glaserov metod, dok je prema EN 15026 predviđen nestacionarni 
(dinamički) model.  
Pretpostavke Glaserove metode su: proces difuzije vodene pare se odvija u stacionarnim 
uslovima, elementi zgrade ne propuštaju vazduh i kondenzovana vlaga se ne kreće. 
Karakteristike materijala su konstante, čak i u uslovima kondenzacije, do koje dolazi kad 
pritisak vodene pare dostigne pritisak zasićenja. Glaserov metod uzima u obzir  samo 
kretanje vodene pare, dok zanemaruje efekte transporta tečnosti kroz elemente. Prema 
navedenoj metodi ne uzima se u obzir moguće skladištenje higroskopne vlage i vode u 
porama materijala, 3-6. 
Promjene vlažnosti na dnevnom nivou će dovesti do izmjene higrotermičkih uslova 
unutar omotača zgrade. Takođe je značajan uticaj vlage na karakteristike materijala, kao 
i kretanje vlage u sva tri pravca. Ugrađena vlaga zahtijeva duže vrijeme da ispari, i 
doprinosi izmjeni higrotermičkih karakteristika unutrašnjih elemenata. Za primjenu 
tačnijeg proračuna u odnosu na Glaserovu metodu, kakav je predviđen prema EN 15026, 
potrebno je obezbijediti dovoljno ulaznih podataka. EN 15026  propisuje nestacionarnu 
metodu. Zahtijevaju se klimatski podaci koji omogućavaju proračun međuslojne 
kondenzacije i isušenja u periodu 365x24h. Ovakav proračun tretira transport vlage 
difuzijom i kapilarnim kretanjem, [1].  
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3. ULAZNI PARAMETRI ZA PRORAČUN  
 

Proračun prema EN ISO 13788 zahtijeva upotrebu ulaznih klimatskih podataka koji 
odgovaraju lokalnim uslovima. Podaci o klimatskim parametrima za proračun treba da 
budu utvrđeni na nacionalnom nivou. U tom cilju preporučuje se formiranje baze 
klimatskih podataka. Klimatski podaci za proračun treba da budu formirani prema EN 
ISO 15927-1, na bazi podataka mjerenih na časovnom nivou. Parametri za proračun koji 
su usvojeni crnogorskim Pravilnikom o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti 
zgrada ne odgovaraju zahtjevima EN ISO 15927-1, već su utvrđeni prema karti  JUS 
U.J5.600:1998, 7. Pravilnik  o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada ne 
propisuje unutrašnje klimatske parametre za proračun. Podaci korišćeni u ovoj analizi su 
usvojeni pomoću dijagrama na Slici 1, u funkciji spoljašnje temperature θe.  
Linije na dijagramu za određivanje relativne vlažnosti φi, označene sa A i B, odgovaraju 
slučajevima unutrašnjih  prostora normalne i visoke naseljenosti, respektivno.   

 
Tabela 1. Klimatski podaci propisani CG Pravilnikom 7 

 

Slika 1. Definisanje parametara θi i φi u funkciji θe, prema EN ISO 13788 
 
 

4. PRORAČUN MEĐUSLOJNE KONDENZACIJE 
 
Difuzija vodene pare kroz elemente omotača je prikazana na višeslojnim elementima 
koji imaju odgovarajući koeficijent U, propisan za dato klimatsko područje  7. Za I i II 
zonu propisana vrijednost koeficijenta prolaza toplote Umax=60 W/(m2K), dok je za III 
zonu propisana  vrijednost koeficijenta Umax=45 W/(m2K).  

Zona Jan. Feb. Mart Apr. Maj Jun Jul Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. 

I 
θe [°C] 5.5 6.5 10 13.8 19.8 24.5 26.7 26.5 20.7 16 10.8 6.5 
φe [%] 72 68 65 66 63 60 52 52 62 68 75 74 

II 
θe [°C] 1.8 2.2 6.1 10.3 15.8 19.5 21.1 20.9 15.9 12.1 7.4 2.7 
φe [%] 72 70 67 67 67 67 57 59 66 71 75 73 

III 
θe [°C] -2.1 -1.6 2.5 7.4 13 16.4 17.9 17.7 12.6 8.8 4 -1.5 
φe [%] 83 78 73 70 71 74 72 72 76 78 81 85 
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U predmetnoj analizi korišćena su dva različita tipa višeslojnog elementa sastavljena od 
slojeva iste debljine, ali od materijala različitih termoizolacionih karakteristika, tako da 
koeficijenti prolaza toplote dostignu približno granične vrijednosti za pojedine zone. 
Podaci su prikazani u Tabeli 2. Pri proračunu su za I i II klimatsku zonu korišćeni 
elementi oba tipa, U1=0.425 W/(m2K) i U2=0.58 W/(m2K). Za III zonu je korišćen samo 
element tipa 1, U1=0.425 W/(m2K), koji zadovoljava propisane uslove za tu zonu.  
Uračunati su i otpori površina Rsi=0.13 W/(m2K) i Rse=0.04 W/(m2K). 
 

Tabela 2. Karakteristike elemenata korišćenih u analizi 

 Element 1 (U1=0.425W/m2K) Element 2 (U2=0.58 W/m2K) 

Slojevi 
d  

[m] 
R 

[m2K/W] 
sd  

[m] 
d  

[m] 
R 

[m2K/W] 
sd  

[m] 

Završni sloj 0.025 0.100 0.2 0.025 0.025 0.25 

Unutrašnji zid 0.2 0.225 1.2 0.2 0.645 1.2 

Termoizolacija 0.05 1.515 0.05 0.05 0.555 0.15 

Vazd. sloj 0.05 0.18 0.05 0.05 0.18 0.05 

Fasadni zid 0.12 0.155 7.2 0.12 0.155 7.2 

 
 

5. REZULTATI PRORAČUNA I ANALIZA 
 
Proračun parametara međuslojne kondenzacije prema EN ISO 13788 može poslužiti za 
uporedne ocjene elemenata konstrukcije i efekata intervencija na njima, ali ne i za 
proračun tačnih vrijednosti parametara kondenzacije i isušenja, jer se zasniva na bitno 
uprošćenim pretpostavkama, [2]. Prikazani rezultati proračuna na standardnim 
elementima omotača, koji zadovoljavaju osnovne minimalne energetske zahtjeve, 
pokazuju da proračun može rezultirati različitim ocjenama prihvatljivosti elemenata, u 
zavisnosti od usvojenih klimatskih parametara. Rezultati proračuna su prikazani u Tabeli 
3, pri čemu su klasifikovani prema klimatskim zonama. U okviru svake klimatske zone 
proračun je izvršen za klimatske parametre prikazane u Tabeli 1. Dodatni podaci o 
klimatskim parametrima, za koje je izvršen proračun, utvrđeni su prema zvanično 
objavljenim podacima Zavoda za hidrometereologiju i seizmologiju Crne Gore, 
http://www.meteo.co.me/. Za proračun su odabrane lokacije karakteristične za određenu 
zonu i to: Žabljak za III zonu, Nikšić i Crkvice za II zonu (Crkvice su mjesto sa 
najvećom količinom padavina) i Virpazar, mjesto na obali Skadarskog jezera, za I zonu. 
Podaci o relativnoj vlažnosti vazduha su usvojeni kako su dati Pravilnikom i prikazani u 
Tabeli 1. Relativna vlažnost vazduha je uvećana 10% za Crkvice i Virpazar, za drugi 
slučaj proračuna (označeno sa “+”). Rezultati proračuna su pokazali da se u klimatskoj 
zoni III javlja kondenzacija većeg stepena od one koja može biti isušena. Najveći stepen 
međuslojne kondenzacija se javlja za klimatske uslove Žabljaka, i to sa dvostruko više 
zaostale vlage na kraju perioda isušenja, nego što se dobija za klimatske uslove 
propisane za III zonu (kojoj inače Žabljak pripada). Takođe, za niži stepen naseljenosti 
A u III klimatskoj zoni, proračunom se dobija potpuno isušenje, što nije slučaj za 
klimatske uslove Žabljaka. Primijećeno je da se veća ukupna kondenzacija sa dužim 
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periodom isušenja dobija u slučaju manjeg koeficijenta prolaza toplote U, iako su ostali 
uslovi isti.  

Tabela 3. Rezultati proračuna kondenzacije i isušenja  

 

 
Slika 3. Stepen kondenzacije i isušenja za III zonu i prema prosječnim temperaturama za 

Žabljak, prema podacima ZHMS Crne Gore 
 
 

6. ZAKLJUČAK 
 

Razmatranje problema vlažnosti u zgradama predstavlja značajan aspekt realizovanja 
zdravih i trajnih zgrada. Ispunjenjem uslova minimalne termoizolovanosti ne 
obezbjeđuju se sigurni uslovi u pogledu vlažnosti. Objektivno predviđanje uslova za 
pojavu međuslojne kondenzacije u omotaču zgrade, i uslova za isušenje, su osnovni 
preduslovi za izbjegavanje štetnih posljedica dejstva vlage u konstrukcijama. Za 
određivanje parametara difuzije i međuslojne kondenzacije dominira upotreba Glaserove 

Klimatski 
podaci 

U 
Grupa 
naselj.  

Period kondenz. Period isušenja 
Količina 

kondenzata g/m2 

W/(m2K) Počet. 
Mj.max. 

kond. 
Počet. Zavr. Max. 

Na kraju 
perioda 

I zona 
0.58 B Dec. Feb. Mart Apr. 73 0 

0.425 B Dec. Feb. Mart Maj 160 0 
I zona 

Virpazar 
0.58 B Dec. Feb. Mart Maj 107 0 
0.58 B  Dec. Feb. Mart Maj 121 0 

II zona 
0.425 B Nov. Mart April Jul 394 0 
0.58 B Nov. Mart April Jun 236 0 

II zona 
Nikšić+ 

0.425 B Nov. Mart April Avg. 419 0 
0.58 B  Nov. Mart April Jul 258 0 

II zona 
Crkvice+ 

0.58 B Nov. Mart April Jul 299 0 
0.58 B  Nov. April Maj Avg. 321 0 

III zona 
0.425 A Nov. Mart April Avg. 409 0 
0.425 B Okt. April Maj Sept. 662 293 

III zona 
Žabljak 

0.425 A Okt. April Maj Sept. 554 192 
0.425 B Okt. Maj Jun Sept. 864 713 
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metode, bez obzira na značajna uprošćenja koja koristi. Ova metoda daje samo generalne 
podatke koji upućuju na postojanje problema. Međutim, vrlo gruba procjena klimatskih 
parametara može dati neadekvatne smjernice za njegovo postojanje. 
Primjena tačnijih modela nije moguća bez definisanja adekvatnih klimatskih parametara, 
koji služe kao ulazni podaci za proračun.  Potrebni su podaci o materijalu i klimatski 
podaci dovoljne tačnosti i obima za pokretanje ovog modela. 
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HYGROTHERMAL PERFORMANCE OF BUILDING IN 
RELATION TO THE CLIMATIC PARAMETERS  

 
Summary: Transport of moisture through the elements of the cover can be analyzed 
using different methods, by adopting various climatic parameters, which can 
significantly influence reliability of results. This paper shows results of the calculations 
of interstitial condensation as a function of the adopted climatic elements. Glaser 
method is used for the calculation – despite being approximate it is still most widely 
recognized. It is concluded that the validity of calculations requires well defined 
national stipulations on climatic parameters. 
 
Keywords: water vapour diffusion,interstitial condensation, climatic parameters 
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WSG TEHNOLOGIJA U SLUŽBI HIDROTEHNIČKIH  
KONSTRUKCIJA 

 
Major Janoš1                                                                                                  УДК: 626/627 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.010 
Rezime: U radu se  nabrajaju opasnosti koji vrebaju na hidrotehničke konstrukcije i tim 
povodom prikazuju se neke materijalne i konstruktivne oštećenja na konstrukcijama. 
WSG technologija se prikazuje sa osnovnim materijalom (aditivom) koji je razvijen u 
Mađarskoj i proizvodnja je ponovo počela. Fizička i technička svojtva WSG  aditiva se 
prikazuju u radu sa mogućim primenama u građevinarstvu. WSG aditiv u malterima i 
betonima povećava trajnost hidrotehničkih konstrukcija – kod rezervoara za vodu, 
vodotornjeva, vodovodnih konstrukcija, bazena za plivanje – i svih konstrukcija koje su 
u podzemnoj vodi ili su ugroženi poplavama. Korištenjem WSG aditiva postiže se 
potpuna vodonepropusnost maltera i betona i otpornost protiv agresivnih materijala. 
WSG aditiv se može koristiti u slučaju zagađenja okoline uljnim derivatima, može se 
primeniti za apsorpciju ulja sa vodenih površina i sa betonske površine. 
 
Ključne reči : WSG tehnologija, vodonepropusnost, trajnost hidrotehničkih konstrukcija, 
zagadjenje uljnim derivatima. 
 
 

1. OŠTEĆENJA HIDROTEHNIČKIH KONSTRUKCIJA  
 
Kod hidrotehničkih konstrukcija [1] zbog prisustva vode ili vodene pare često dolazi do 
brze korozije materijala (Slika 1). Podzemne konstrukcije su stalno izložene uticaju 
podzemnih voda. Podzemni rezervoar (500 m3 , Slika 2.)  za termalnu vodu (74 o C) je 
najostećenija u zoni gde se stalno menja nivo vode. Korozija betonske armature je u 
tolikoj meri napredovala, da na nekim mestima u betonu su se stvarali krateri do dubine 
od 10-15 cm. 
 
 

2. WSG ADITIV I TEHNOLOGIJA 
 
WSG aditiv [3]  ima takva intenzivna hidrofobna svojtsva da sa umešanjem u cementni 
malter ili beton gotovi produkt pokazuje iste hidrofobne osobine, postaje „volumenski 
hidrofoban“ [2]. WSG aditiv ima fizičke osobine: 

 90 % Ca O , zavisi od čistoće krečnjaka od kojeg se proizvodi, 
 zapreminska gustoća je 400-450 kg/m3, 

                                                           
1 Prof.dr habil. Major Janoš, dipl.inž.građ., Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Debrecen, Hungary, 
drmajorjanos@gmail.com 
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 veličina zrna aditiva je  4-5 µm, 
 kontaktni ugao (contact angle) je 140o. 

 

 
Slika 1. Armirano betonska konstrukcija iznad bazena (slika autora) 

 
 

 
Slika 2. Podzemni rezervoar za termalnu vodu (slika autora) 
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Slika 3. Snimak sa rentgenskim mikroskopom Mix 1 i Mix 2 

 
Sprovedene su mikroskopske analize da bi utvrdili mehanizam delovanja WSG aditiva 
(Slika 3.). Prema nalazima utvrđeno je da WSG povećava procenat pora a malteru ili u 
betonu i time smanjuje pritisnu čvrstoću. Sa dobrim izborom cementa taj pad čvrstoće 
može se kompenzovati. 
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Mineralne analize (Slika 4.) potvrđuju da je WSG prirodni materijal i ne zagađuje 
okolinu. 
 

 
Slika 4. Rentgenski difraktogram betona 

 
Primenom WSG aditiva malter i beton postaje otporan na uticaj soli (10% Na Cl) (Slika 
5.). Na Slici 6. prikazana je tajna WSG tehnologije, u slučaju primene WSG maltera sa 
obe strane zida voda će biti potiskovana na dole i kapilarne sile nemaju moć za vertikalni 
transport vode, a u međuvremenu vrši intezivno sušenje zida. 
 

Slika 5. Rezultat lagerovanja uzoraka u rastvoru od 10% NaCl-a 
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Slika 6. Funkcionisanje WSG tehnologije u slučaju primene na zidu 

 
 

3. WSG ADITIV U SLUŽBI ZAŠTITE OKOLINE 
 

U službi zaštite okoline možemo iskoristiti oilfil svojstva WSG aditiva da bi sakupili 
uljne derivate sa raznih površina. Za sakupljanje ulja potrebno je 400-500 g po litru ulja 
(Slika 7).  Dobijena mešavina se može spaliti [3]. 
 

  
Slika 7. WSG upija uljne flekove na vodi 

 
WSG aditiv možemo koristiti kod hidrotehničkih konstrukcija za povećavanje 
vodonepropusnosti: 

 kod nasipa protiv visokih voda-poplava,  
 kod intervencije za vreme odbrane od poplave, 
 kod svih betonskih konstrukcija gde je vodonepropusnost zahtev, 
 kod hidroizolacija korita zemljanih jezera, 
 za intervencione svrhe u slučaju havarija na sistemu vodosnabdevanja, 
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 za intervencione svrhe u slučaju havarija na kanalizacionom sistemu. 
 

 
Slika 8. WSG aditiv osigurava za vreme poplave vodonepropusnost nasipa 
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THE WSG TECHNOLOGY IN THE SERVICE OF 
WATER UTILITIES  

 
Summary: The paper summarized the damage mechanisms of water utilities and goes on 
presenting the WSG products and their area of use with physical and technical 
characteristics. The high value added, innovative, independent, domestic (hungarian) 
designed products that are basically cement based, are exposed to the effects of 
environment and the WSG technology provides the durability of outdoors and indoors 
structures and ensures their usage lifetime. By making use of the WSG products it can 
increase the durability of water utility structures—drinking water, water reservoirs, 
thermal water, swimming pools, tanks, pipelines—furtherly all building structures that 
were damaged by ground-water, precipitation of floods. By using the products it could 
manufacture insulating, watertight mortar or concrete that resist the aggressive 
materials. WSG products are effectively used as saving material in case of natural 
catastrophies, for example it could decrease the damage caused by petroleum and its 
derivatives with an environmental friendly technology: with the help of the products the 
polluting substances can be collected/removed from water surfaces or solid material 
surfaces, and thus the environment is handled protectively. 
 
Keywords: WSG technology, durability of water utility structures, petroleum polluting. 
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СВОЈСТВА ЦЕМЕНТНИХ МАЛТЕРА СА 
ДОДАТКОМ АМОРФНОГ КАОЛИНА 

 
Драгица Јевтић1 
Александра Митровић2 
Јелена Маркићевић3 
Александар Савић4                                                                                   УДК: 666.971.4 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.011 
Резиме: У раду су дати резултати експерименталних истраживања физичко-
механичких својстава малтера са додатком аморфног каолина, који је добијен 
прерадом каолинских глина Аранђеловачких басена. Пoсебна пажња била је 
посвећена доминантним механичким параметрима малтера, чврстоћи при 
притиску, чврстоћи при савијању и адхезији малтера за подлогу.  
 
Кључне речи: аморфни каолин, малтер, каолинска глина, физичко-механичка 
својства 
 
 

1. УВОД 
 
Заштита животне средине постаје универзално глобално питање, које због 
изузетне важности за савремено друштво из дана у дан постаје све актуелније. 
Грађевинска индустрија настоји да активно учествује у решавању проблема 
глобалног загревања, уништавања природних ресурса, загађења ваздуха, воде и 
земљишта. У свету су данас присутна интензивна истраживања могућности 
примене нових материјала као минералних додатака чијом употребом ће се, поред 
смањења потрошње енергије и емисије гасова, постићи побољшања својстава 
цемената, малтера и бетона којима се додају, уз снижење цене финалног 
производа. Oбјављен je већи број истраживања која се баве метакаолином, 
материјалом који се добија  термичком прерадом каолинских глина. Много је 
мање оних радова који се баве пуцоланском активношћу аморфног каолина, који 
се добија механо-хемијским третманом, чиме се додатно смањује емисија угљен 

                                                           
1 Др Драгица Јевтић,  дипл.инж.техн., Грађевински факултет Универзитета у Београду, Булевар краља 
Александра 73, Београд, Србија, тел: 011 337 0097, e – mail:  dragica@imk.grf.bg.ac.rs 
2 Др Александра Митровић, дипл.инж.техн., Институт за материјале Србије,  Булевар војводе Мишића 
43, 11000 Београд, Србија, тел: 011 2650 322/242, e – mail:  aleksandra.mitrovic@institutims.rs 
3 Мр Јелена Маркићевић, дипл.инж.грађ., Висока пословно-техничка школа струковних студија у 
Ужицу, Трг Светог Саве 34, Ужице, Србија, e – mail:  jelena.markicevic@vpts.edu.rs 
4 Александар Савић, дипл.инж.грађ., Грађевински факултет Универзитета у Београду, Булевар краља 
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диоксида при производном процесу. Последњих година, у Институту за материјале 
(ИМС) развија се нова технологија добијања материјала, аморфног каолина, који 
би се могао искористити као додатак цементу. Узимајући у обзир промене у 
структури почетне глине током млевења, може се претпоставити да је 
аморфизација проучаваног каолина основни фактор одговоран за добијену 
пуцоланску активност. Као закључак може се извести да се термички третман 
каолинске глине може заменити механо-хемијским третманом (при чему се добија 
тзв. аморфни каолин) у производњи пуцолана исте активности. Предности 
аморфног каолина у односу на метакаолин би свакако биле: једноставност процеса 
производње, нижа цена производње и мања емисија угљен диоксида и других 
штетних материја током производног процеса.  
Србија поседује неколико налазишта високо квалитетних каолинских глина: 
Аранђеловачки басен, Колубарски басен, Врањски и Криворечки басен. У овом 
раду испитивана је могућност примене аморфног каолина који је добијен прерадом 
каолинских глина Аранђеловачких басена.  
 
 

2. ПЛАН ИСТРАЖИВАЊА 
 
Да би се донео закључак о утицају аморфног каолина на физичка и механичка 
својства малтера, за свако појединачно испитивање планиране су четири серије 
узорака, при чему су три серије узорака цементног малтера са додатком 5%, 10% и 
20% аморфног каолина у односу на еталонску количину цемента, а четврта од 
цементног малтера без додатка аморфног каолина-еталон. Преглед испитиваних 
малтерских мешавина: 
„Е“- референтна мешавина-стандардни цементни малтер, 
„М-5“- мешавина са додатком 5% аморфног каолина , 
„М-10“ - мешавина са додатком 10% аморфног каолина, 
„М-20“ - мешавина са додатком 20% аморфног каолина. 
У оквиру лабораторијског рада спроведено је следеће:  
-избор компонентних материјала и испитивање њихових основних карактеристика; 
одређивање састава за све планиране серије малтера; одређивање запреминске 
масе свежих малтера; одређивање запреминске масе очврслих малтера; 
одређивање чврстоће при притиску и чврстоће при савијању при старости од 7 и 
28 дана и oдређивање адхезије за све испитиване серије. 
 
 

3. КОМПОНЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ  
 
За израду малтера са додатком аморфног каолина, коришћена је I (0/4mm) 
фракција речног агрегата „Моравац“. Запреминска маса зрна агрегата одређена је 
према стандарду SRPS B.B8.0.31, и износи γza,sr= 2.632 g/cm3, а запреминска маса 
агрегата у растреситом стању одређена је према стандарду SRPS B.B8.031. и 
износи γa,sr= 1.635 g/cm3.  За предметна истраживања коришћен је цемент PC 42,5R 
произвођача „Lafarge“, Беочин. За справљање предметног малтера коришћена је 
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вода из београдског водовода. Аморфни каолин који је коришћен у овом 
истраживању добијен је механо-хемијском активацијом каолинске глине 
Аранђеловачких басена. За овај материјал одређена је специфична површина BET 
методом,која која износи  Sbet= 21.75 m2g-1. Такође је одређен  хемијски састав XRF 
методом и добијени су следећи резултати: 
SiO2    – 64.57 %,  Al2O3 – 18.36 %, Fe2O3 – 1.11 %, CaO – 0.65 %, MgO – 0.74 %, 
Na2O – 0.50 %, K2O – 5.75 %, TiO2 – 1.28 % и губитак жарењем – 6.35 %. 
Расподела величина честица одређена је ласер-гранулометријском методом. 
Добијени резултати су: 
-  d (0.1) = 0.691 µm ;    d (0.5) = 6.346 µm   и     d (0.9) = 232.733 µm. 
Пуцоланска активност одређена је индиректном методом према стандарду SRPS 
B.C1.018:2001. Добијена вредност притисне чврстоћа је  14 MРa, а чврстоће при 
савијању је  4.1 MРa. 
 
 

4. САСТАВ МАЛТЕРСКИХ МЕШАВИНА  
 
      Табела 1. Потребне масе појединачних компонената малтерских мешавина 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. КАРАКТЕРИСТИКЕ ИСПИТИВАНИХ МАЛТЕРСКИХ 
МЕШАВИНА 

 
Све серије узорака направљене су и испитане под идентичним условима, у складу 
са одредбама одговарајућих стандарда. На свим серијама свежег малтера одређена 
је запреминска маса. Такође ја испитана конзистенција свежег малтера помоћу 
потресног сточића, који је предвиђен SRPS EN 1015-3 стандардом. Резултати ових  
испитивања дати су у табели 2.  
 

Табела 2. Резултати испитивања запреминске масе и распростирања свежег  
малтера 

Серија 
Запреминска маса 

свежег малтера (kg/m3) 
Распростирање d (mm) 

„Е“   2158 110 
„М-5“ 2183 112 
„М-10“ 2158 120 
„М-20“ 2139 125 

Врсте 
малтера 

Маса 
воде 

Маса 
цемента 

Маса 
песка 

Маса аморфног 
каолина 

 (g) (g) (g) (g) 
„Е“ 232.5 450.0 1350 0 

„М-5“ 232.5 427.5 1350 22.5 
„М-10“ 232.5 405.0 1350 45 
„М-20“ 232.5 360.0 1350 90 
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Запреминска маса очврслог малтера одређена је за све серије при следећим 
старостима: 1 дан, 7 дана и 28 дана, а резултати су приказани у табели 3. 
 

Табела 3. Резултати испитивања запреминске масе  очврслог  малтера и 
пријањања малтера за подлогу 

Серија 

Запреминска 
маса очврслог 
малтера после 

1 дан 
(kg/m3) 

Запреминска 
маса очврслог 

малтера     
после 7 дана 

(kg/m3) 

Запреминска 
маса очврслог 
малтера после 

28 дана 
(kg/m3) 

 
Адхезија   

( MPa) 

„Е“ 2127 2147 2164 3.23 
„М-5“ 2125 2180 2074 3.38 

„М-10“ 2088 2161 2185 3.56 
„М-20“ 2125 2184 2203 3.78 

 
Испитивање пријањања малтера за подлогу - адхезије вршено је према стандарду 
SRPS U.M8.002. помоћу "PULL-OFF" уређаја. Извршено је испитивање за све 
серије малтера при старости од 28 дана. Резултати испитивања дати су у табели 3. 
На слици 1. лево дат је упоредни приказ чврстоћа при притиску испитиваних 
малтера при старости 7 и 28 дана, док је на истој слици десно дат упоредни приказ 
чврстоћа при савијању малтера при старости од 7 и 28 дана. 
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Слика 1 : Упоредни приказ чврстоћа при притиску (лево)  и чврстоћа при савијањy 

(десно)  испитиваних малтерских мешавина 
 
 

6. ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА И ЗАКЉУЧЦИ 
 
На основу резултата испитивања закључује се да је чврстоћа при притиску након 7 
дана нижа код серије малтера са додатком аморфног каолина него код референтне 
серије. Након 28 дана чврстоћа при притиску узорака мешавине са додатком 5% 
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аморфног каолина је приближно једнака чврстоћи референтних узорака, док су 
вредности чврстоћа мешавина са 10% и 20 % аморфног каолина нешто ниже. 
Напомиње се да су ове серије малтера справљане без употребе супер-
пластификатора и да би се уз употребу суперпластификатора могла постићи још 
боља физичко-механичка својства. Очекује се да на 90 дана чврстоће при притиску 
код узорака са аморфним каолином имају додатни прираст. 
Што се тиче адхезије, резултати испитивања показују да малтери са 20% аморфног 
каолина имају најбоље пријањање за бетонску подлогу. Код мешавине са 10% 
аморфног каолина добијен је лом по бетону  што је очекивано, јер је она показала  
боље чврстоће на савијање од осталих мешавина са додатком аморфног каолина. 
Код свих узорака је дошло до лома по малтеру и бетону, што је добар показатељ 
пријањања малтера за подлогу. С обзиром да је напон затезања за све предметне 
малтере већи од 1,5 MPa, ови малтери су задовољили потребне услове адхезије и 
могу се применити као репаратурни малтери за конструктивне елементе. 
Сви резултати испитивања указују, да се малтери са додатком аморфног каолина 
могу широко примењивати у грађевинарству.  
Предности аморфног каолина у односу на метакаолин је једноставнија и јефтинија 
производња, која омогућује смањење укупне потрошње енергије.  
Такође треба нагласити важан ефекат смањења штетних утицаја на животну 
средину, у смислу мање емисије угљен диоксида у атмосферу. 
 
 

ЗАХВАЛНОСТ 
 
У раду је приказан део истраживања које је помогло Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије у оквиру технолошког пројекта ТР 
36017 под називом: "Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних 
материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у 
циљу промоције одрживог грађевинарства у Србији". 
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PROPERTIES OF CEMENT MORTARS 
WITH ADDITION OF AMORPHOUS KAOLIN 

 
Summary: The paper deals with experimental investigations of physical and mechanical 
properties of mortars with the addition of amorphous kaolin, which has been obtained 
from kaolin clay of Arandjelovac basin. In experimental studies, special attention was 
paid to the dominant mechanical parameters in mortar, compressive strength and 
adhesion. 
 
Keywords: amorphous kaolin, mortar, kaolin clays, physical and mechanical properties 
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PRORAČUN DOGRADNJE OBJEKTA VI SPRATA 
VISOKE ŠKOLE ELEKTROTEHNIKE I 

RAČUNARSTVA U ULICI VOJVODE STEPE BR. 282 U 
BEOGRADU 

 
Miroslav T. Bešević1  
Dragan Stojiljković2  
Prokić Aleksandar 3   
Tabaković Dragana 4                                                                      УДК: 69.059.35:727.4 
                                                                      DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.012 
Rezime: Za potrebe dogradnje VI sprata Visoke škole elektrotehnike i računarstva u 
Beogradu bilo je potrebno izraditi projekat nadogradnje postojećeg objekta. Postojeći 
objekat se nalazi u ulici Vojvode Stepe i spratnosti je Pr+5 spratova, dimenzija u osnovi 
(deo koji se dograđuje) 36.8 x 15.03 m, a predviđa se nadogradnja objekta cca 550m2 u 
obliku mansardnog krova. Novoprojektovana  noseća konstrukcija dogradnje je u vidu 
čelične konstrukcije sa pokrivačem od sendvič samonosećih Fe plastificiranih panela 
(veći deo krovne površi) i u kombinaciji sa drvenim rogovima na strmijim ravnima 
krova, gde je predviđen krovni pokrivač u obliku eternit ploča. Glavni noseći sistem 
čelične konstrukcije je u statičkom smislu dvozglobni ram oslonjen na postojeće grede-
stubove u fasadnim ravnima. Za izradu noseće čelične konstrukcije koriste se limovi, 
gotovi profili i zavareni profili (grebenjača) od čelika kvaliteta S235, a nastavci se 
ostvaruju običnim zavrtnjima klase čvrstoće 5.6 i ugaonim šavovima. Postojeći objekat 
je izveden kao zidana konstrukcija sa vertikalnim armiranobetonskim stubovima i 
vertikalnim serklažima, dok je međuspratna konstrukcija izvedena kao sitnorebrasta 
konstrukcija oslonjena na sistem greda i serklaža. Fundiranje objekta je izvedeno na 
armirano betonskim trakama–roštilju, različitih poprečnih preseka u skladu sa statičkim 
uticajima. 
 
 
Ključne reči: nadogradnja, ispitivanje, snimanje, čelična konstrukcija, montažni 
nastavci, rekonstrukcija,sanacija. 
 
 

                                                           
1 Prof..dr Miroslav T. Bešević, dipl inž  građ., Građevinski fakultet Subotica, Kozaračka 2a, Univerzitet u 
Novom Sadu  tel: 024- 554-300, e -mail: miroslav.besevic@gmail.com   
2 Dragan Stojiljković ,dipl inž. arh., Beograd, e -mail:  dsvs.stoj@gmail.com  
3 Prokić Aleksandar,dipl inžgrađ., Građevinski fakultet Subotica, e -mail:aprokic@eunet.rs 
4 Tabaković Dragana,dipl.inž.građ., Građevinski fakultet Subotica,  e -mail:draganatabakovic@gmail.com 
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1. UVOD 
 
Za dogradnje VI sprata Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u 
Beogradu bilo je potrebno izraditi projekat dogradnje postojećeg objekta. Postojeći 
objekat je izgrađen paralelno sa ulicom Vojvode Stepe i spratnosti je  Po+Pr+5  spratova 
dimenzija (a×b= 36.8×15.10 m). Novoprojektovana noseća konstrukcija se predviđa u 
vidu čeličnih poprečnih dvozglobnih ramova, postavljenim na razmacima od l=3.60 m. 
Preko poprečnih glavnih nosača postavljaju se rožnjače od valjanih profila na koje se 
postavlja  pokrivač u vidu  čeličnog sendvič samonosećeg Fe plastificiranog panela (veći 
deo krovne površi) i u kombinaciji sa drvenim rogovima na strmijim ravnima krova, gde 
je predviđen krovni pokrivač u obliku eternit ploča. Glavni noseći poprečni ram oslanja 
se na postojeće armiranobetonske grede preko ležišne ploče i vezom ostvarenom 
ankerima zalivenim epoksidnim malterom. Na Sl. 1 su prikazani osnova i presek 
dogradnje i uticaji od vetra. 

 
Slika 1. Osnova, presek i  dejstva na konstrukciju 

Postojeći objekat je izveden kao zidana konstrukcija sa vertikalnim armiranobetonskim 
stubovima, serklažima i sitnorebrastom tavanskom konstrukcijom, koja se oslanja na 
poprečne i podužne grede različitih poprečnih preseka. Konstrukcija stepeništa je 
izvedena kao puna armiranobetonska ploča oslonjena na poprečne podvlake. Fundiranje 
objekta je izvedeno na armiranobetonskim trakama–roštilju, različitih poprečnih preseka, 
u svemu prema arhivskom projektu, a prema statičkim uticajima za svaki temelj. 
Kod dogradnji postojećih objekata sprovodi se sveobuhvatna analiza parametara koje je 
potrebno utvrditi  i obuhvata sledeće: 
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 Utvrđivanje postojećeg konstruktivnog sistema postojećeg objekta (vizuelni    
pregled sa snimanjem svih neophodnih mera i dimenzija), 

  Analiza postojeće tehničke dokumentacije, 
  Ispitivanje kvaliteta ugrađenih materijala u konstrukciju, 
  Izrada geomehaničkog elaborata i utvrđivanje dimenzija temeljne kostrukcije, 
 Analiza geodetskih osmatranja repera na objektu. 

 

 
2. NOVOPROJEKTOVANA KONSTRUKCIJA 

Glavna noseća konstrukcija nadogradnje ravnog krova postojećeg objekta je 
projektovana od čelika (primena montaže i suvih postupaka), a sekundarna, u strmijoj 

krovnoj ravni (α=74,6 0C ) u vidu drvenih rogova raspona cca 2.20m, kao i daščane 
oplate. Poprečni dvozglobni noseći ramovi su od IPE 300 i nalaze se između osa 2-10. 
Veza između novoprojektovane čelične konstrukcije i postojeće konstrukcije ravnog 
krova iznad petog sprata se ostvaruje postavljanjem para ankera koji se postavljaju u 
obodnu armiranobetonsku gredu. Ankeri su dimenzionisani tako da mogu da prime i sile 
zatezanja, dok se sile pritiska od reakcija poprečnog rama preko ležišne čelične ploče 
direktno prenose na postojeću armiranobetonsku konstrukciju. Na Sl. 2 se prikazuje 
krovna konstrukcija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 2 Osnova krovne konstrukcije sa POS-K+ 

Krutost krovne ravni je obezbeđena poprečnim krovnim spregovima uz kalkanske glavne 
i sekundarne čelične nosače u kalkanu. Vertikalni spregovi primaju i prenose uticaje na 
postojeću konstrukciju. Podužna krutost dogradnje je dodatno osigurana krutošću donjeg 
dela krova ostvarenom daščanjem preko drvenih rogova. U toku montaže može se 
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postaviti u polovini dužine montažni podužni portal dodavanjem podvlake u gornjoj ivici 
krova. Krovni puni limeni nosači su pod nagibom od 12 stepeni. Krovni poprečni 
dvozglobni nosači su pri oslanjanju na ležišnu ploču dimenzije 200mm, a veza donjeg 
dela rama-stuba je zavarena na ležišnu ploču debljine 10 mm. Krov je na četiri vode,  
dobija se upotrebom grebenih nosača I 240 poprečnog preseka, gde je gornja nožica 
prilagođena podužnoj odnosno poprečnoj krovnoj ravni. Sve rožnjače su statičkog 
sistema proste grede i projektovane su kao IPE140. Veze sa glavnim nosačima se 
ostvaruju preko vertikalnih limova koji su zavareni za rebro glavnog poprečnog rama 
IPE 300 i rebra rožnjače sa dva zavrtnja M16 klase čvrstoće 5.6. Vertikalna ukrućenja su 
zavarena za rebro poprečnog rama sa dva ugaona šava debljine a=3 mm. Na Sl. 3 je dat 
poprečni presek dogradnje. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 3 Poprečni presek nove  krovne konstrukcije  
 

U ravni rožnjača predviđena su dva poprečna krovna sprega od ukrštenih dijagonala, koji 
svoje reakcije predaju vertikalnim spregovima u podužnim ravnima krova. Krovni 
spregovi su projektovani od  2 L60x60x5 mm profila . U podužnim zidovima se rogovi 
oslanjaju na venčanicu u nivou poda i na prvu rožnjaču, dok se u poprečnoj krovnoj 
ravni rogovi osim navedenog oslanjaju i na poprečne rožnjače. Rogovi su dimenzija 
b/d=10/12 cm i predviđeni su od četinara II klase, dok se na njih direktno postavlja 
daščana oplata, a veza se ostvaruje ekserima. Krov je pokriven u vidu sendvič Fe–panela 
(deo krova sa manjim nagibom) i eternit ploča za deo krova sa većim nagibom.  
 
Proračun veze nosača IPE 300 sa postojećom armiranobetonskom gredom u nivou VI 
sprata: 
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Za ankere se usvajaju 2 M16, koji se moraju zaliti epoksidnim malterom uz minimalnu 
dubinu ankerovanja od 20 cm. 
Svi konstruktivni elementi od drveta se izvode od četinara II klase. U fazi montaže 
potrebno je privremenim spregovima obezbediti stabilnost montirane konstrukcije u oba 
pravca sve do uspostavljanja konačne veze sa podužnim i poprečnim zidovima, odnosno 
njihovim gredama i serklažima i postavljanje svih poprečnih i podužnih spregova, kao i 
postavljanje daščane oplate u ravni krova. Priprema površina čelične konstrukcije mora 
odgovarati odredbama Pravilnika o zaštiti čeličnih konstrukcija od korozije. PPZ zaštita 
čelične konstrukcije obuhvata nanošenja protivpožarnih premaza u vidu premaza 
FIRESTOP, koji se sastoji iz osnovnog antikorozionog prajmera, zatim se nanosi 
intumescentni premaz i na kraju završni premaz (sistem ekspandirajućih protivpožarnih 
premaza, Jugohem AD ili slično). Pre početka izvođenja konstrukcije potrebno je sve 
mere na objektu prekontrolisati merenjem na licu mesta i uporediti sa datim u projektu 
kako bi se eventualne izmene dužina, raspona, sistema, rastojanja itd. blagovremeno 
unele u radioničku (izvođačku) dokumentaciju. 
 
 

3. POSTOJEĆA KONSTRUKCIJA OBJEKTA  

Snimanjem geometrije nosećih konstruktivnih elemenata (nosećih zidanih zidova, 
vertikalnih stubova i serklaža, kao i elemenata međuspratne konstrukcije, odnosno  
analizom overene arhivske tehničke dokumentacije, konstatuje se da su zidovi debljine 
12, 20, 25, 38 i 51 cm, a međuspratna konstrukcija je polumontažna sitnorebrasta 
konstrukcija. Fundiranje je izvedeno na armiranobetonskim trakama različite debljine i 
međusobno povezane u roštilj. Vizualnim pregledom objekta nisu ustanovljene značajne 
promene na konstrukciji zidova i stubova, dok se za međuspratnu konstrukciju nije 
moglo utvrditi zbog spuštenog plafona. Analizom opterećenja na postojeću konstrukciju 
iznad petog sprata, kao i upoređivanjem sa novoprojektovanim opterećenjima može se 
zaključiti da su približne vrednosti manje od postojećih, 22 /7.4/30.5 mknqmknq nprpk  , a 

to znači da postojeća konstrukcija (međuspratna) može sa primi novoprojektovano 
opterećenje od dogradnje. Pregradni zidani zidovi se zidaju iznad postojećih zidova oko 
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stepeništa i za sanitarne čvorove. Svi ostali novi zidovi se izvode u suvom stanju u vidu 
gips karton ploča na čeličnoj potkonstrukciji. Za potrebe vertikalne komunikacije vrši se 
delimično rušenje postojeće krovne konstrukcije pos 600+ iznad stepenišnih krakova i 
izvodi se novo armiranobetonsko stepenište. Postojeća konstrukcija objekta se mora 
proveriti za uticaje od dogradnje. Sprovedena je sveobuhvatna analiza uticaja od 
postojećeg i novododatog opterećenja. Proračun je sproveden korišćenjem programskog 
paketa Tower. Kontrolnim proračunom je dokazana stabilnost postojeće konstrukcije i 
izvršeno je poređenje sa uticajima iz arhivskog projekta. Na Sl. 4 se daje overeni izvod 
iz arhivskog projekta, kao i prostorni model korišćen za kontrolni statički proračun, a na 
Sl. 5 se prikazuje kontrolni statički proračun temelja objekta sa dogradnjom. U analizi 
napona i sleganja temelja korišćen je i geomehanički elaborat. 

 

 
Slika 4 Arhivski statički proračun i kontrolni proracun-model 

Analizom vertikalnog opterećenja na temeljnu spojnicu od postojećeg i 
novoprojektovanog opterećenja može se zaključiti da je to povećanje maksimalno 5% 
samo na temeljnoj traci T1 i T5, dok je za temeljne trake T2 i T3 manje (-2,2%), što je 
manje od 10% prekoračenje dopuštenih napona na temeljnu spojnicu. 
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Slika 5 Kontrolni statički proračun postojećih temelja 

 
 

4. ZAKLJUČAK 

Kod dogradnji postojećih objekata mora se utvrditi da li postojeća konstrukcija može da 
primi novododate uticaje od dogradnje. Ukoliko to nije slučaj tada se postojeća 
konstrukcija mora ojačati, tj. sanirati. U vom slučaju dogradnje to nije bio slučaj. Pored 
navedenog potrebno je da se postojeća konstrukcija osigura i na seizmička dejstva, a u 
skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za 
izgradnju objekata u seizmičkim područjima. Sprovedena analiza za kontrolni statički 
proračun je dokazala da je ukupno dodatno opterećenje cca 5%, što je manje od 
dozvoljenog od 10%, i kao takvo ne utiče bitno na promenu seizmičke otpornosti 
postojećeg objekta.  
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[1] Bešević, M.: Sanacija i rekonstrukcija nadzemnog dela objekta Univerzitetske            
biblioteke "Svetozar Markovic" u Beogradu, Simpozijum, SDGKJ, Dubrovnik 89: 
Simpozijum, SDGKJ, 1989, str. 71-75, UDK: knjiga T. 

[2] Bešević, M.: Sanacija, adaptacija  i  rekonstrukcija porodicne zgrade u ulici Šefer u 
Parizu, Problem izgradnje i vrednovanja objekata- Građevinski fakultet ,Beograd, 
Aranđelovac 2000: Građevinski fakultet ,Beograd, 2000, str. 315- 324. 



 

41th
 ANNIVERSARY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA 

International conference  

Contemporary achievements in civil engineering 24. April 2015. Subotica, SERBIA 

 

110  

 
 

[3] Bešević M., Vlajić.LJ," Sanacija adaptacija i dogradnja objekta u Nemanjinoj ulici 
br.9 u Beogradu", DGKS - 13. KONGRES, Zlatibor-Čigota, 2010 - ZBORNIK 
RADOVA, str. 445-452. 

[4] Bešević M, T. Truić, Landović A, Kukaras D, "Analiza  nosivosti  spregnutih a.b. 
okruglih  stubova sa krutim čeličnim profilima",  Zbornik radova  Građevinskog 
fakulteta Subotica, broj  19,(2010),str.79-92. 

[5] Bešević M, “Savremeni pristup sanacija nosećih betonskih konstrukcija“ Zbornik 
građevinskog fakulteta Subotica, broj 21 (2012) YU ISSN 0352-6852.str.97-107. 

[6] M. Bešević, A. Prokić,“ Diferent repair techniques for damaged reinforced concrete 
floor structure“, INDIS 2012, Planiranje, projektovanje, građenje i obnova 
graditeljstva, Dvanaesti međunarodni naučni skup, Novi Sad, 28-30 novembra 2012. 

 
 

UPGRADING THE SIXTH FLOOR OF THE SCHOOL 
OF ELECTRICAL AND COMPUTER 

ENGINEERING OF APPLIED STUDIES IN 
VOJVODE STEPE STREET NO. 282 IN BELGRADE 

 
Summary: For the purpose of upgrading the sixth floor of The School of Electrical and 
Computer Engineering of Applied Studies in Belgrade, it was necessary to develop an 
upgrade design of the existing facility. The existing facility is located in Vojvode Stepe 
Street and it has Gf + 5 floors, with base (the part for upgrade) 36.8 x 15.03 m, and it is 
anticipated that facility will be upgraded with approx. 550 m2 in the form of mansard 
roof. Newly designed supporting structure for upgrade is in the form of a steel structure 
with a self-supporting sandwich Fe plasticized panels (most of the roof surface) in 
combination with wooden rafters on steeper roof flats, where intended roof covering is 
in the form of eternit panels. In static terms main supporting steel structure system is 
double-hinged frame supported by existing beam-columns in facade planes. Sheets, 
profiles and finished welded profiles (hip rafter) of steel quality S235 are used to create 
supporting steel structure, and extensions are achieved with ordinary screws of strength 
class 5.6 and corner welding seams. The existing building was constructed as a masonry 
structure with vertical reinforced concrete columns and vertical ring girder, while floor 
construction is designed as ribbed construction supported by the system of beams and 
vertical ring girders. Foundation of the structure was carried out on reinforced concrete 
two-way grid, with different cross-sections in accordance with the static actions. 

 
Key words: upgrade, testing, recording, steel construction, extensions, reconstruction, 
recovery 
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UTROŠAK ARMATURE I BETONA KOD IZGRADNJE 
KONSTRUKTIVNOG DIJELA ARMIRANO-BETONSKE 

MONTAŽNE HALE U ZAVISNOSTI OD PODUŽNOG 
RAZMAKA STUBOVA I GLAVNIH NOSAČA  

 
Ismet Gušić1                                                                  
Bilal Hodžić2          
Amela Šljivić3                                                                                             УДК: 691.328.1 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.013 
Rezime: U ovom radu istraživan je utrošak armature i betona kod izgradnje armirano-
betonskih montažnih hala u zavisnosti od podužnog razmaka stubova i glavnih nosača. 
Da bi se došlo do potrebnih podataka urađen je statički proračun, nacrti armature, 
specifikacije armature za izgradnju konstruktivnog dijela armirano-betonske montažne 
hale u četiti različita slučaja podužnog razmaka krovnih nosača tip „A“ istog raspona 
l=18,0 m. Predmetne hale su računate sa podužnim razmakom krovnih nosača i stubova 
(λ=6,0 m, 7,5 m, 10,0 m i 12,0 m). Na osnovu nacrta objekta, nacrta armature i 
specifikacije armature urađen je predmjer betona i armature za dispozociju hale sa 
podužnim razmakom stubova i krovnih nosača (λ=6,0 m, 7,5 m, 10,0 m i 12,0 m). 
Dobivene vrijednosti potrebne armature i betona su prikazane tabelarno. Na osnovu 
tabela potrebne armature i betona za izgradnju montažne armirano-betonske hale za 
pojedine podužne razmake stubova i glavnih nosača urađena je zbirna tabela. Analizom 
zbirne tabele došlo se do zaključka o najpovoljnijem rasteru u okviru ispitivanih, i dale 
se preporuke za buduće projektante. 
 
Ključne riječi: montažne konstrukcije, armatura, beton, raster i najpovoljniji raster 
 
 

1. OPIS ISTRAŽIVANJA 
 
U ovom radu je izvršeno istraživanje utroška armature i betona u zavisnosti od podužnog 
razmaka stubova i glavnih nosača kod izgradnje konstruktivnog dijela                       
armirano-betonske montažne hale. Uzeta je armirano-betonska montažna hala dimenzija 
18,0x60,0m.  
Sekundarni nosači su „T“ grede preko kojih je pokriven sendvić lim. Glavni nosači su tip 
„A“ raspona 18,0 m podužnog razmaka stubova i krovnih nosača (λ = 6,0 m, 7,5 m,   
10,0 m i 12,0 m).  

                                                           
1 Dr.sci Ismet Gušić, dipl.ing.građ., Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli 
2 Mr.sci Bilal Hodžić, dipl.ing.građ., Rudarski institut Tuzla 
3 Amela Šljivić, Ma dipl.ing.arh., Ahitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu 
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Slika 1. Dispozicija armirano-betonske montažne hale sa krovnim „A“ nosačem 

l=18,0m i rasterom stubova u podužnom smijeru λ = 6,0 m 
 
Urađene su dispozicije armirano-betonske montažne hale dim. 18,0 x 60 m sa sljedećim 
rasterom stubova u podužnom smijeru: 

 10 polja sa rasterom stubova u podužnom smijeru λ = 6,0 m, 
 7 polja sa rasterom stubova u podužnom smijeru λ = 7,5 m, 
 6 polja sa rasterom stubova u podužnom smijeru λ = 10,0 m, 
 5 polja sa rasterom stubova u podužnom smijeru λ = 12,0 m. 
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Slika 2. Poprečni presjek armirano-betonske montažne hale sa krovnim „A“ nosačem 

 l=18,0 m 
 

Urađen je statički proračun, nacrti armature sa specifikacijama za izgradnju 
konstruktivnog dijela armirano-betonske montažne hale u četiri različita slučaja 
podužnog razmaka. Proračunate su hale sa sekundarnim nosaćima od „T“ greda i 
podužnim razmakom stubova i krovnih nosaća (λ = 6,0 m, 7,5 m, 10,0 m i 12,0 m). 
Predmetni objekti su jednobrodna prizemna hala svijetle visina od poda do rebra 
krovnog nosača 6,85 m. 
Svaka varijanta hale je računata na isto opterećenje koje iznosi: snijeg = 0,75 kN/m2, 
vjetar = 0,5 kN/m2, krovni pokrivač = 0,30kN/m2, VII seizmička zona, nosivost tla = 250 
kN/m2. Statički proračun i dimenzioniranje za svaku varijantu hale izvršeni su po istom 
principu uz uzimanje najnepovoljnijih slučajeva opterećenja. 
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Konstruktivni sistemi razmatranih montažnih hala su skeletni i sastoje se od sljedećih 
elemenata: temeljne stope, temeljne grede, stubova, „U“ korito, krovni nosač tip „A“ i  
rožnjače. 
Temeljne stope 
Temeljenje konstrukcije izvršeno je na montažnim temeljima samcima. Temeljne stope 
su izvedene od betona MB 30 i armirane armaturom RA 400/500 kao i mrežama MAR 
500/560. 

Tabela 1. Dimenzije temelja za pojedine podužne razmake stubova 
Konstruktivni sistem hale sa krovnim nosačem „A“ raspona 18,0 m 

Raster između stubova 
λ (m) 

Dimenzije stope axb 
(cm) 

Debljina stope 
d (cm) 

Visina čašice 
h ( cm) 

6,0 200 x 200 50,0 100,0 

7,5 220 x 220 50,0 100,0 

10,0 230 x 230 50,0 100,0 

12,0 240 x 240 50,0 100,0 

 
Temeljne grede 
Temeljne grede služe da povežu temeljne stope i da nose fasadu. Za slučajeve rastera ''1'' 
i ''2'' temeljne grede se oslanjaju na temeljne stope, dok se u slučajevima ''3'' i ''4'' 
oslanjaju i na međutemelje dimenzija 100x100x40 cm. Veza temeljnih greda i temelja se 
vrši preko ankera koji se ugrađuju u temelj i ispuštene armature koja viri iz temeljnih 
greda. Temeljne grede su izvedene od betona MB 30 i armirane armaturom RA 400/500.  
Stubovi   
U temeljne stope su uklješteni montažni stubovi (hrapava veza) dimenzija 50x50 cm na 
koje se oslanjaju i zglobno vezuju poprečne i podužne montažne grede. Stubovi su 
izvedeni od betona MB 40 i armirani rebrastom armaturom RA 400/500. Stubovi su 
dimenzionirani na uticaje od krovne kostrukcije, krovnog nosača, U grede, vjetra, 
seizmičke sile. Proveden je proračun i za slučaj prilikom montaže stubova. 
Veza između glavnog poprečnog ''A'' nosača, ''T'' presjeka i stuba se ostvaruje bolcnom 
promjera Ø22 i u eksploataciji radi kao zglobna veza.  
„U“ Korito 
''U'' korita služe da preuzmu atmosfersku vodu i preko vertikalnih oluka sprovedu do 
terena. Dimenzioniranje ''U'' korita je rađeno na pripadajuće opterećenje sa krova 
(opterećenje od krovnog pokrivača, snijega i vjetra) i na opterećenja od sopstvene težine. 
Veza između podužnog nosača ''U'' presjeka (korita) i stuba ostvaruje se pomoću dva 
ankera Ø14 koji su ispušteni iz kratkih konzola stuba.  
Krovni nosač tip „A“ 
Glavni krovni ''A'' nosač za usvojene raspone od 18 m je nagiba od 12,0%. Na gornju 
stranu nosača oslanjaju se krovni elementi rožnjače ''T'' presjeka, koji služe kao nosači 
krovnog pokrivača (sendvič lim sa termikom), te opterećenja od vjetra i snijega. 
Glavni krovni nosač je dimenzioniran na opterećenje od krova, rožnjača kao i od 
sopstvene težine. Izvršen je i kontrolni proračun za fazu transporta i montaže. Krovni 
nosač je izveden od betona MB 40 i armiran rebrastom armaturom RA 400/500. 
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Rožnjače 
Rožnjače poprečnog presjeka „T“ su dimenzionirane na opterećenja od krovnog 
pokrivača, snijega, vjetra i opterećenja od sopstvene težine. 
Za usvojene konstruktivne sisteme odabran je i razmak rožnjača: za nosač od 18,00 m, 

usvojen je razmak rožnjače od cmr 25,175
 
i krajnji cmr 38,151 .Rožnjače su 

usvojene poprečnog presjeka „T“ visine 35cm sa debljinom rebra od d=8,0 cm za 
osovinski razmak stubova λ=6,0m i λ=7,5 m dok je usvojena visina 40 cm debljina rebra 
od d=10 cm za osovinski razmak stubova λ=10,0 m i λ=12,0 m. 
 
 

2. REZULTATI ISTRAŽIVANJA  
 
Na osnovu nacrta hale, nacrta armature i specifikacije armature urađen je predmjer 
radova za betonske i armiračke radove za izgradnje hala za varijante podužnih razmaka 
stubova i krovnih nosaća (λ = 6,0 m; 7,5m; 10,0 m i 12,0m). Izračunate potrebe armature 
i betona za izgradnju hale za svaki razmak stubova su prikazani tabelarno. 
 

Tabela 2. Utrošak armature i betona za izgradnju ab hale za raspon hale l=18,0 m i 
raster stubova λ=6,0 m 

Utrošak armature i betona za izgradnju ab hale za raspon hale l=18,0 m 

Raster između stubova λ=6,0 m 

Konstruktivni 
element 

Broj 
elemenata 

 (kom) 

Količina 
armature po 

elementu 
 (kg/kom) 

Ukupna 
količina 
armature  

 (kg) 

Količina 
betona po 
elementu 
(m3/kom) 

Ukupna 
količina 
betona 
 (m3) 

Rožnjača 120 63,41 7.609,20 0,284 34,08 

"U" greda 20 77,63 1.552,60 0,684 13,68 
"A" nosač 11 753,78 8.291,58 4,893 53,82 
Stub 22 285,83 6.288,26 1,940 42,68 

Temeljna greda 
24 49,08 1.177,92 0,525 12,60 
2 87,42 174,84 0,713 1,43 

Temeljna stopa 22 162,66 3578,52 2,810 61,82 
Međutemelj 6 13,69 82,14 0,400 2,40 

UKUPNO   28.755,06  222,51 

 
Tabela 3. Utrošak armature i betona za izgradnju ab montažne hale za raspon hale  

 l=18,0 m i raster stubova λ=7,5 m 
Utrošak armature i betona za izgradnju ab montažne hale za raspon hale l=18,0m 

Raster između stubova λ=7,5 m 

Konstruktivni 
element 

Broj 
elemenata 

 (kom) 

Količina 
armature po 

elementu 
 (kg/kom) 

Ukupna 
količina 
armature  

 (kg) 

Količina 
betona po 
elementu 
 (m3/kom) 

Ukupna 
količina 
betona 
 (m3) 

Rožnjača 96 91,61 8.794,56 0,360 34,56 

"U" greda 16 106,38 1.702,08 0,864 13,82 

"A" nosač 9 780,85 7.027,65 4,893 44,04 

Stub 18 285,83 5.144,94 1,940 34,92 
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Temeljna greda 

16 87,42 1.398,72 0,713 11,40 

2 93,39 186,78 1,025 2,05 

4 49,08 196,32 0,525 2,10 

Temeljna stopa 18 241,69 4.350,42 3,230 58,14 

Međutemelj 6 13,69 82,14 0,400 2,40 

UKUPNO   28.883,61  203,43 

      
Tabela 4. Utrošak armature i betona za izgradnju ab montažne hale za raspon hale  

l=18,0 m i raster stubova λ=10,0 m 
Utrošak armature i betona za izgradnju ab montažne hale za raspon hale l=18,0m 

Raster između stubova λ=10,0 m 

Konstruktivni 
element 

Broj 
elemenata 

 (kom) 

Količina 
armature po 

elementu 
 (kg/kom) 

Ukupna 
količina 
armature  

 (kg) 

Količina 
betona po 
elementu 
 (m3/kom) 

Ukupna 
količina 
betona 
 (m3) 

Rožnjača 72 171,69 12.361,68 0,630 45,36 
"U" greda 12 179,62 2.155,44 1,164 13,97 
"A" nosač 7 973,41 6.813,87 4,893 34,25 

Stub 14 285,83 4.001,62 1,940 27,16 

Temeljna greda 
12 93,39 1.120,68 1,025 12,30 
2 87,42 174,84 0,713 1,43 

Temeljna greda 4 49,07 196,28 0,525 2,10 
Temeljna stopa 14 313,02 4.382,28 3,455 48,37 

Međutemelj 18 13,69 246,42 0,400 7,20 

UKUPNO   31.453,11  192,13 

 
Tabela 5. Utrošak armature i betona za izgradnju ab montažne hale za raspon hale  

l=18,0 m i raster stubova λ=12,0 m 
Utrošak armature i betona za izgradnju ab montažne hale za raspon hale l=18,0 m 

Raster između stubova λ=12,0 m 

Konstruktivni 
element 

Broj 
elemenata 

 (kom) 

Količina 
armature po 

elementu 
 (kg/kom) 

Ukupna 
količina 
armature  

 (kg) 

Količina betona 
po elementu 
 (m3/kom) 

Ukupna 
količina 
betona 
 (m3) 

Rožnjača 60 232,11 13.926,60 0,760 45,60 
"U" greda 10 266,86 2.668,60 1,404 14,04 
"A" nosač 6 1.034,79 6.208,74 4,893 29,36 
Stub 12 311,36 3.736,32 1,940 23,28 

Temeljna greda 
10 153,31 1.533,10 1,275 12,75 
2 87,42 174,84 0,713 1,43 
4 49,07 196,28 0,525 2,10 

Temeljna stopa 12 316,34 3.796,08 3,630 43,56 
Međutemelj 16 13,69 219,04 0,400 6,40 

UKUPNO   32.459,60  178,51 

 
 

3. ANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA 
 
Na osnovu prethodnih tabela urađena je tabela 5. i tabela 6, u kojima je prikazan ukupni 
utrošak armature i betona za izgradnju ab montažne hale za raspon hale l=18,0 m za 
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slučajeve rastera između stubova u podužnom smjeru (λ=6,0 m, λ=7,5 m, λ=10,0 m i 
λ=12,0 m). 
Iz tabele 5. i tabele 6. vidi se da je najmanji utrošak armature za izgradnju                    
armirano-betonske montažne hale za raster λ=6,0 m, a najveći utrošak armature za raster 
λ=12,0 m, dok je najmanji utrošak betona za raster λ=12,0 m, a najveći za raster       
λ=6,0 m. Kada se kolićina armature pomnoži sa cijenom armature i kolićina betona 
pomnoži sa cijenom betona dobijemo da je povoljniji raster od λ=12,0 m, 

 
Tabela 5. Ukupni utrošak armature za izgradnju ab montažne hale za raspon hale  

l=18,0 m u zavisnosti od rastera između stubova 

 
Tabela 6. Ukupni utrošak betona za izgradnju ab montažne hale za raspon hale l=18,0 

m u zavisnosti od rastera između stubova 
Ukupni utrošak betona za izgradnju ab montažne hale za raspon hale l=18,0 m u zavisnosti 

od rastera između stubova u m3 
Konstruktivni 

elementi 
Raster između 

stubova λ=6,0m 
Raster između 

stubova λ=7,5m 
Raster između 

stubova λ=10,0m 
Raster između 

stubova λ=12,0m 
Rožnjače 34,08 34,56 45,36 45,60 
"U" grede 13,68 13,82 13,97 14,04 
"A" nosač 53,82 44,04 34,25 29,36 
Stub 42,68 34,92 27,16 23,28 
Temeljna greda 12,60 11,40 12,30 12,75 
Temeljna greda 1,43 2,05 1,43 1,43 
Temeljna greda 61,82 2,10 2,10 2,10 
Temeljna stopa 61,82 58,14 48,37 43,56 

Međutemelj 2,40 2,40 7,20 6,40 

UKUPNO 222,51 203,43 192,13 178,51 

 
 

4. ZAKLJUČAK 
 
Urađena je analiza svih prethodno navedenih tabela utroška armature i betona za 
izgradnju ab montažne hale za raspon hale l=18,0 m, za pojedine podužne razmake  
stubova i glavnih krovnih nosača na osnovu kojih se došlo do sljedećih zaključaka: 

Ukupni utrošak armature za izgradnju ab montažne hale za raspon hale l=18,0 m u zavisnosti 
od rastera između stubova u kg 

Konstruktivni 
elementi 

Raster između 
 stubova λ=6,0m 

Raster između 
 stubova λ=7,5m 

Raster između 
 stubova λ=10,0m 

Raster između 
 stubova λ=12,0m 

Rožnjače 7.609,20 8.794,56 12.361,68 13.926,60 
"U" grede 1.552,60 1.702,08 2.155,44 2.668,60 
"A" nosač 8.291,58 7.027,65 6.813,87 6.208,74 
Stub 6.288,26 5.144,94 4.001,62 3.736,32 
Temeljna greda 1.177,92 1.398,72 1.120,68 1.533,10 
Temeljna greda 174,84 186,78 174,84 174,84 
Temeljna greda - 196,32 196,28 196,28 
Temeljna stopa 3578,52 4.350,42 4.382,28 3.796,08 
Međutemelj 82,14 82,14 246,42 219,04 

UKUPNO 28.755,06 28.883,61 31.453,11 32.459,60 
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 Najveći utrošak armature za predmetnu montažnu halu je za raster λ= 12,00 m, a 
najmanji za raster λ= 6,0 m; 

 Najveći utrošak betona za predmetnu montažnu halu je za raster λ= 6,00 m, a 
najmanji za raster λ= 12,00 m;  

 Imajući u vidu da se transport i ugradnja računa na osnovu kolićine betona, slijedi 
da je najveća cijena transporta, montaže, radne snage, pokrivača za predmetnu 
montažnu halu za raster λ= 6,00 m, a najmanja za raster λ= 12,00 m; 

 Najveća ukupna cijena izgradnje predmetne montažne hale je za raster λ=6,00 m, 
a najmanja za raster λ=12,00 m; 

 Preporuka autora budućim projektantima je da kod projektovanja prizemnih hala 
uzimaju rastere 10-12 m jer sa povećanjem rastera raste ekonomičnost, ali kod 
povećanja preko 12 m bi ekonomićnost trebalo provjeriti novim istraživanjem, 
jer su ova istraživanja rađena u rasponu od 6-12 m. 

 Povećenje rastera je ogranićeno jer se oćekuje da poslije određenog rastera  
troškovi znatno rastu. 
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THE CONSUMPTION OF WELDED WIRE MESH AND 
CONCRETE IN BUILDING THE CONSTRUCTIVE 

PART OF THE REINFORCED-CONCRETE 
PREFABRICATED HALL DEPENDING ON THE 

LENGTHWISE SPAN BETWEEN THE PILLARS AND 
MAIN SUPPORTS 

 
Summary: The paper studies the consumption of welded wire mesh and concrete in the 
construction of reinforced-concrete prefabricated halls, depending on the extended span 
of pillars and main supports. The required data were obtained by means of statistical 
calculations, welded wire mesh sketches, welded wire mesh specifications for the 
constructive part of the reinforced-concrete prefabricated hall in four different cases of 
the extended span of roof supports type “A” with the same span of l=18.0 m. Pre-
measurement halls are calculated with the extended span of roof supports (λ = 6.0 m, 
7.5m, 10.0 m and 12.0m). Based on the facility sketches, welded wire mesh sketches, and 
welded wire mesh specifications, the pre-measurement of concrete and welded wire 
mesh was made for the hall disposition with the extended span of pillars and roof 
supports (λ = 6.0 m, 7.5m, 10.0 m and 12.0m). The resulting values of the required 
welded wire mesh and concrete are presented in tables and diagrams. Based on the 
tables and diagrams for the required welded wire mesh and concrete for the 
construction of prefabricated reinforced-concrete hall for individual lengthwise spans of 
pillars and main supports, the summarized data table was made. The analysis of the 
summarized table led to the conclusion regarding the most favorable span within the 
scope of those examined, and recommendations were given to prospective planners. 
 
Key words: prefabricated constructions, armature, concrete, span and most favorable 
span  
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ПРОЦЕНА СТАЊА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
РИМОКАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

 
 

Анзелм Ринд 1                                                                  
Илеш Ринд 2                                                                                     УДК: 726.54:624.024 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.014 
Резиме: У овом раду је извршена процена општег стања римокатоличке цркве у 
Бачкој Тополи са посебним освртом на кровну конструкцију. У раду се обрађују 
информације добијене теренским истраживањем а као подлоге су кориштени 
извештаји истраживања рађена крајем прошлог века. Најугроженији делови 
објекта су елементи кровне конструкције. Радом се траже узроци оштећења и 
даје се оцена о употребљивости објекта, као и могућа решења за санацију. 
 
Кључне речи: теренско истраживање, употребљивост објекта , санација 
 
 

1. УВОД  
 
Према задужењу римокатоличког жупног уреда из Бачке Тополе, Јануара 2015. 
године, извршен је преглед стања римокатоличке цркве Безгрешне Девице Марије  
у Бачкој Тополи. Претходним обиласком објекта, констатовано је, да се највећа 
очигледна оштећена јављају на кровној конструкцији главног торња. Извршен је 
визуелни преглед целог објекта, а посебна пажња посвећена је кровној 
конструкцији. Ауторима овог рада био је доступан оригинални грађевински 
дневник, као и цртежи из времена изградње објекта (основа приземља и пресеци). 
Кориштени су и извештаји о стању објекта састављени крајем прошлог и почетком 
овог века од стране разних аутора. Израђен је и геомеханички елаборат.  
 
 

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ ОБЈЕКТА 
 
Објекат је изграђен према пројектима Ференца Рајхла између 1904 и 1906 године у 
неоготском стилу. Унутрашња ширина тробродне цркве је 22,6m, дужина средњег 
брода је 61,6m. Укупна висина заједно са крстом је 72,7m, од чега 31,3m је висина 

                                                           
1 Анзелм Ринд, дипл.инж. грађ, студент докторских студија, Универзитет у Новом Саду, Грађевински 
факултет Суботица, Козарачка 2а, Суботица, Србија, тел: 024 554 300, e – mail:  ranzelm@yahoo.com 
2 Мр Илеш Ринд, дипл.инж. грађ, “Rind Project”, Насерова 9., Бачка Топола, Србија, тел: 024 712 670,  

e – mail:  office@rindproject.com 
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крова главног торња. Цела кровна конструкција израђена је од дрвене грађе 
четинара. Кровни покривач се састоји од етернит плоча. Зидови су од опеке, 
зидани у цементном малтеру. Стубови и сводови су од армираног бетона. Темељи 
објекта су од опеке у цементном малтеру. 
 

 
Слика 1. Подужни пресек објекта [] 

 
 

3. ОПИС СТАЊА ОБЈЕКТА 
 

3.1. Опште стање објекта 
 
а) Према резултатима геомеханичког испитивања, тло је задовољаваљуће 
носивости, нема опасности од различитих диференцијалних слегања. Ову 
чињеницу потвдђују 2011 године уграђене гипсане погаче, на којима се нису 
појавиле нове прслине. Закључује се да је појава пукотина у деловима неких од 
зидова завршена. 
б) Армирано бетонски сводови испод кровне конструкције сва три брода објекта 
су у веома добром стању и у потпуности обезбеђују функцју.    
г) Одвод атмосферских вода од објекта је решен каналима. Атмосферске падавине 
представљају опасност на балкону од камена, где су оштећења од мраза очигледна 
а детектује се и обилна појава маховине. 
 

3.2. Стање кровне конструкције главног торња 
 
а) Кровна конструкција у основи би требала да формира правилан осмоугао. Са 
таквим распоредом, коси стубови који држе јарбол у вертикалном положају могу 
да се споје са роговима, и тако обезбеђују коректан заједнички рад, тј. да 
формирају стабилан систем. Грешком пројектанта или извођача радова, горњи 
коси стубови су у хоризонталној равни заротирани за око 020  у односу на доње 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

 121 

 
 

косе стубове и тако изазивају торзију око јарбола и торзиону деформацију целог 
торња. Поред овако формираног система додатна грешка је да за неке горње косе 
стубове нису уграђени спрегови против ветра и тако оне губе аксијални ефекат, са 
дужином извијања око 17 m.  

 
Слика 2. Кровна конструкција одоздо 

   
б) Везе дрвених елемената су без изузетака изведене некоректно са игнорисањем 
основних правила струке (слабе пијавице, косо закуцани ексери итд.) 
г) Међусобно нормална клешта су поставњена у исту висинску раван. Због тога су 
рађена из делова, са некоректним везама. Из тог разлога претежно губе функцију, 
не раде као спој рогова у ћошковима крова. 
ђ) Уграђени дрвени спрегови не врше своју функцију, нису или су само делом 
причвршћени за рогове. 
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Слика 3. Спрег против ветра 

 
е) Уграђени челични спрегови су највећим делом без механизма за затезање и 
лабави су. 
ж) Очигледна су оштећења на кровној конструкцији и од несавесног одржавања 
објекта. Кровни покривач, етернит, на појединим местима је поломљен, а 
последица тога је прокишњавање и трулеж. Доњи део рогова и косих стубова су на 
неким деловима и до половине попречног пресека иструнули. Прокишњавање је 
узроковано  и због оштећене лимарије на деловима крова. Трулеж се јавља и на 
дашчаној подлози испод лимарије. Трулежу доприноси и велика маса измета 
голубова. 
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Слика 4. Оштећење дрвених елемената услед прокишњавања 

 
з) Примећује се велики број црвоточина које оштећују претежно елементе кровне 
конструкције поред јарбола.  
 

 
Слика 4. Оштећење дрвених елемената услед црвоточина 

 
 

4. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ 
 

Као што је поменуто, на конструкцији постоје пројектантске и/или издођачке 
грешке. Систем кровне конструкције је нападнут торзијом. Због извођачких 
грешака, прокишњавања и црвоточина,  konstruktivni елементи претежно не врше 
своју функцију. Чињеница је да је кровна кокструкција главног торња у 
алармантном стању. Узимајући у обзир да су узроци оштећења и даље присутни, 
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предлаже се хитна санација кровне конструкције. За замену набројаних елемената 
засигурно је потребно поставити скелу на објекат, што је само по себи велики 
трошак. А имајући у виду да постоји могућност, да се током извођења радова на 
санацији наиђе на још више грешака, предлаже се изградња нове, инжењерске 
кровне конструкције од лепљеног ламелираног дрвета. Израда скеле је у оба 
случаја потребна, али се само израдом нове кровне конструкције могу отклонити 
недостаци на објекту. 
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ASSESSMENT OF THE STATE THE ROOF 
STRUCTURE OF ROMAN CATHOLIC CHURCH IN 

BAČKA TOPOLA 
 
Summary: In this work the assessment of the general condition of Roman Catholic 
Church in Bačka Topola was executed, with special emphasis on the roof construction. 
This article discusses the information obtained during field research, and the reports of 
researches conducted at the end of the last century was used. The most vulnerable parts 
of the building are elements of the roof structure.This work seeks the causes of damages, 
provides an assessment of the usability of the facility and gives possible solutions for 
remediation as well. 
 
Keywords: field research, usability of the building, remediation 
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REHABILITATION SOLUTIONS FOR EXISTING 
STRUCTURES IN ROMANIA 

 
Sorin Dan 1                                                                                      УДК: 69.059.25:631.24 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.015 
Summary: The paper deals with aspects regarding strengthening of reinforced concrete 
existing structures in seismic zones, like Romania. Some case study and the 
rehabilitation of characteristic structures are analysed. The rehabilitation solutions 
were chosen in accordance with the actual stage of building deterioration as well as 
function of the actions characteristics. Classic (reinforced concrete and/or steel) and 
modern (Carbon Fibre Reinforced Polymers) materials and technologies for 
strengthening have been used. 
 
Keywords: Existing reinforced concrete structures, seismic action; strengthening; 
classic rehabilitation solutions; modern rehabilitation techniques; carbon fibre 
reinforced polymers (CFRP) 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Three strengthening solutions will be analyzed in the paper. The strengthened elements 
are existing reinforced concrete columns as vertical structure of different constructions. 
The rehabilitation solutions are: 
 steel bracing with four angle steel shapes connected by flange plates; 
 carbon fibre polymer composites (CFRP): longitudinal strips and transversal wraps; 
 jacketing by reinforced concrete using longitudinal reinforcement bars and 

transversal stirrups. 
 
 

2. REHABILITATION OF REINFORCED CONCRETE SILOS 
 
The assessment and rehabilitation solutions for a group of silos owned by the SAB 
Miller Brewery Company “Timisoreana” are presented. The silos (Figure 1) were built 
40 years ago and stand 28 m high and 7.30 m in diameter. 
 

                                                           
1 Sorin Dan, Lect.Dr.Civ.Eng., University Politehnica Timisoara, Department of Civil Engineering and 
Installations, Str. T. Lalescu, No. 2, Timisoara, Romania, tel: +40256403933, e – mail: sorin.dan@upt.ro 
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Figure 1. Reinforced concrete silos 
 
 

 
 

Figure 2. Reinforcement corrosion 
of discharge funnel supporting 

columns 
Initial silos inspection (1999) revealed 
large zones of circular cells with concrete 
cover dislocated and corrosion of 
circumferential steel reinforcement. 
Recent silos inspection and assessment 
(2004) emphasized other vulnerable parts: 
infrastructure and charging platform 
(gallery). 
The silos infrastructure consists of 
foundation raft, discharge funnel and its 
supporting columns and beams. 
The main damages are due to water 
infiltration and high humidity inside of 
each cell bottom part, which caused 
important dislocated concrete cover and 
corrosion of the columns steel 
reinforcement (Figure 2). 
The strengthening of supporting columns 
for the discharge funnel consists of steel 
profiles (Figure 3). This solution has a 
smaller cost than CFRP materials. On the 
other hand, steel profiles have a better 
buckling behaviour than CFRP strips. Conexpand
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Figure 3. Strengthening solution with steel 

profiles 
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3. REHABILITATION OF A FRAMED BUILDING 
 
The Western University of Timisoara has 
many buildings, among them the Main 
Building (Figure 4 and 5) that is used as 
administrative part as well as classrooms 
for students, was built in 1962-1963. 
The RC structure consists of: 
 transversal and longitudinal frames 

with eight storeys and two spans of 
5.6 m and eleven bays of 3.8 m; 

 floors with girder mesh in two 
directions and a slab of 10 cm; 

 foundation with a thick slab and deep 
beams in two directions. 

 
 

Figure 4. The Western University of 
Timisoara 
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Figure 5. Framing plan – ground storey 

 
On examination of the building and from non-destructive measurements no important 
damages of the RC structure were noticed. Some local damage due to incipient 
reinforcement corrosion was detected at the columns of the ground storey. 
The analysis of the structure has been performed at both combinations of actions: 
fundamental combinations and special combinations including seismic action at present-
day level. From the analysis it was noticed: 
 weakness of reinforcement and insufficient anchorage of beam-positive 

reinforcement at the beam-column joint, especially in the longitudinal direction; 
 the drift limitation conditions are not within the admissible limits at the ground 

storey. 
Rehabilitation solution consists in strengthening of the columns located at the ground 
storey (Figure 6 and 7): some columns were strengthened in 1999 to prevent the local 
damages due to reinforcement corrosion; the other columns were rehabilitated in 2004 
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for decreasing the lateral displacements (drift limitation conditions) and for a 
homogeneous columns stiffness at the ground storey. 
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Figure 6. Strengthening solution with steel 
profiles 

 
 

Figure 7. Rehabilitation solution of 
columns 

 
 

4. REHABILITATION OF A MASONRY BUILDING 
 
The "Palace" structure (Figure 8) is a huge building (underground floor, ground floor - 
restaurant, 3 storeys - apartments, timber roof), built before 1900's with a composite 
structure: masonry and reinforced concrete framed structure (Figure 9). 
 

 
 

Figure 8. The "Palace" building 

 
 

Figure 9. Longitudinal reinforced concrete 
frames 

 
Initially it was an entire masonry structure, but later the ground floor was changed: some 
resistance brick walls were cut and two longitudinal RC frames were erected to sustain 
all the vertical loads. Due to this architectural operation the structure became more 
vulnerable at seismic actions: by the transversal direction main part of the ground floor 
became unstable at horizontal actions because of some erected columns with hinge 
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connection at both ends (masonry wall supports from the underground floor and ground 
storey). Other vulnerabilities of the building consist of: overall lateral stiffness values 
along the two main axes are different; lack of seismic joints to divide building parts 
having different dynamic characteristics; lack of straps at each floor. 
The building assessment emphasized some aspects: concrete quality is very variable in 
structural elements, having different classes (C8/10 - C16/20); some cracks in 
longitudinal beams; corrosion of the slab reinforcement; etc. 
From the static and dynamic analysis a very important conclusion could be drawn: the 
earthquake capacity ratios R between the actual values of ultimate bending moment 
(Mcap) and the necessary bending moment (Mnec), given by the present-day seismic action 
level, were very low for columns. That meant that the building was characterized by a 
high risk of collapse at seismic actions. It resulted the necessity of structural 
rehabilitation. 
In accordance to the structural analysis, the strengthening of the ground floor was chosen 
in order to obtain technical and economical advantages: safe behaviour at seismic 
actions; slight change of the overall structural stiffness; easy strengthening technology 
and short period of refurbishment (December 2004 - June 2006). 
 
 
The strengthening have been made on the 
following structural elements: 
 strengthening by RC coating (7 cm on 

each side) of masonry walls from the 
underground floor of the building; 

 new reinforced concrete floor with 
embedded steel profiles (HEB 220) in 
two directions, which stands as beams 
for the new structure; 

 
Figure 10. Strengthening of columns 

 strengthening of half from the existing columns (60x60m coated by RC to become 
90x90cm – Figure 10) and erecting of new transversal RC beams in order to create 
new transversal frames (Figure 11); 

 strengthening by RC coating of existing longitudinal beams; 
 rehabilitation of some structural elements having corroded reinforcement. 
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Figure 11. Ground floor rehabilitation 

 
 

5. CONCLUSIONS 
 
The main ideas which may emerge from these studies are: 
a) As structural rehabilitation for existing reinforced concrete structures several 

strengthening solutions may be used: steel bracing; carbon fibre polymer composites 
(CFRP); jacketing by reinforced concrete. 

b) The manufacture time is shorter in case of using CFRP in comparison to classic 
strengthening solutions (steel bracing or reinforced concrete jacketing). 

c) The cost of CFRP solutions for strengthening is higher than other solutions. 
d) Using of CFRP solution for strengthening of columns may be inadequate in case of 

structural stiffness increase demands. 
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НЕКА РЕШЕЊА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
ПОСТОЈЕЋИХ КОНСТРУКЦИЈА У РУМУНИЈИ 

 
Резиме: Овај рад се бави ојачавањем армиранобетонских конструкција унутар 
сејзмичких зона у Румунији. Анализирају се неки примери рехабилитације 
карактеристичних конструкција. Примери су бирани имајући у виду тренутно 
стање објекта и њихову функцију. При рехабилитацији конструкција су 
коришћени класични (бетон и/или челик) и модерни (полимери ојачани карбонским 
влакнима) материјали и технологије. 
 
Кључне речи: Постојеће армиранобетонске конструкције; сејзмички утицаји; 
ојачавање; класичне методе рехабилитације; модерне методе рехабилитације; 
полимери ојачани карбонским влакнима 
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ЗНАЧАЈ МЕРЕ ИЗДРЖЉИВОСТИ У ПРОЈЕКТИМА 
ПОДНИХ ПЛОЧА АРМИРАНИХ ВЛАКНИМА 

 
Никола Гажо 1 
Милан Бошњаковић 2                                                                   УДК: 692.53:620.178.3 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.016 
Резиме: Радом је истакнут значај дефинисања мере издржљивости као јединог 
релевантног параметра приликом пројектовања подних плоча армираних 
влакнима. Корелација носивости подне плоче и мере издржљивости приказана је 
аналитички и кроз практичан пример у случају одабраног пројекта из домаће 
праксе. 
 
Кључне речи: Подне плоче, влакна, мера издржљивости, носивост плоче, дозажа 
 
 

1. УВОД  
 
Бетон армиран влакнима има побољшане механичке карактеристике, од којих је 
најзначајнија повећање његове способности апсорпције енергије и искоришћење 
заостале-резидуалне носивости (residual strength) елемента, кроз пластичне 
деформације, односно повећање издржљивости (енг. tougness или понекад ductility) 
при савијању кроз пластификацију материјала.  
Управо је мера издржљивости меродаван параметар за избор влакана и прорачун 
бетонске конструкције армиране влакнима и као таква непоходно је да буде 
експлицитно дефинисана у пројектима подних плоча, што у домаћој пракси није 
случај. 
 
 

2. ВЛАКНА  
 

Најзначајнија подела влакана је у погледу њихове функције, на макро и микро 
влакна, од којих само макро влакна учествују у прерасподели напона и стварању 
резидуалне чврстоће, квантификоване кроз меру издржљивости. Макро влакна су 
најчешће израђена од високовредног челика или полипропилена специјалне 
структуре. Механичке карактеристике челичних и макро-синтетичких влакана су, 
редом, у следећем опсегу: 
 

                                                           
1 Никола Гажо, дипл. грађ. инж. MISP-IPA2010-EPTISA, Шуматовачка 3а, Београд, Србија,  
тел: 064 2469420 gazo.nikola@gmail.com 
2 Милан Бошњаковић, дипл. грађ. инж. Институт за путеве, Кумодрашка 257, Београд, Србија,  
тел: 064 1790970 milan.bosnjakovic@highway.rs 
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Taбелa 1. кaрaктеристике челичних и мaкро-синтетичких влaкaнa 
 челична влакна макро-синтетичка влакна 
затезна чврстоћа 950-1700 MPa 350-700 Mpa 
модуо еластичности 200 GPa 3.0-3.5 GPa 
специфична тежина 7.8 t/m3 0.9 t/m3 
пречник 0.25-1.2 mm 10-50 μm 
дужина 20-70mm 40-50 mm 

 
Постоје разни облици влакна: од правих до закривљених, деформисаних и 
тестерастих, док облик попречног пресека варира између кружног, полукружног и 
правоугаоног. 

 

 
Слика 1: Raзличитa геометријa челичних влaкaнa [1] 

 
Kоличинa влaкaнa којa се додaје бетонској мaси изрaжaвa се кaо мaсa влaкaнa у 
јединици зaпремине бетонa, a дозaжa је у опсегу 20-100kg/m3 зa челичнa и 1.8-7.0 
kg/m3 зa мaкро-синтетичкa влaкнa. Услед огромне разноликости самих влакана и 
сложених фактора интеракције бетона и влакана, меру издржљивости није могуће 
предвидети на основу елементарних карактерситка влакана и бетона, већ је 
неопходно испитати готов композит. 
 
 

3. МЕРА ИЗДРЖЉИВОСТИ (TOUGHNESS) 
 
Издржљивост, односно мера издржљивости дефинисaнa је кaо могућност 
композитa дa прихвaти оптерећењa и нaкон појaве прве прслине у бетону. Појавом 
прве прслине у бетону долази до активације челичних влакана која имају 
могућност прерасподеле утицаја (енергије) и напрезања у елементу, због чега 
бетони армирани челичним влакнима и након појаве прслина поседују носивост. 
Постојање дуктилности и жилавости у композиту доводи до резидуалног 
капацитета на савијање, који је последица пластичног понашања материјала и 
може се искористити за пројектовање конструкција с контролисаним 
деформацијама, као што су плоче ослоњене на тло. Прорачун носивости 
конструкција армираних челичним влакнима, заснован је на принципима теорије 
пластичности и спроводи се на основу мере издржљивости, односно заостале 
носивости. Меру издржљивости треба препознати као једини релевантан 
параметар приликом пројектовања бетонских конструкција армираних влакнима, а 
као репрезентативан пример из праксе, наводи се примена код плоча ослоњених на 
тло, армираних челичним макро влакнима. Подне плоче армиране влакнима се 
увелико примењују у домаћој пракси, иако је евидентан недостатак критеријума за 
њихово пројектовање и извођење. Примена мере издржљивости је најзначајнија 
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приликом димензионисања предметних плоча и параметар кроз који се, приликом 
извођења, одабира одговарајућа дозажа изабраних влакана. У даљем тексту дат је 
пример у коме се показује неподобност одређивања дозаже влакана без 
специфицирања захтеване (пројектоване) мере издржљивости. 
 

 
4. ПРОРАЧУН ПОДНЕ ПЛОЧЕ АРМИРАНЕ ВЛАКНИМА – 

ПРИМЕР 
 
У даљем тексту приказан је пример пројекта подне плоче у оквиру производне 
хале у Србији, где је пројектним задатком задато оптерећење V300 и/или 50 
kN/m2. За конкретан прорачун меродавно је оптерећење од возила V300. Збијеност 
подлоге је 80MPa премa подaцимa из пројектa без рaзмaтрaњa конкретних 
геотехничких условa. 

 
Слика 2: Линије лома у подној плочи према [2] 

Применом теорије линија лома, гранична концентрисана сила за лом плоче по 
кружној линији лома (периметарска линија лома са горње стране плоче, а 
радијалне линије лома са доње стране плоче, слика 2), за силу на релативној 
удаљености од ивице плоче, занемарујући учешће носивости еластичне подлоге, 
може се израчунати следећим формулама: 

)(2 npu MMP    зa a/l = 0 

)
3

1/()(4
l

a
MMP npu    зa  a/l > 0.20 

где је: Mp – грaнични позитивни момент (сa доње стрaне); Mu – грaнични 
негaтивни момент (сa горње стрaне), a – зaмењујући полупречник оптерећене 
површи, l – полупречник релативне крутости система плоче и подлоге. 
Граничне вредности носивости позитивног и негативног момента савијања: 
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где је: h – укупна дебљина бетонске плоче; Rе,3 – мера издржљивости (добијена по 
Јапанском стандарду) [5],[6]. Минимална потребна вредност за примену датог 
поступка је 0.3 [2],[3]; fctk,fl – чврстоћа на савијање неармираног бетона (по 
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стандарду за бетон), по потреби редукована за акумулиране напоне од скупљања; 
γc – парцијални фактор сигурности за бетон (према "EC") 
Прорачун потребне дебљине подне плоче спроводи се итеративно, тако што се 
усвоји класа бетона и мера издржљивости бетона армираног влакнима, а 
претпостави дебљина плоче, при чему је претходно већ усвојена диспозиција 
спојница и одређена носивост подлоге. За тако дефинисане параметре спроводи се 
прорачун граничне силе која се упоређује са оперећењем увећаним са 
одговарајућим фактором сигурности.  

qu PP min,
                (4) 

где је: Pu,min – минимално гранично оптерећење према свим граничним условима  

P – меродaвно оптерећење, γq – одговарајући пaрцијaлни фaктор сигурности зa 
оптерећење (премa "EC") 
Према усвојеним  подацима у примеру, зa C30/37, чврстоћa нa сaвијaње бетонa је 
fctk,fl = 4.06 MPa, која се редукује за величину нагомиланих напона од спречених 
померања услед скупљања. Уколико се прецизно не анализирају заостали напони, 
препоручује се редукција за вредност од 1.5Mpa,  те је рaчунскa чврстоћa нa 
сaвијaње fctk,fl“ = 2.56 Mpa. За возило V300, димензије точкa су 20x40cm, те је 
однос замењујућег полупречника и полупречника релативне крутости (a/l) између 
датих граница за примену формула, па је неопходно применити интерполацију. Из 
наведеног следи да је гранични негативни (са горње стране) момент савијања  

KNmM n 37.11
6

2.0

5.1

10*56.2 23




 

За одређивање граничног позитивног (са доње стране) момента, неопходно је 
усвојити меру издржљивости којом се уводи у прорачун резидуална чврстоћа 
бетона у пластичној области након појаве прслине. Дискреционо право 
пројектанта је да усвоји потребну меру издржљивости, као приликом усвајања 
класе и количне класичне арматуре, на основу које се одређује крајња носивост. 
Усвојено за дати пример Rе,3 = 0.50, пa је: 

KNmM p 68.550.0*
6

2.0

5.1

10*56.2 23




 

након интерполације вредности добијене применом израза (1) и (2), добија се 
гранична сила P,u = 150КN, односно редукцијом сa парцијалним фактором 
сигурности γq=1.60, срачуната је допуштена сила 
P,dop = 94КN у пољу плоче. 
За потребе извођења, потребно је дефинисати количину изабраних влакана 
(дозажу), која је у јединственој функцији од тражене мере издржљивости за сваку 
појединачну врсту влакана, што је илустровано на примеру неколико типова 
различитих влакна од различитих произвођача: 
 

Taбеla 3. потребнa дозaжa [kg/m3]зa зaхтевaну меру издржљивости Rе.3 [8] 
ознaкa вlaкaнa / декларисани Rе.3 0.30 0.50 0.60 0.80 
SH 80/60 <15 20 25 35 
FS3N 20 30 40 55 
FF1 15 20 30 45 
CHO 65/35 <15 25 35 50 
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Потребна количина влакна за захтевану меру издржљивости је декларисана од 
стране произвођача на техничком листу производа, а у складу са релавантним 
стандардима. Приказаним примером је укратко илустровано да пројектовањем 
само дозаже влакана у подним плочама армираним влакнима, није једнозначно 
одређена носивост плоче. Наведени пример из праксе илуструје још један важан 
аспект значаја прецизног прорачуна, а то је економичност пројеката подних плоча 
у функцији одговарајућих прорачуна, примене и адекватног дефинисања влакана 
за макро армирање. 
Према оригналном пројекту, наведена подна плоча, дебљине 25cm, aрмирaнa је 
мрежaстом aрмaтуром Q335 у обе зоне плоче и са 7.0 kg/m3 челичних влакана. С 
обзиром на очигледну предимензионисаност, пројекат је ревидован, тако да је 
усвојена подна плоча дебљине 20cm, армирана у доњој зони мрежастом арматуром 
Q335 и ојачана челичним влакнима у дози од 25kg/m3. У оба случаја предложено 
је комбиновано армирање са мрежастом арматуром и влакнима, с тим да ни у 
једној варијанти није дефинсана потребна мера издржљивости влакана, нити је на 
прави начин утицај влакана уведен у прорачун. Према приказаном упрошћеном и 
скраћеном прорачуну, потребна носивост плоче је обезбеђена само армирањем 
влакнима која су декларисана са вредношћу мере издржљивости Rе,3 = 0.50, што у 
зависности од изабраног типа влакана одговара дози у опсегу 0.20-0.30 кг/м3. 
 

* Табела 3. упоредни приказ пројектованих решења са компарацијом материјала и 
вредности радова 

 

дебљина
. плоче 

арматура 
горње / 

доње зоне 

челична 
влакна 

количина вредност 
изградњ

е бетонa 
aрмaтур

е 
влaкaн

a 

[cm] [тип] 
[кg/m3

] 
[m3/m2

] 
[kg/m2] [kg/m2] [€/m2] 

Иницијални 
пројекат 

25 
Q335 / 
Q335 

7 0.25 13.06 1.75 41.36 

ревидовани пројекат 20 - / Q335 25 0.20 6.53 5.00 33.88 

приказани прорачун 20 - / - 25 0.20 0.00 5.00 28.00 

 
Вредност радова је срачуната на бази претпоставке о јединичним ценама (бетон: 
110 €/m3, арматурна мрежа: 0.90€/kg, влакна: 1.20€/kg). Ревидовано решење је око 
18% економичније од иницијалног, а приказано решење још додатних 17%. 
 
 

5. ЗАКЉУЧАК 
 
Из приказаног примера, недвосмислено се може закључити да пројектовањем 
подних плоча армираних влакнима, без адекватне анализе утицаја влакна и 
дефинисања мере издржљивости као јединог релавантног параметра, могу се 
произвести неекономична решења, а у неким случајевима и подбачаји у смислу 
адекватне носивости. У светлу горе наведених примера и чињеница, аутори 
сматрају да је мера издржљивости једини релевантан параметар при одређивању 
квалитета бетона и да као таква мора једнозначно бити дефинисана упројекту, што 
није реалност у домаћој пракси, где се дозажа влакана усваја без икаквог 
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прорачуна, образложења или осврта на тип и потребне карактериситке влакана, 
што је непрецизно и неоправдано. Овим радом аутори указују на потребу  увођења 
регулативе у ову област грађевинских конструкција, усвајањем одређеног 
иностраног прописа или формирањем новог, како би се уредила област 
пројектовања и извођења подних плоча, као и начин тестирања и специфицирања 
влакана и њиховог утицаја на издржљивост бетона. Укључивање шире стручне 
јавности и регулисање ове области би допринело квалитету и одрживости 
пројеката у којима се примењују плоче армиране влакнима. 
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IMPORTANCE OF TOUGHNESS PARAMETER IN 
DESIGN OF FIBER REINFORCED FLOOR SLABS 

 
Summary: The paper emphasized importance of the toughness parameter as the only 
relevant parameter in design of steel fiber reinforced floor slabs. Correlation between 
floor slab bearing capacity and toughness is shown analytically and through an example 
in case study of chosen domestic project. 
 
Keywords: Floor slab, fiber, toughness, floor slab bearing capacity, dossage 
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COMMON PROBLEMS IN OPTIMUM REINFORCED 
CONCRETE STRUCTURES DESIGN 
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Summary: Optimum reinforced concrete structures design is very complex problem, not 
only considering exactness of calculus but also because of questionable applicability of 
existing methods in practice. This paper presents the main theoretical mathematical and 
physical features of the problem formulation as well as the review and analysis of 
existing methods and solutions considering their exactness and applicability. 
 
Keywords: Reinforced concrete structures, optimum design, applicability in practice. 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Search for an effective and applicable method for optimum design of the reinforced 
concrete structures is not a new subject, but the great majority of solutions proposed in 
literature is aimed at finding minimal weight of a given structure, although the decision 
making process is usually, if not always, aimed at minimal price. Therefore, material and 
labour costs should also be important issues in design and construction of the reinforced 
concrete structures. Besides that, obtained solution should not be only mathematically 
acceptable, but also applicable in reality, i.e. at the building site. 
Common approach in optimum design of the reinforced concrete structures is focused on 
optimizing the cross-sectional dimensions and total quantity of reinforcement but usually 
does not include more detailed analysis of the reinforcement pattern and possibility of its 
proper placing and fixing at the building site. However, in reality, reinforcement design 
includes detailed specification of many data beyond the determination of area of steel, 
such as the selection of bar diameters and the number of bars, as well as longitudinal 
distribution of bars, positioning of bars within critical sections, determination of 
curtailment points, specification of the size and spacing of stirrups, etc. As a 
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consequence, proposed theoretical methods are usually adequate only for the preliminary 
analysis but not sufficiently applicable in engineering practice. 
The aim of this paper is to present structural, mathematical and practical aspect of 
optimal reinforced structures structural design, as well as to provide concise and clear 
overview of the solutions proposed in literature and their basic features in order to enable 
other researchers to easily find adequate benchmark problems and to develop proper 
criteria for optimality assessment. 
 
 

2. LITERATURE OVERVIEW 
 
Development of optimization methods in the field of reinforced structures design was 
closely connected with available computation possibilities. Until the information 
technology was not developed enough to support very complex calculus models and 
procedures, problem of optimal reinforced structures design was usually solved by 
considering only basic variables such as cross-sectional dimensions and total amount of 
the reinforcement, while the problem of reinforcement bars placing within a concrete 
members remained almost untouched or was avoided by introducing too generalized 
assumptions [1]. Friel [2] derived an equation for determining optimal ratio of steel to 
total concrete area in a singly reinforced beam, while Chou [3] used Lagrange multiplier 
method for minimizing total cost of the T-shaped beam. Kirsch [4] presented iterative 
procedure in three levels of optimization for minimizing the cost of continuous girders 
with rectangular cross section, in which the total amount of the reinforcement is 
minimized at the first level, cross-sectional dimension are minimized at the second level, 
while the third level of optimization iz minimizing the design moments. Lakshmanan 
and Parameswaran [5] derived a formula for direct determining of optimal span to cross-
sectional depth ratio so the iterative trial and error procedure can be avoided, while 
Prakash et al. [6] based their cost-minimization method on Lagrangian and simplex 
methods. Kanagasundaram and Karihaloo [7,8] introduced the crushing strength of 
concrete as an additional variable along with cross-sectional dimensions and steel ratio 
to optimize the cost of simply supported and multi-span beams with rectangular and T-
sections using sequential linear programming and convex programming. Chakrabarty 
[9,10] presented cost-optimization method for rectangular beams using the geometric 
programming and Newton–Rapson method, while Al-salloum and Siddiqi [11] proposed 
optimal design of singly reinforced rectangular beams by taking the derivatives of the 
augmented Lagrangian function with respect to the area of steel reinforcement. Coello et 
al. [12] proposed the cost optimal design of singly reinforced rectangular beam using 
Genetic Algorithms by considering cross-sectional dimensions and the reinforcement 
area as variables. More detailed overview of literature on cost-optimization of reinforced 
concrete structures up to 1998 can be found in [13]. 
Further development of the information technology enabled researchers to develop 
innovative methods of design by including the optimality aspect more thoroughly and to 
include more realistic requirements and optimality criteria, as well as the reinforcement 
detailing. One of the first papers that deal with reinforcement placing details was 
presented by Koumousis and Arsenis [14]. This method is based on multi-criterion 
optimization using Genetic Algorithms for finding a compromise between minimum 
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weight, maximum uniformity and the minimum number of bars for a group of members. 
After that, researchers have started to introduce reinforcement detailing data as variables 
in optimization methods, usually by using one of two basic approaches. In the first one, 
reinforcement spacing demands are included into calculus as constraints [15-18], while 
the other one uses previously developed data base of possible reinforcement patterns 
[19-22]. Constraints in the first approach are based on maximum allowable number of 
reinforcement layers (usually one or two) and maximum allowable number of bars per 
layer (usually up to four or five). The second approach is in fact simplification of the 
first one because the data-base of allowable reinforcement patterns is developed by 
introducing the same limitations and demands proposed by a given code of practice. 
Only a few papers, such as [23] have no previously adopted arbitrary limitations.  
It can be observed that the main problem in comparing efficiency and applicability of 
different approaches is the fact that they are based on different codes of practice, i.e. on 
different reinforcement placing rules and restrictions. Because of that, and as opposite of 
the steel structures, there is no standard benchmark problems for testing a given method 
so the parametric sensitivity analysis is the only available tool for applicability 
assessment. 
 
 

3. OPTIMIZATION PROBLEM 
 
The first variable studied in optimum structural design is the cross-sectional shape for all 
members that the structure is composed of that will result in the most suitable stress 
distribution. In order to obtain mostly uniform forms within one building, the cross-
sectional shapes are usually selected from a relatively limited list of possible or available 
sections. When the shape is determined and fixed, the second and possibly the most 
challenging task is the placement of reinforcing bars within concrete members, often 
called detailing. From the optimization point of view, this task generally belongs to the 
field of topology optimization, where the number of bars, their shape and space position 
are searched for. The type and form of a chosen parameterization of the shape will 
determine the computational complexity of a given problem. 
If the optimal design of a given reinforced structure is cost-oriented, i.e. if the aim is to 
minimize the total price of a structure, than the objective function can be defined as: 
 

ffsscc(x) PAPWPVF   (1) 

 
where Vc is the volume of concrete,  Ws is weight of steel,  Af is total area of formwork 
and Pc,  Ps and Pf are unit price of concrete per m3, of steel per kg and of formwork per 
m2, respectively. Prices of the materials include material, fabrication and labor.  
Since the structural geometry (spans and supports positions), material properties and 
prices and loads (except self-weight) are usually predefined in the designing process, 
variables in this problem are the cross-sectional dimensions, i.e. width b and depth h. 
Basically, there is no need to include the total steel area in critical cross sections in the 
variables because it can be calculated according to a given code of practice. However, 
this aspect of design should not be totally neglected since the complete solution of the 
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problem should also include details about bars diameters and placing scheme, which can 
be quite a demanding task, especially considering the great variety of possible patterns 
and possibility of combining bars with different diameters or forming bundles made of 
same or different bars. It should be noted here that although codes of practice can vary 
more or less between different countries, they all generally come down to the same set of 
requirements because what is obligated in one country usually is accepted as a rule of 
thumb in another and vice versa. 
 
 

4. APPLICABILITY PROBLEM 
 
The main problem in all approaches mentioned in the second section is detailing, i.e. 
forming the reinforcement pattern with sufficient amount of data and details that would 
be applicable for placing and fixing in situ. Having in mind that reinforcement bars come 
in more than ten different available diameters, this task is not as easy as it is usually 
considered. Consequently, there are numerous possibilities for achieving any given 
required total area of steel. The level of complexity gets even higher if we consider the 
possibility of using different bars diameters in the same cross section and the fact that 
reinforcement can also be grouped in bundles consisting of two, three or four same or 
different bars. 
This variety of feasible solutions faces a designer with several further problems. The first 
and the most obvious one is how to take all possible reinforcement patterns into account. 
Complexity of this problem can be illustrated by a relatively simple example shown on 
Figure 2. For a given rectangular cross-section b/h = 25/35 cm calculated minimal area 
of steel is 9.30 cm2. All presented patterns are theoretically acceptable, but the computer 
would always opt for the third one (9.36 cm2), although an exerienced designer would 
dismiss it as too complicated. Note that solutions with bundles and combinations of 
different bundles or of bundles and single bars are not presented, because in that case 
there would be more than 20 feasible solutions. 
 

 
Figure 2. Feasible reinforcement patterns for Ar=9.30 cm2 

 
One possible solution that can be found in the literature is to use previously developed 
database consisting of all possible patterns for all available bar diameters placed in 
cross-sections with different widths with step of 2.5 or 5 cm. However, proposed 
databases are usually extremely generalized, simplified and used only to show the basic 
principle and possibilities of a given methods. The only one that might be considered 
sufficiently detailed is presented in papers by Govindaraj and Ramasamy [19,20], but it 
should be noted that their database covers only very limited cross-sectional width span 
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of 10 cm and provides almost 10.000 possible reinforcement patterns. This means that 
for greater span of allowable widths, for example 20–50 cm, database would consist of 
hundreds of thousands possible patterns and development of such database would be 
meticulous and demanding task. Besides that, even if such database would exist, the 
computer would always opt for the solution that would demand the minimal amount of 
steel, regardless of it applicability at the building site. But in reality, when faced with a 
variety of possible and theoretically acceptable solutions, a designer is supposed to find a 
compromise between the exactness and the applicability at the building site. Because of 
that, it is recommendable to use some additional criteria for estimating the applicability 
of a given reinforcement pattern, such as the one proposed in [24]. 
The second possible solution, and the more applicable one, is to divide the reinforcement 
problem into two separate and generally independent steps. The first one would be to 
find only the optimum amount of steel and its centrum, and it would be a part of a 
chosen optimization method, usually some metaheuristics. After the optimal solution is 
obtained, the second step would be to find feasible reinforcement pattern that would 
provide calculated amount of steel and that also could be placed within optimum cross-
sectional width. This approach has several benefits. First of all, it does not affect the 
exactness of calculus because, due to a great number of possible reinforcement patterns, 
any given steel area can be sufficiently obtained, without compromising exactness of the 
calculus. Besides that, it would decrease number of variables and restrictions in the 
optimization process and thus would make it faster and more efficient. 
 
 

5. CONCLUSION 
 
Theoretical methods for optimum reinforced concrete structures design that can be found 
in the literature usually consider this problem only as the mathematical one, regardless of 
applicability of obtained solutions in practise. Purpose of this paper is an attempt to 
abridge a gap between theory and practise in this field by emphasizing importance of 
assessing obtained solutions from the practical point of view. The most critical points 
and problems are emphasized, as well as the possible solutions that would lead to more 
applicable solutions. 
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ПРОБЛЕМИ ОПТИМАЛНОГ ДИМЕНЗИОНИСАЊА 
АРМИРАНОБЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА 

 
Резиме: Оптимално димензионисање армиранобетонских конструкција 
представља веома сложен проблем, не само по питању тачности прорачуна, него 
и због применљивости добијених решења у пракси. У раду су приказани основни 
теоријски математички и физички аспекти формулације проблема, као и преглед 
и анализа постојећих метода и решења са аспекта тачности и применљивости. 
 
Кључне речи: Армиранобетонске конструкције, оптимално димензионисање, 
применљивост у пракси.. 
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ГРАНИЧНО СТАЊЕ УПОТРЕБЉИВОСТИ 
ДРВЕНИХ МЕЂУСПРАТНИХ КОНСТРУКЦИЈА 

 
Драгослав Стојић 1 
Радован Цветковић 2 
Стефан Цонић3 
Немања Марковић4                                                                                   УДК: 692.5:534 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.018 
Резиме: У раду је приказана анализа граничних  стања употребљивости-
вибрација дрвених класичних међуспратних конструкција и савремених дрвених 
међуспратних конструкција од унакрсно лепљеног дрвета (ЦЛТ панела) према 
Еврoкоду 5. На основу нумеричких анализа може се закључити да динамичко 
понашање међуспратних конструкција зависи од већег броја различитих фактора 
од којих су најзначајнија два: крутост ЦЛТ панела и маса. Мањи утицај на 
динамичке карактеристике, с обзиром на вибрације, имају гранични услови 
ослањања, дебљина ламела у панелу и врста дрвета. У зависности од крутости и 
масе, основна фреквенција дрвених међуспратних конструкција је најчешће већа 
од 9Нz, што је изузетно важно с обзиром да је људски организам изузетно 
осетљив на фреквенције у опсегу од 4 до 8Нz. Прорачун вибрација међуспратних 
конструкција од ЦЛТ панела може се поједноставити у појединим случајевима 
користећи само крутост панела и масу као меродавне параметре, што је кроз 
одговарајуће примере и показано. 
 
Кључне речи: Вибрације, ЦЛТ панели, еврокод 5, крутост, маса. 

 
 
1. УВОД 
 
Међуспратне конструкције објеката свих врста и намена, најчешће су изложене 
динамичком оптерећењу одређеног карактера и интензитета односно силама које 
изазивају вибрације појединих конструкцијских елемената и објеката у целини. 
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Динамичко дејство на међуспратне конструкције најчешће је последица 
свакодневних људских активности, као и употреба различитих врста машина. 
Анализа и проучавање последица динамичког оптерећења се у прошлости 
углавном сводила  на приближну апроксимацију и коришћење квази-статичких 
оптерћења као и одговарајућих  еквивалентних статичких оптерећења, чиме су се 
занемаривали многи штетни ефекти динамичког дејства на конструкцију. 
Динамичко оптерећење, без обзира на интензитет, смер и карактер, проузрокује 
осцилације и вибрације које у одређеном опсегу могу бити штетне за конструкцију 
објекта, док у неким другим интервалима могу веома лоше утицати на људско 
здравље. У савременом грађевинарству се примењују различите врсте концепата 
пројектовања конструкција које се углавном заснивају на теорији граничних 
стања, док се за сам прорачун и динамичку анализу користе интардисциплинарни 
софтверски пакети који користе метод коначних елемената (МКЕ). Проблем 
граничних стања употребљивости (ГСУ) у савремном пројектовању конструкција 
постаје све значајнији с обзиром на све више и елегантније, а самим тим и лакше 
конструкције. Код конструкција од дрвета, с обзиром на малу запреминску тежину 
елеманата,  поред основног захтева употребљивости, који се односи на угиб,  
морају се посебно анализирати и вибрације. Вибрације дрвених међуспратних 
конструкција најчешће настају индуковањем ударног оптерећења које настаје  
ходањем људи. Динамичке силе које настају ударом ноге приликом хода, могу се 
разложити на две компоненте према Ohlsson, 1991.[1]. Лабораторијским 
испитивањима као и тестовима In situ дошло се до закључка да се динамичке 
карактеристике међуспратних конструкција од унакрсно лепљеног дрвета веома 
разликују од динамичких карактеристика класичних дрвених као и од тешких 
бетонских међуспратних конструкција. Основна објашњења и разлози 
различитости у динамичким перформансама, огледају се пре свега у различитим 
запреминским масама као и у степену пригушења вибрација[1]. 

h

h

s

b s-b b

 
Слика 1. Међуспратна конструкција од унакрсно лепљеног дрвета и класична 

дрвена међуспратна конструкција 
 
 
2. ПРОРАЧУН ВИБРАЦИЈА ДРВЕНИХ МСК ПРЕМА ЕВРОКОДУ 5 
 
Европски правилник за дрвене конструкције [2] у делу 7, који се односи на 
гранично стање упоребљивости, посебно третира вибрације индуковане машинама 
и људским ходом у стамбеним објектима. За основне фреквенције МСК стамбених 
објеката мање од 8Нz  потребно је извршити посебна испитивања о штетности и 
утицају на људско здравље, међутим не прописује се начин тих посебних 
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испитивања, док се за случај већих фреквенција од 8 Нz захтева да испуне следеће 
критеријуме који се односе на ограничење максималног угиба као и на ограничење 
максималне почетне брзине вертикалне вибрације [2]: 

1. Критеријум угиба од статичког концетрисаног оптерећења: 

W
a

F
   (mm/kN)                                                       (1) 

где је: W- максимални тренутни вертикални угиб услед вертикалне концетрисане 
силе аплициране у било којој тачки плоче узимајући у обзир дистрибуцију 
оптерећења; F- ветрикална концетрисана сила одређеног интензитета (1kN); a - 
представља величину угиба МСК конструкције за концетрисану силу F=1kN. 
Граничне вредности угиба a  директно зависе од распона МСК и те вредности су 
посебно дате у Националним анексима (НА) појединих земаља. Према 
Националном анексу Велике Британије [3], граничне вредности су дате: 

 1.80a mm  за распоне МСК 4000l mm    

 
1,1

16500
a mm

l
  за распоне МСК 4000l mm    

Овако дефинисане вредности према [3], се упоређују са одговарајућим угибом: 
 

31000

48( )

dist amp eq

joist

k k l
a

EI
                                                     (2) 

где је: eql - еквивалентни распон греда МСК у (mm) у зависности од статичког 

система греда (за статички систем просте греде eql l ), 1,05ampk  - за МСК греде 

статичког система просте греде, ( ) joistEI - крутост на савијање међуспратних греда 

(Nmm²), страчуната за средњу вредност модула еластичности meanE . 

4max

0, 30

14( )
0,38 0,08ln b

strut
dist

k
k

EI

s

   
   

   



                                       (3) 

где је: strutk - параметар који узима у обзир попречна укрућења међуспратних греда 

и најчешће је 1,0strutk  , ( )bEI - крутост на савијање међуспратне конструкције 

управно на правац носећих греда (Nmm²/m), страчуната за средњу вредност 

модула еластичности meanE , s - размак између носећих греда МСК у (mm). 

2. Критеријум максималне брзине вертикалне вибрације проузроковане 
јединичним импулсом (1Ns) 

1( 1)fv b                                                                (4) 
где је: v- максимална почетна брзина вертикалне вибрације (m/s) проузрокована 
јединичним импулсом (1Ns) аплицираног на месту максималних утицаја, b- 
константа за контролу почетне брзине услед јединичног импулса. Еврокод 5 [2] 

даје граничне вредности ове константе у интервалу 50 150b  , док за вредност 
угиба од јединичне силе даје граничне вредности 0 4a    (mm/kN), такође даје и 
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дијаграм који приказује функционалну везу између ових параметара. У напомени 
је дата опција да се ове вредности могу разликовати у зависности од Националног 
документа. Према НА Велике Британије [3]: 
 

 180 60b a   за случај када је 1.00a mm    

 160 40b a   за случај када је 1.00a mm    
 
 - модално релативно пригушење вибрација који зависи од карактеристика саме 

међуспратне конструкције и најчешће износи 2% [3], 1f - основна фреквенција 

међуспратне конструкције (Hz).  
За правоугаоне дрвене међуспране конструкције, димензија lxb, које су слободно 
ослоњене на све четири стране вредност v  се може приближно одредити: 

404(0,4 0,6 )

200

n
v

mbl





                                                  (5) 

где је: b  - ширина међуспратне конструкције (m), m  - маса МСК по јединици 

површине (kg/m²), l  - распон носећих греда међуспратне конструкције. 

 
 

0,25
2 4

40
1

40
1 l

b

EIb
n

f l EI

             
       

                                   (6) 

где је: ( )lEI - крутост на савијање МСК конструкције око осе управне на правац 

носећих греда и ( )bEI  - крутост на савијање МСК око осе паралелне са гредама у 

(Nm²/m), tj. ( ) ( )b lEI EI .            

За правоугаоне дрвене МСК, димензија lxb, које су слободно ослоњене на све 
четири стране, Еврокод 5 [2] даје поједностављени израз за прорачун основних 
фреквенција:  

1 2

( )

2

lEI
f

ml


                                                       (7) 

 
 

3. НУМЕРИЧКИ ПРИМЕР  
 
Анализирана је правоугаона класична међуспратна конструкција од дрвета 
димензија lxb=4200х5000mm, слободно ослоњена на све четири стране. Сви носећи 
елементи (греде) су од лепљеног ламелираног дрвета класе чврстоће GL28h [2] на 
међусобном растојању од s=625mm, док је подна облога од OSB/3 плоча дебљине 
t=24mm, причвршћена одговарајућим завртњевима за греде (сл.2). На крају је за 
идентичне димензије плоче, а из услова да основна фреквенција буде иста, дата 
дебљина МСК од унакрсно лепљеног дрвета  која је мања у односу на дебљину 
класичне МСК. 
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Слика 2. Геометријске карактеристике класичне дрвене МСК 

 
1. Угиб од статичког концетрисаног оптерећења Р=1kN 
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2. Провера основних фреквенција 
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3. Максимална брзина вертикалне вибрације услед јединичног импулса 

 

За 1.00a mm    180 60 180 60 0,52 148,80 148,80b a b         

1( 1) (22,04 0,02 1) 2148,80 0,06 / (Ns )f
p p pv b v v m         
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На основу фреквенције 1 22,04f Hz  елементарним трансформацијама се може 

одредити дебљина плоче од унакрсно лепљеног дрвета у итервалу d=15,5цм÷17цм. 
 
 

4. ЗАКЉУЧАК 
 
Актуелни правилници [2],[4] који се базирају на концепту граничних стања у 
посебном делу третирају гранично стање употребљивости као неизоставни део 
прорачуна, где се поред угиба подразумева и контрола вибрација. Традиционалне 
контроле вибрација, које се углавном базирају на ограничењу максималног угиба, 
за случај великих рапона не могу дати поуздане резултате, с обзиром да не 
обухватају велики број фактора који утичу на понашање конструкције при 
динамичком оптерећењу. Савременим истраживањима доказано је да највећи 
утицај на динамичке карактеристике дрвених међуспратних конструкција имају 
подужна крутост МСК и маса, док су мање значајни утицаји као што су: гранични 
услови ослањања и врста дрвета. Основна фреквенција дрвених међуспратних 
конструкција стамбених објеката је најчешће већа од 9Нz, што је изузетно важно с 
обзиром на удобност тј. комформност приликом свакодневних људских 
активности. Нумерички пример имао је за циљ да прикаже прорачун динамичких 
карактеристика према Еврокоду 5 као и упоредни приказ дебљине савремене 
међуспатне конструкције са истим динамичким карактеристикама. На основу тога 
може се закључити да савремене међуспратне конструкције од унакрсно лепљеног 
дрвете имају боље динамичке перформансе чак и за мање дебљине плоче, у односу 
на класичне МСК са носећим гредама од монолитног или лепљеног ламелираног 
дрвета.  
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SERVICEABILITY LIMIT STATES OF TIMBER 
FLOOR STRUCTURES  

 
Summary: This paper presents a comparative analysis of serviceability limit states – 
vibrations of classic timber floor structures and modern timber floor structures of cross-
laminated timber (CLT panels) according to Eurocode 5 (EC5). Based on the numerical 
analysis can be concluded that the dynamic behavior of CLT floor structures depends on 
a number of factors of which the most important are two: the longitudinal stiffness and 
mass of CLT panels. Less influence on the dynamic characteristics with regard to 
vibration, have factors such as: boundary conditions, thickness of the layers in panel 
and type of timber. Depending on the longitudinal stiffness and mass, fundamental 
natural frequency CLT floors structures is usually above 9Hz, which is important 
considering that the human body is extremely sensitive to frequencies in the range of 4 to 
8Hz. Calculation of vibration flooring structures of CLT panels can be simplified in 
some cases using only the longitudinal stiffness of the panel and mass as authoritative 
parameters.  
 
Keywords: Vibrations, CLT panels, Eurocode 5, longitudinal stiffness, mass. 
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HOGGING REGION BEHAVIOUR OF CONTINUOUS 
COMPOSITE GIRDER 

 
Ján Bujňák 1  
Jaroslav Odrobiňák2                                                                                   УДК: 624.072.2 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.019 
Summary:  Experimental verifications of flexural behaviour of a composite steel-
concrete girder-bridge are presented. The subject of a study is especially a modification 
of stiffness of continuous superstructure above piers. The comparison of experimentally 
obtained values with theoretical results is given in the paper. For the global analysis, 
numerical models based on FEM were applied. The concepts of simplified modelling of 
the concrete part in the regions of hogging moments, where the slab is influenced by 
effects as concrete cracking, tension stiffening and reinforcement yielding is investigated 
in the paper. 
 
Keywords: experimental testing, composite structure, deck in hogging region 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Real behaviour of a composite steel-concrete structure has been principal topic of our 
research, whose partial results are presented in this paper. Especially, the hogging 
moment region of deck slab influenced by concrete cracking, tension stiffening and 
reinforcement yielding has been investigated in the previous investigation, based on 
bridge-site experimental measurement, theoretical results [1] and laboratory testing [2].  
Appropriate approaches could outcome from the research, able to take into account by 
linear analysis reduced stiffness of concrete slab due to concrete cracking, as conclusion 
also in the paper.  
 
 

2. EXPERIMENTAL STUDY ON BRIDGE STRUCTURE 
 
Composite steel bridge [3], whose roadway deck is supported on two girders and slim 
piers, carries roadway, 8.5 m wide between barriers and the total deck width is 9.5 
meters. After consideration of the technical and architectural aspects, it was decided that 
the bridge structural system would consist of a total of four spans with lengths in the 
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2 Jaroslav Odrobiňákk,Ing.PhD., University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, Univerzitna 1, 010 26 
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bridge longitudinal axe 18 + 22 + 22 + 18 metres.  But  these values varies in the centre-
line of main girders due to rather complex road  alignment (Fig.1). The left side  main 
girder has theoretical spans 20.295 + 21.980 + 22.016 + 16.155 m, while in the case of 
right girders the corresponding values are 15.647 + 22.055 + 22.005 + 19.812 m. 

 

 
 

Figure 1. Concept of four span continuous composite bridges 
 

Thus, this composite superstructure defines the two-lane overcrossing of its whole 103 
metres length (Fig.2). A typical bridge cross-section consisting of the concrete slab and 
only two built-up plate girder of I-section axially 4.80 m spaced is illustrated in Fig.3. 
The steel plate composite girders were selected for the bridge having the slender 20 mm 
thick web and variable depth from 0.82 to 1.10m with parabolic haunches over piers. 
The inconstant area of flanges was used to save material where the bending moment 
would be smaller or larger in a span. Especially, the top flanges that act with the concrete 
slab are of the constant 400 mm width and proportioned by varying thickness from 20 to 
40 mm. For increasing the flexural strength of cross-sections, the bottom flanges are 40 
mm thick, and vary in the width from 650 to 75 mm.  
 

 
 

Figure 2. Concept of four span continuous composite bridges 
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Low-alloy structural carbon steel S355J2 has been used for steel bridge structural parts. 
Cross frames consisting of rectangular hollow diagonals and horizontal channels and 
acting as a truss provide lateral stability of the girder bridge and distribute vertical loads. 
End cross frames and diaphragms at piers and abutment are provided to transmit lateral 
loads to the bearing. Reinforce concrete with 28-days compressive strength 35 N.mm-2 
was used in slab, 330 mm thick reducing to 300 mm at girders and next to 200mm at its 
cantilever edge. Shear stud connectors Ø 19/150 from steel grade S235J2 at the interface 
between the concrete slab and structural steel should ensure a full composite action. 
The extra field measurements have been executed in centre of the third span and at the 
adjacent pier bridge cross-section. For this purpose, six strain gauges ( indicated from 1s 
to 6s)  were used as presented in Fig. 3 to register stress distributio in the steel girders at 
the pier area. Five wire strain gauges ( specifid from 1c to 6c) were also encased in the 
deck to record streesses in the concrete as well as two strain gauges (1r,2r) located on 
reinforcement bars before slab casting. The stresses in the mid-center span section were 
recorded using four strain gauges (7s,8s) put at the bottom flanges. The monitorimg of 
stress progress  started the day after the final phase of deck concreting and still 
continues.The results examined in the paper correspomd to period of 281 days after 
concrete casting. 
 
 

 
Figure 3. Strain gauge position at support and in the middle of the 3rd span 
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Applied test load should produce deformation and internal forces large enough to satisfy 
given criteria of relevant codes, e.g. STN 73 6209 [4]. Generally, an efficiency relation  
is specified, as a ration between elastic experimental values Se of any observed 
parameter activated by testing loading and calculated values Scal produced by code ideal 
load scheme Se/Scal. In the case of this bridge structure, the four trucks weighty 42.8 
tons (Fig.4), as testing load were imposed in the third largest span for achieving a 
deflection Se = 14.4 mm and corresponding . In the forth span this four tracks 
configuration LC4 has produced deflection Se = 11.8 mm and  
 
 

3. TRANSFORMATION MODEL 
 
Curvature and real direction of bearing displacement had to be appropriately 
implemented into the model. The concrete deck was approximated with shell finite 
elements. Several different thicknesses of elements were adopted for better account of 
variable deck. Steel girders and cross truss beams as well as support diaphragms were 
meshed by member elements, including real eccentricities from bridge slab. The truss 
bracings were considered also as beam elements respecting their characteristics 
including corresponding eccentricities. As precaste concrete slabs were used as  the deck 
formwork, orthotropy was introduced to the deck elements in the relevant areas by two 
different heights in the orthogonal directions. 
 

middle axis of 4th span

middle axis of 3rd span 

LC3 

LC4 

      
Figure 4. Testing load configuration, bridge finite element modelling 

 
In continuous composite beams, the extent of the hogging moment region at the internal 
supports depends on the conditions of loading. Three concepts of simplified modelling 
of the concrete deck in the regions of hogging moments were used. Firstly, the 
uncracked elastic global analysis takes into account unchanging deck area in hogging 
region, despite the fact that concrete is subject to cracking for a number of reasons, 
including direct loading and shrinkage. Alternatively, the cracked elastic global analysis 
was made using the cracked cross-section over 15% of the span on each side of internal 
support, as given in EC 4 [5] and keeping the uncracked cross-section elsewhere. The 
deck stiffness was determined by neglecting the concrete in tension but considering 
reinforcement on the support. The fixed ratio hypothesis for the cracked length greatly 
facilitates the analysis as it avoids any iterative methods to determine this length. Lastly, 
the slab stiffness can be supposed deteriorated simply in the deck axial behaviour. Thus 
only longitudinal reinforcement was taken into account and the concrete in tension 
ignored. At the same time, the transversal flexural stiffness of slab remained unaffected. 
The results provided by this analysis are specified as reduced ones. 
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Figure 5. Mid-span deflections in the third and fourth spans 

 
The deflection values in the bridge mid-spans  indicate that uncracked numerical model, 
considering constant concrete effective area of the deck could provide results closer to 
the measured values (Fig.5). The investigation confirmed evidence that, when transverse 
reinforcement appropriate to the shear connector spacing is provided, even the cracked 
slab may be able to transfer shear to longitudinal reinforcement at a distance of several 
slab thicknesses on either side of the steel girders. This uncracked method gives 
sufficiently accurate results. However, reverse mid-span deflections of the adjacent  
unloaded spans could be found more closely to tested  values, vhen  considering certain 
decrease of concrete stiffness above the intermediate support. But the differences can be 
seen as insignificant. 

 
Figure 6. Stresses distribution through the steel girder cross-section at the pier 
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The stress distributions testify, too, that uncracked numerical model, considering 
constant concrete effective area of the deck could reproduce suitably a real flexural 
bridge behaviour (Fig.6). 
 
 

4. CONCLUSIONS 
 
Experimental and theoretical values of strains and stresses over the cross-section above 
the intermediate support confirm that concrete cracking in the hogging area influence 
insignificantly the slab stiffness. The reinforce concrete deck can transfer further tensile 
forces. Approximation of composite bridges by spatial model, even in the case of skew 
supports  and complex arrangement can provide actual structural behaviour. Morever, 
the uncracked analysis with the constant stiffness of the reinforce bridge deck may be 
introduced in this analysis. Morever, the flexural behaviour of the structure can be 
influenced by bridge equipment and non-structural parts, ignored in the analyses. In this 
way, minor result differences can be explained. 
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ПОНАШАЊЕ ЗОНА СА НЕГАТИВНИМ 
МОМЕНТОМ САВИЈАЊА КОД КОНТИНУАЛНИХ 

КОМПОЗИТНИХ ГРЕДА 
 
Резиме: Приказана је експериментална верификација понашања композитне 
челично-бетонске греде при савијању. У раду је нагласак на модификацији 
крутости континуалног горњег строја изнад стубова. Извршено је поређење 
експерименталних резултата са теоријским вредностима. Глобална анализа је 
обезбеђена применом нумеричког модела заснованог на МКЕ. У раду се изучава 
поједностављено моделисање бетона у областима негативних момената 
савијања где је плоча под утицајем ефеката појаве прслина у бетону, 
прерасподеле напона и граничне носивости арматуре.  
 
Кључне речи: експериментално испитивање, композитне конструкције, плоча у 
зони са негативним моментом савијања 
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 ECONOMICAL INTEGRAL BRIDGE 
STRUCTURES BASED ON COMPOSITE DOWELS 

 
Edward  Petzek1                                                                  
Radu Băncilă 2                                                                                               УДК: 624.2/.8 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.020 
Summary: The design and construction of sustainable and durable bridges with low 
maintenance costs is one of the European Road and Railway Administration tasks. The 
structures must be safe, economical and with good serviceability issues. All these needs 
can be found in integral abutment bridges. This solution, by eliminating the bearing and 
expansion joints, leads to low production and maintenance costs. Integral bridges have 
a good earthquake resistance. The main topics of the paper are the following: design of 
integral bridges and innovative composite dowels for the shear transmission. 
 
Keywords: integral bridge, VFT®, prefabricated composite beam, composite dowel, 
Romanian motorway system. 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Integral bridges are characterized by monolithic connection between the deck and the 
substructure (piers and abutments); they span from one abutment, over intermediate 
support to the other abutment, without any joint in the deck. Traditional bridges include 
bearings and expansion joints in order to accommodate the deck thermal and horizontal 
forces. Bearings and expansion joints are sensible elements; their deterioration can lead 
to interruption of the circulation on the bridge.  The general concept of integral bridges is 
based on the theory that, due to the flexibility of the piles and the rigid connection 
between the superstructure and infrastructure, the stresses are transferred to the 
foundation soil (substructure). A complex soil-structure interaction takes place. 
Applying the integral concept can lead to:  
• reduced material and construction costs of the bridge; 
• minimized deterioration by chemicals;  
• simplified construction;  
• high durability with reduced maintenance 
• increased seismic performance and resistance to blasts; 
• comfort in circulation. 
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2 Radu Băncilă, Dr.Ing. Civil Engineering, Professor, University Politehnica Timisoara Romania, Str. Tr. 
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Furthermore, integral bridge solution can also be employed - with very good results - in 
retrofitting and rapid renewal of existing bridges. 
Europe’s road infrastructure is in a renewal process and at the same time, existing 
structures are being rehabilitated. The opening of the eastern bloc brought, alongside the 
political and social challenges, new targets for the Pan-European transportation system. 
In the early ’90 European crossing corridors were elaborated. Three of these corridors 
cross Romania’s territory: IV, VII and IX. The Romanian railway and highway 
infrastructure is presently involved in a large operation of renewal and modernization. 
 
 

2. CONCEPT OF COMPOSITE DOWELS  
 

In order to conceive competitive bridges and to shorten and simplify the site operation, 
a high degree prefabrication model was introduced. The system was used since 1998 at 
the beginning mainly in Germany, Poland and Austria and after that in all Europe Fig. 1 . 
[1]. This solution eliminates wind bracings during erection shortening the construction 
time. It is a cost-effective construction for composite bridges of medium spans with site-
prepared traffic deck [2]. The pre-fabricated composite beams consist of a steel beam 
with a concrete flange, which serves as a compressive chord and formwork element for 
the site-mixed concrete deck (Fig. 1).  

 
Fig. 1 VFT® - girder 

  
A next step in the construction of efficient composite bridges is the elimination of the 
upper steel girder flange and of the shear connectors. The girder is cut in two, using a 
special geometry, which divides it into two simply symmetrical halves (Fig. 2), 
generating the composite dowel geometry at the same time. The composite dowels are 
formed by the steel dowel (or steel tooth), the concrete dowel (essential is the geometry 
of the steel dowel) and the reinforcement component of the dowel.  
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Fig. 2 Separating cut line 

 
In this way the VFT-WIB (Walzträger im Beton), elegant and efficient solution is 
obtained (Fig. 3) 

  
 

                                                   
                                                  Fig. 3 VFT-WIB® girder 

 
 

In Fig. 4 the evolution and the advantages of the new proposed solution are given. In 

Fig. 4a the classical solution for composite sections is presented. In Fig. 4b the stress 

distribution for the VFT solution is shown. Fig. 4c presents the VFT-WIB concept, and 

in Fig. 4d the next step (solution with external reinforcement) is described.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in situ  
concrete slab 

    precasted concrete section 
VFT-WIB®  
girder steel section 
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Fig. 4 Stress-distribution for different composite-sections 

 
 

3. ROMANIAN INTEGRAL BRIDGES WITH COMPOSITE DOWELS 
 

On the Orăştie – Sibiu motorway section (situated in the South of Transylvania), and the 

first lot of 24  km, all structures were designed as bridges with integral abutments 

(except a viaduct with a total length of 240 m, which is a semi-integral structure). Finally 

7 motorway bridges, 7 motorway overpasses for national, county or agriculture roads 

and 13 box bridges resulted [4].  

For the motorway underpasses, structures with small spans, box bridges – reinforced 

concrete frame-type structures – with one or two spans were chosen Fig 5. The 

foundations are continuous and the frame walls were casted “in-situ”. On these vertical 

walls, precast elements acting as formworks were placed, reducing the time and effort on 

site. The precast elements include connecting reinforcement to ensure the connection of 

the in-situ concrete slab. 
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Fig. 5 Box bridge cross section 
 
In another case the integral solution was adopted for two skew ≈ 70° overpasses. The 
girders are 39 m long and assure a clearance in the orthogonal direction of 35 m (Fig. 6). 
A frame static system was adopted in this case as well (Fig. 7). 

Fig 6   Overpass on the national road – site photo 
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Fig. 7 Longitudinal view of the overpass 

 

 
Fig, 8 Steel girders on the site, ready for erection.  

 
In another case this solution was adopted for a bridge in the South of our country on a 
local highway deserving a rural community (Fig .9). The major advantages are reduced 
costs and simplicity in on site operations. The structure is an integral bridge, with three 
spans of  21,10 m. Three steel girder HEM 600 from steel S 460 ML where used and 
after cutting following a special geometry, six girders where obtained.  
 
 

4. CONCLUSIONS  
 
Composite structures [5] are highly competitive solutions – over a wide range of spans. 
Beside the classical solution, the new ones with efficient design and construction 
improve and consolidate the market position of the steel construction and steel producing 
industry [6]. Composite dowels realize a high load bearing capacity and ductile 
connection between steel members and concrete part. 
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Fig. 9  –VFT-WIB bridge 
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EKONOMSKI INTEGRALNE MOSTOVSKE 
KONSTRUKCIJE NA BAZI KOMPOZITNIH SPOJNICA 

Sažetak:Projektovanje i izgradnja održivih i trajnih mostova malih troškova održavanja 
je jedan od zadatka Evropske administracije za puteve i železnicu. Konstrukcije moraju 
biti bezbedne, ekonomične i lako održive. Sve ove osobine se mogu naći u integralnim 
mostovima. Ovo rešenje, eliminacijom oslonaca i dilatacionih spojnica, vodi do jeftinije 
proizvodnje i manjih troškova održavanja. Otpornost na zemljotrese integralnih mostova 
je dobra. Glavne teme rada su sledeće: projektovanje integralnih mostova i inovativna 
spojna sredstva za prenos napona smicanja. 

Ključne reči:integralni most, VFT®, montažna spregnuta greda, spregnuti moždanici, 
sistem rumunskih puteva. 
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ОЈАЧАЊЕ ЗИДОВА ОД БЛОК ОПЕКЕ И 
БЕТОНСКОГ БЛОКА „FRCM“ КОМПОЗИТИМА  

 
Жељка Радовановић1                                                                                УДК: 624.012.8 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.021 
Резиме: У раду су приказана експериментална истраживања ојачавања зиданих 
зидова различитим врстама „FRCM“ композита. Узорци зидова су након 
тестирања на дијагонално затезање ојачавани „FRCM“ композита. Поновним 
тестирањем ојачаних зидова утврђено је да се носивост зидова вишеструко 
повећала.   
 
Кључне речи: зидане конструкције, експеримент, ојачања, „FRCM“композити  
 
 

1. УВОД 
 
Национални истраживачки пројекат „Смањење сеизмичког ризика у објектима од 
камена и опеке“, чији је носилац Грађевински факултет у Подгорици, реализује сe 
у периоду од 2012. до 2015. године.  Циљ пројекта је да се тестирањем на узорцима 
зидова од блок опеке и бетонског блока дефинишу механичке карактеристике ове 
врсте зидова и предложе једноставне и јефтине методе ојачања.  
У периоду јун-јул 2014 спроведена су експериментална тестирања 24 узорка 
зиданих зидова од блок опеке и бетонског блока и на основу нивоа аплицираног 
оптерећења и измјерених деформација утврђене су чврстоћа на притисак и модул 
еластичности. Такође, испитани су и ламинати направњени од материјала који су 
лако доступни на црногорском тржишту, а могу се користити као матрица или 
арматурна влакна у систему спољашњег ојачања зиданих зидова.  
У току мјесеца децембра 2014 испитана су 22 узорка зиданих зидова у циљу 
утврђивања главних напона зетања у зидовима од блок опеке и бетонског блока 
зиданих у малтеру различитог састава и чврстоће на притисак. Испитивање је 
извршено  аплицирањем силе притиска по дијагонали узорка. Након утврђених 
главних напона затезања одабрана су три узорка зида од блок опеке и три од 
бетонског блока. Узорци су ојачани „FRCM“ облогама, које су имале као матрицу 
„Betonprotekt RT“ и малтер направљен по сопственој рецептури. „FRCM“ облоге 
армиране су стакленом мрежицом „Ceresit CT 325“ у два и у три слоја. Након 28 
дана од дана ојачавања, у јануару 2015, узорци зидова тестирани су поново 
аплицирањем притиска по дијагонали.  
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Подгорица, Џорџа Вашингтона б.б, 81000 Подгорица, Црна Гора, tel:  +382 20 244-905, e -mail:  
radovanovic@t-com.me 



 

41th
 ANNIVERSARY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA 

International conference  

Contemporary achievements in civil engineering 24. April 2015. Subotica, SERBIA 

 

172  

 
 

У раду ће бити дат приказ резултата тестирања ламината од различите врсте 
„FRCM“ композита на центрично затезање, избор материјала за ојачање зидова, 
као и регистровани главни напони затезања на узорцима прије и након ојачања.  
 
 

2. „FRCM“ КОМПОЗИТИ  
 

2.1. Основне карактеристике материјала 

Друга генерација композитних система за спољашње ојачање бетонских и зиданих 
конструкција су „TRC“ (Textile Reinforced Concrete) композити. Naaman, [3], их је 
дефинсао као: „Бетоне код којих је матрица на бази цемента армирана са више 
слојева 2D или 3D текстила, при томе је најмање један слој текстила постављен на 
двијема спољашњим странама конструктивног елемента. Текстил може бити 
направљен од метала, синтетике, полимера, органских или неких других 
одговарајућих материјала. Финоћа цементне матрице и њен састав треба да буду 
компатибилни са текстилном арматуром коју треба сасвим да обухвате.“ 
„FRCM“ (Fabric-Reinforced Cementitious Matrix) композит је једна од подврста 
„TRC“ композита код којих се за арматуру користе „отворене“ тканине које се 
приликом ојачања најчешће постављају у два ортогонална правца. „FRCM“ 
композитни материјал се састоји од  матрице на бази цемента (cement based matrix) 
и једног или више слојева арматуре-отворне мреже. Мрежа је израђена од влакана 
од: алкално отпорног стакла, арамидних, карбонских, PBO (polyparaphenylene 
benzobisoxazole PBO) или хибридних структура. Мреже, тканине „отворене“ 
структуре, омогућавају већу додирну површину влакана и матрице, и тако 
обезбијеђују боље композитно понашање система. Величина отвора мреже не би 
требало да буде већа од 2 cm, [2].  
Влакна су компонента композита чија је улога да изврши ојачање система и 
преузму силе затезања након појаве прслина у матрици. Матрица има улогу да 
изврши дистрибуцију сила,  узрокованих спољашњим или унутрашњим дејствима, 
на влакна, и истовремено да повеже „FRCM“ композит са елементом који се 
ојачава (у овом случају зидани зид).  
Истраживачи наводе да би у случају „идеалне“ везе између цементне матрице и 
арматуре (текстил или влакна) дијаграм деформације-напон, при испитивању 
узорка композита на затезање изгледао као на слици 1 (а). 
У стању I, без прслина, композит остаје еластичан и има крутост која одговара 
крутости матрице. Након формирања прве макро прслине оптерећење се преноси 
на влакна и она прихватају оптерећење до достизања чврстоће на затезање. Овакав 
механизам лома је могућ ако је обезбијеђено да влакна односно текстил не 
„проклизавају“ при тесту на затезање.  
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                              (а)                                                                        (б) 

Слика 1. (а) Типичан одговор „TRC“ композита при тесту на затезање,  
(б) Идеализовани дијаграм „FRCM“ ламината,[2] 

 
Испитивање на затезање облоге вршено је према стандарду „AC434-13 Acceptance 
Criteria for Masonry and Concrete Strengthening Using Fabric-Reinforced Cementitious 
Matrix (FRCM) Composite Systems, [1]. Циљ је одређивање идеализованог 
билинеарног дијаграма узорака „FRCM“ облога, слика 1 (б).  
 
 

2.2. Избор „FRCM“ композита  
 
Да бисмо одабрали „FRCM“ композите које ћемо користити као облоге за ојачање 
зидова, који су претходно испитани на дијагонални притисак, спроведена су 
испитивања различитих врста „FRCM“ композита са различитом матрицом и 
различитом врстом арматурне мреже.  Испитивања су извршена у двије серије.  
У првој серији испитивања, као матрице коришћени су материјали који се као сува 
мјешавина могу купити на тржишту: „Betonprotekt RT“ и „Ytong“ танкослојни 
малтер. Испитани су „FRCM“ ламинати у којима је нека од ових матрица армирана  
мрежама са стакленим влакнима, 125gr/m2 или рабиц мрежом, 10mm x 10 mm.  
Вариран је и број мрежа у композиту, тако да је разматрано 7 различитих врста 
облога са следећим ознакама:  
YG1 –  „Ytong“-ов бијели танкослојни малтер са једним редом стаклене 
мрежице; 
YG2 –  „Ytong“-ов бијели танкослојни малтер са два реда стаклене мрежице; 
BG1 –  „Betonprotekt RT“ са једним редом стаклене мрежице; 
BG2 –  „Betonprotekt RT“ са два реда стаклене мрежице; 
BC1 – „Betonprotekt RT“ са једним редом челичне, рабиц мреже; 
BC2 – „Betonprotekt RT“ са два реда челичне-рабиц мреже; 
BCG2 – „Betonprotekt RT“ са једним редом челичне- рабиц мреже и са једним 
редом стаклене мрежице. 
Испитивање матрице 
Испитивање матрице од „Betonprotekt-а RT“ и „Ytong“ танкослојног малтера, на 
савијање и притисак, спроведено је у складу са стандардима: EN 1015-2: 2009 и EN 
1015-11: 2009. Установљено је да „Betonprotekt RT“ има запреминску тежину од 
2070 kg/m3, чврстоћу на затезање усљед савијања 7.1 MPa и чврстоћу на притисак 
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од 43.2 MPa. „Ytong“ танкослојни малтера има запреминску тежину од 1440 kg/m3, 
чврстоћу на затезање усљед савијања 1.8 MPa и чврстоћу на притисак од 4.8 MPa. 

Испитивање узорака ламината 

Према америчком стандарду AC434-13, [1], дефинисање механичких 
карактеристика „FRCM“ система се врши на минимум 5 правоугаоних узорака 
облоге, добијених резањем „FRCM“ панела. Израда и испитивање једног узорка је 
приказано на слици 2. 
 

           
Слика 2. „FRCM“ узорци: израда панела, резање, испитивање на затезање 

 
Након испитивања седам серија ламината, са по пет узорака у серији, добијене су 
средње вриједности напона у ламинату при затезању, а њихове вриједности су 
приказане на слици 3. 
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Слика 3. Напон затезања у MPa за различите врсте „FRCM“ композита 

 
Након испитивања прве серије „FRCM“ композита установљено је сљедеће: 
 Код YG2 узорка остварује се добра веза мрежице и матрице, али се достижу 

мале чврстоће на затезање. Лому узорка са „Ytong“ матрицом претходи 
клизање мрежице;  

 Код узорака са матрицом од „Betonprotekt-а RT“ лом је ненајавњен, крт и 
изненадан; 

 Коришћена стаклена мрежица од 125 gr/m2 није добар избор, јер има 
недовољну чврстоћу на затезање, те је неопходно користити јачу мрежицу. 
Стога су узорци зидова ојачани глас мрежицом од 160 gr/m2 (Ceresit CT 325). ; 

 Челична-рабиц мрежица због своје структуре клизи између слојева матрице, те 
није у стању да прихвати оптерећење након појаве прве прслине. Уградња ове 
мреже је знатно тежа него рад са стакленом мрежицом; 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

 175 

 
 

 Намеће се потреба прављења матрице од материјала који ће имати већу 
прионљивост са мрежицом, а чврстоћу на притисак и затезање мању од 
„Betonprotekt RT“. Стога је направљена сопствена малтерска мјешавина. 
Ознака ове врсте матрице на узорцима ламината и зидова је SM. 

Испитивање узорака ламината од сопствене малтерске мјешавине  

Састав цементне матрице је од суштинског значаја за правилно функционисање и 
добре карактеристике „FRCM“ система. Састојци од којих је изграђена „SM“ 
матрица су: цемент, хидратисани креч, силикатна прашина, електрофилтерски 
пепео, дробљена опека, фино гранулисани пијесак (фракција мања од 3mm) и вода. 
Додатак креча побољшава еластичност и  обрадљивост и олакшава уграђивање. 
Након испитивања „SM“ матрице констатована је запреминска тежина од 1986 
kg/m3, чврстоћу на затезање усљед савијања 5.7 MPa и средња чврстоћа на 
притисак од 26.6 MPa.  
 

   

Слика 4. Дијаграм „дилатцаије-напони затезања“ у узорцима са „SM“ матрицом 

Треба истаћи да је приликом испитивања матрице од „Betonprotekt RT“, који је 
уграђен као матрица у облоге за ојачање, констатована запреминска тежина од 
2149 kg/m3, чврстоћу на затезање усљед савијања 6.5 MPa и средња чврстоћа на 
притисак од 50.8 MPa.  
 
 

3. ОЈАЧАВАЊЕ ИСПУЦАЛИХ ЗИДОВА „FRCM“ КОМПОЗИТА 
 
Одабрани узорци зидова од блок опеке и бетонског блока, претходно испитани на 
дијагонални притисак, ојачани су различитим „FRCM“ облогама: „B 1.5“ (матрица 
од „Betonprotekt-а RT“ дебљине 1.5 cm, ојачан са двије глас мрежице; „B 2“ 
матрица од „Betonprotekt-а RT“ дебљине 2.0 cm, ојачан са двије глас мрежице и у 
средини облоге дијагонално; „SM 2“, сопствени малтер, у четири слоја, укупне 
дебљине 2.0 cm, ојачан са двије глас мрежице и у средини облоге дијагонално. 
На слици 5 приказана је израда једног од тестираних „FRCM“ система. 
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Слика 5. Ојачавање зида од блок опеке, „FRCM“ систем „SM 2“ 

 
 

4. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗИДОВА  
 
У табели 1 приказана је чврстоћа на смицање прије ојачања зидова од блок опеке 
(ознака IМ) и бетонског блока (ознака BМ) и испуцалих зидова који су ојачани 
различитим врстама „FRCM“ системима.   
 

Табела 1. Чврстоћа на смицање зидова прије и након ојачања  

Ознаке 
узорка зида 

Напон i - 
чврстоћа на 

смицање (MPa) 

 
Ознаке 

узорка зида 

Напон i - 
чврстоћа на 

смицање (MPa) 
IM1-1 0.69  BM1-3 0.82 
IM1-1 B 1.5 1.09  BM1-3 B 1.5 1.72 
IM1-3 0.63  BM1-2 0.76 
IM1-3 B 2 1.87  BM1-2 B 2 2.03 
IM3-2 0.64  BM3-3 0.80 

IM3-2 SM 2 1.26  BM3-3 SM 2 2.25 

 
Након упоређења резултата тестирања утврђено је да се носивост на смицање 
испрскалих зидова ојачаних „FRCM“ системима значајно повећала, и то од два до 
три пута у односу на неиспрскале зидове.  
 
 

5. ЗАКЉУЧАК 
 
„FRCM“ систем ојачања представља нову технологију ојачања, за коју се предвиђа 
да ће постати уобичајен начин санације зиданих, али и бетонских конструкција. 
Испитивања презентирана у овом раду потврђују висок допринос облоге у 
подизању носивости ојачаних зидова. У неком наредном истраживању додатно би 
требало радити на побољшању својства прионљивости матрице, као и детаљније 
истражити реолошке карактеристике материјала.    
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STRENGTHENING OF BRICK AND CONCRETE 
BLOCK WALLS WITH FRCM COMPOSITES  

 
Summary: This paper presents experimental research of masonry walls strengthened 
with "FRCM" composites.  After testing on the diagonal compression  samples of the 
walls are strengthened with selected types of "FRCM" composites. Retesting 
strengthened walls was found that to shear capacity of the walls was considerably 
increased. 

Keywords: masonry structures, experiment, strengthening, "FRCM" composites 
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АНАЛИЗА ДИСТРИБУЦИЈЕ ТЕМПЕРАТУРЕ 
ОКРУЖЕЊА У ЈЕДНОМ БЕТОНСКОМ МОСТУ  

 
Жељка Д. Радовановић 1                                                              УДК: 624.042.5:624.21 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.022 
Резиме: Рад је фокусиран на анализу дистрибуције температуре унутар бетона 
моста, која настаје усљед дјеловања температуре у окружењу. У раду су 
представњени резулатати експерименталних истраживања извршених на 
пјешачком армиранобетонском мосту сандучастог попречног пресјека.   
 
Кључне речи: мостови, бетон, температура, сандучасти попречни пресјеци   
 
 

1. УВОД 
 
Пјешачки армиранобетонски мост „Забјело“, лоциран у Подгорици, 
инструментализован је у фази грађења у циљу бољег сагледавања дејства 
температуре на мостове. Мост је рамовска конструкција са лучном сандучастом 
гредом ослоњеном на пуне ослонце. Распон конструкције је 28 m. Ширина сандука 
је 1.5 m, а висина му варира од 0.9 m у средини распона до 2.45 m у ослонцима.  
Кроз пет серија мјерења, (двије јесење, и по једна зимска, прољећна и љетња 
серија, у току два дана, са снимањем података на сваких пола сата) којe су 
извршенe током 2006-2007. године, праћене су температуре унутар бетона и 
мјерене дилатације, у три карактеристична попречна пресјека, као што је 
приказано на слици 1.  

 
Слика 1. Подужни пресјек моста и опремљени попречни пресјеци  

Такође су мјерена вертикална помјерања нивелете и праћене промјене температуре 
и влаге у непосредном окружењу моста. 
 

                                                           
1 Доц.др Жељка Радовановић, дипл.инж. грађ, Универзитет Црне Горе, Грађевински факултет 
Подгорица, Џорџа Вашингтона б.б, 81000 Подгорица, Црна Гора, tel:  +382 20 244-905, e -mail:  
radovanovic@t-com.me 
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2. УГРАЂЕНА МЈЕРНА ОПРЕМА  
 

Укупно 76 термопарова и 50 мјерних трака је уграђено у току изградње моста. 
Термопарови типа Т, произвођач „TML“ Јапан, су коришћени за мјерење 
температуре у бетону. Положај термопарова приказан је на слици 2. 
 

 
Слика 2. Попречни пресјеци 1-1 и 2-2 са назначеним положајем термопарова  

 
 

3. ДИСТРИБУЦИЈA ТЕМПЕРАТУРЕ ПО ВИСИНИ ПОПРЕЧНОГ 
ПРЕСЈЕКА МОСТА  

 
Emerson Меry је дефинисала факторе који утичу на дистрибуцију температуре по 
висини у мостовима пуног попречног пресјека, [3]. На слици 2 приказани су 
фактори који утичу на температуру у бетону на одређеној дубини у мосту пуног 
попречног пресјека, висине 1.0 m.    

 
Слика 2. Фактори који утичу на дистрибуцију температуре по дубини попречног 

пресјека моста,  [2] 

Емерсон закључује да су средње, ефективне, температуре у бетону у највећем 
степену посљедица дејстава температуре окружења која дјелује у току претходна 
1-2 дана и да се региструју на дубини од 0.5 m до 0.7 m од горње површине моста. 
Температурна разлика представљаја ралику температура у бетону на једној 
површина, доњој или горњој, и температуре на одређеној дубини.  
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4. ТЕМПЕРАТУРЕ РЕГИСТРОВАНЕ У БЕТОНУ 
 

„TML-ov Datalogger“ је регистровао измјерене температуре и дилатације. Подаци 
су очитавани у три узастопна читања за све податке мјерења. Температуре у 
пресјеку су израчунате као просјечне температуре три усатопна читања. 
Вриједности измјерене температуре унутар бетона и дистрибуција температуре у 
пресјеку 1-1, у тренутку једног од мјерења, су приказани на слици 3. 

 
Слика 3.  Температуре регистроване у пресјеку 1-1, мјерење од 23.06.2007. у 3:00 

 

4.1. Средње-ефективне температуре у бетону  
 
Ефективна температура у бетону је срачуната за свако извршено мјерење на 
основу једначине (1) 

Tef,T=
A

TA
i

ii
 

(1) 

Гдје је:  
Tef,T eфективна температура у бетону у тренутку T, 
T iтемпература измјерена на термопаровима,  
Ai   површина дијела бетонског пресјека око термопара, слика 4.  

 

Слика 4. Одређивања ефективних температура у бетону у пресјеку 1-1 
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Након анализе многобројних резултата мјерења на термопаровима, прикупљених у 
свих пет серија, закључује се да се на одређеним термопаровима мјере 
температуре које мало варирају у току дана. Констатовано је да се у пресјеку 1-1 
зона ефективних температура у бетону налази на дубини од око 0.5 m, а у пресјеку 
2-2  на дубини од око 0.6 m, што је означено на слици 2. 
На основу анализе доступне литературе и тумачења графика зависности средњих 
температура у бетону и сатних температура ваздуха у хладу напревњених на 
основу спроведених истраживања закључено је да: 

 Минималне ефективне температуре у бетону се за наше подручје региструју 

ујутро у 7:00  1:00 сати, и зависе од температура које се у окружењу 
дешавају у дужем временском трајању; 

 Максималне ефективне температуре у бетону се региструју у периду од 
16:00 до 19:00 сати, зависно од годишњег доба; 

 Минималне ефективне температуре у бетону не зависе од геометрије 
попречног пресјека; 

 Промјена ефективних температура током дана, од минималних до 
максималних у функцији су промјена сатних температура ваздуха у хладу 
и интезитета соларне радијације. 

У табели 1 је дат преглед минималних и максималних ефективних температура у 
бетину и сати када су регистроване очитавањем мјерном опремом.  

 
Табела 1. Минималне и максималне ефективне температуре у бетону 

Пресјек 1-1 min Tsr,b   sati  kasni max Tsr,b   sati   kasni traje 
4.11- 5.11.2006. 3.30C 7:00-7:30 3 sata 6.70C 16:00 2 sata 2.5 sata 
3.02-4.02.2007. 6.10C 7:30-8:00 2 sata 8.30C 16:00 3 sata 3.5 sata 
14.04-15.04.2007. 21.20C 9:30 4 sata 26.40C 18:00 4 sata 2.5 sata 
23.06-24.06.2007. 33.50C 9:00 4 sata 38.50C 18:30 3.5 sata 3 sata 

Пресјек 2-2 min Tsr,b   sati  kasni max Tsr,b   sati   kasni traje 
4.11- 5.11.2006. 5.10C 7:30 1.5 sat 7.40C 16:00 3 sata 1.5 sat 
3.02-4.02.2007. 6.30C 9:30 3.5 sata 7.80C 17:30 3.5 sata 4 sata 
14.04-15.04.2007. 20.50C 7:00-7:30 2 sata 24.10C 18:00 3 sata 2 sata 
23.06-24.06.2007. 32.70C 6:30-7:00 2 sata 35.80C 19:00 4 sata 4 sata 

Пресјек 3-3 min Tsr,b   sati  kasni max Tsr,b   sati   kasni traje 
4.11- 5.11.2006. 9.80C 6:00-6:30 - 12.60C 11:00 - - 
3.02-4.02.2007. 6.50C 6:00-7:30 - 7.90C 14:30 - - 
14.04-15.04.2007. 190C 7:00 - 22.10C 17:30 - 2 sata 
23.06-24.06.2007. 310C 6:00 - 33.90C 18:30 - 3 sata 

 
Максималне дневне варијације средњих температура у бетону износе: у пресјеку 
1-1, 50C; у пресјеку 2-2, 3.50C; у пресјеку 3-3, 30C. 
 

4.2. Униформна компонента температуре  
 
Вриједности униформне компоненте температуре, на коју се конструкција 
пројектује, представља разлику одговарајуће екстремне ефективне температуре и 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

 183 

 
 

почетне температуре. У оквиру овог истраживања дефинисана су једначине 
зависности ефективних температура у бетону и средњих дневних температура 
ваздуха у хладу. Спроведена истраживања указују да је сасвим оправдан став у 
америчким прописима, које наводи Кореј К, 4, да се почетна температура у 
бетону дефинише као середња дневна температура ваздуха у хладу регистрована у 
дану прије затварања конструкције. 
 

4.3 Температурне разлике у мосту 
 
Факторе који утичу на температурне разлике у попречним пресјецима мостова 
можемо подијелити на факторе условњене временским приликама у окружењу и 
на факторе условљене конструкцијом моста. Од фактора у окружењу на 
температурне разлике утичу: интезитет соларне радијације, орјентација моста у 
односу на положај сунца, годишње доба, период дана у којем је вршено мјерење, 
временске прилике у претходном периоду. Карактеристике моста које утичу на 
температурне разлике су: висина и ширина попречног пресјека, његов облик, као и 
дебљина слојева на армиранобетонској плочи. 
Температурне разлике по висини и ширини моста се мијењају током дана, тако да 
се у току дана у пресјецима, и по висини и по ширини, региструју и позитивне и 
негативне температурне разлике. Ова појава је регистрована у свим серијама 
мјерења и није везана за одређено годишње доба. 
Постоји одређена законитост дистрибуције температуре у пресјеку у току дана, 
међутим она је различитог карактера у тјемену у односу на ослонац. Промјена 
температуре у бетону по дубини се разликују зависно од орјентације елемента на 
којем су вршена мјерења. Температурне разлике никада нису исте у источним и 
западним ребрима сандука. Источна ребра имају веће максималне регистроване 
разлике, али су зато у западним ребрима веће разике у ноћном периоду. Попречни 
пресјеци на мосту имају врло разнолику слику промјена температурних разлика по 
висини и ширини. Са великом вјероватноћом дешавају се температурне разлике од 
100C у попречним пресјецима бетонских мостова, те је сасвим оправдано усвојити 
нелинеарну дистрибуцију температуре по висини, како то предлаже европски 
пропис EN 1991-1-5. Максималне температурне разлике у мосту јављају се у било 
које доба дана или године, али најчешће у прољеће и љето и могу се поклопити са 
данима у којима се региструју максималне униформне компоненте температуре, те 
је стога нужно конструције пројектовати за истовремено дјеловање униформне 
компоненте температуре и температурних разлика.  
Код мостова, спријечених помјерања, обавезно би требало узети у обзи, у фази 
пројектовања конструкције, температурну разлику по ширини пресјека без обзира 
на ширину попречног пресјека моста. Стандард EN 1991-1-5 захтијева да се при 
пројектовању мостова узму обзор температурне разлике по ширини моста у износу 
од 50C. Спроведено истраживање потврђује оправданост овог става. 
Температурне разлике су утицај који у мостовима поред савијања производи и 
утицаје смицања изазване трансферзалним силама и торзијом. Температурне 
разлике по ширини попречног пресјека израженије су код мостова орјентације 
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сјевер-југ. Овај закључак посебно је важан за избор лежишта код широких мостова 
ове орјентације. 
 
 

5. ЗАКЉУЧАК 
 
Дистрибуција температуре окружења унутар бетона моста изузетно је сложен 
феномен, који постојећи рачунски модели за пројектовање конструкција не могу 
ваљано да обухвате. У прописима се дејство температуре посматра на 
поједностављен начин, подјелом температурног профила на униформну 
компоненту и температурну разлику. Спроведена истраживања указују да 
вертиклана помјерања моста доминантно настају усљед дјеловања униформне 
компоненте, утицај вертикалних температурних разлика је знатно мањи.  
Код широких мостова орјентације сјевер југ, спријечених помјерања, обавезно би 
у фази пројектовања конструкције требали узети у обзир температурне разлике по 
ширини пресјека.  
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ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL TEMPERATURE 
DISTRIBUTION IN ONE CONCRETE BRIDGE  

 
Summary: The work is focused on the analysis of temperature distribution within 
concrete bridge that is iduced by action of environmental temperature. Results of 
experimental researches that were done in one pedestrian bridge, with concrete box 
cross section, are presented in this paper.  

Keywords: bridges, concrete, temperature, box cross sections 
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Summary: In the western part of Romania, a large number of steel highway bridges 
were built at the end of the 19th century and the beginning of the 20th. Many of these 
bridges are still in operation; the technical condition of these structures is not 
satisfactory due to poor maintenance. The paper presents some of the most important 
structures in this part of the country and proposals of assessments and rehabilitation. 
The same situation is also in the neighbor countries which belonged to the former 
Austrian Empire. 
 
Key words: highway bridge, steel, maintenance 
 
 

1. INTRODUCTION 

Romania has a highway network of approximately 153 057 km on which there are over 
3192 bridges. Only 83 (3%) of the total number of bridges are steel bridges. The small 
number of steel structures is due to the fact that short and medium span bridges were 
dominated in the past by the reinforced concrete and for the construction of large spans, 
pre-stressed concrete was used. The absence of motorways is another reason that could 
be mentioned. There are a reduced number of steel bridges that have in general a long 
period of exploitation. Many of these are situated in the western part of the country, 
which are nowadays real historical monuments. Most of these constructions are still in 
use, even if their technical condition is rather unsatisfactory [1]. Following aspects could 
be highlighted: 

 The maintenance of the bridges was not a continuous process as the local 
administrations have changed in time; the result is the lack of any 
documentation;  

 insufficient gauge (B = 5-6 m); consequently elements of the main truss girder are 
hit and bent; 

  the structures are heavily corroded; 

 all structures are riveted; 

 overall tendency of administration to replace these structures. 
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Compared to railway bridges, the situation is different, as steel bridges prevail. Their 
maintenance is better, technical documentation is generally available. Therefore, the 
rehabilitation of existing steel construction is one of the most important present 
problems. Some recommendations resulted from the experience in the rehabilitation of 
old existing structures are presented below. It must be pointed out, that all these 
structures also have an historical and artistic value, some of them being technical 
monuments. Currently the tendency at international level consists in maintaining in 
exploitation, within safety conditions, the existing structures. 
The funds must be as rational as possible invested, as a consequence of the lowered 
administrational budgets.  

n regard to this matter more information is required about the safety of the 
structures, their sustainability and the needed costs for rational maintenance. 

 
 

2. STRUCTURES PRESENTATION 

Bridges have in general a classic construction, the bridge deck being composed of a 
girder network: longitudinal stringers and cross girders, and the main truss girders are 
parabolically shaped. When the bridges are located in the urban area they have an 
emblematic character for a certain location (Arad, Lugoj, Lipova). The appearance of 
these structures is specific and they integrate harmoniously into the landscape. The 
beginning of the construction of bridges in Banat’s history is related to the name of 
Karoly Maderspach [2]. He designed a large number of cast iron bridges, as arches with 
ties. Due to brittle fracture and inhomogeneity, cast iron proved to be a less suitable 
material for bridge constructions. Cast iron was replaced with wrought iron and then, 
with mild steel respectively. In 1895 under the leadership of Romanian engineer Anghel 
Saligny was put into operation the Danube bridges complex Fetesti – Cernavoda. 
Saligny started using mild steel and after 1900 all the bridges were made of mild steel 
with similar properties to current steel. 
The majority of the bridges in the Western part of the country, were made in Reşiţa by 
St.E.G company (Kaiserliche und Königliche Privilegierte Österreichische 
Staatseisenbahn-Gesellschaft).  
The following features are representative for that period: 

 The structures are generally statically determined (simple supported beams or 
beams with cantilevers and Gerber hinges); 

 The main truss girders with a parabolic form that is adapted to the variation of the 
bending moment; all the diagonals are descending elements (tensioned 
elements); 

 For the usual spans the chords of the truss girder are single plane cross sections;  

 All joints are riveted; 

 Foundations are executed directly; 

 The width of the bridges is  within 5 - 6,5 m, consequently the elements of the 
main girder are damaged by the large vehicles; 

 Total lack of any documentation; 
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 Fatigue does not generally play an important role; the statement "structure has a 
long age and is fatigued” does not correspond to reality; 

 The maintenance of these structures was totally neglected, some of the elements 
being heavily corroded; 

 Wind bracings are disposed when possible; 

 When the bridges are located in the urban area they have an emblematic character 
for a certain location (Arad, Lugoj, Lipova); 

Span 
L 
[m] 

Year of 
construction  

Location Type 

35.84  1895 Mihăileni 

 
2x33.68 m 1905 Lugoj 

 
3x~50 m Sf. Sec XIX Lipova 

 
2x40.8 m ~1920 Câmpeni 
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3. VERIFICATION METHOD OF OLD STEEL BRIDGES IN 
OPERATION 

The rehabilitation of bridges represents a complex matter. The Romanian High-way 
Administration adopted a qualitative verification methodology based on the appreciation 
by the expert of the technical condition of the structures (AND 522-2002). Following the 
examination of the existing documentation a simple analysis of the structure is 
recommended. This can lead to some immediate restrictions in circulation. In situ tests 
are possible and not as expensive as railway bridges tests. The results can be used for the 
calibration of the structure. Material tests from elements are useful. 
The analysis of technical condition of these bridges can also contain non-destructive 
tests. They are possible only after the removing of the deck and cleaning of the structure. 
In this phase a detailed and carefully inspection of the structure by the expert is 
compulsory.  
Taking into account the year of construction, the following assumptions can be made: 
- around 1900-1920, mild steel with a low carbon content; 
- after 1920 mild steel with the qualities of St37. 
 Still existing wrought iron bridges were generally replaced immediately after the 
Second World War.  
 Charpy tests made with samples from existing bridges are relevant; due to the 
large dispersions of values; for useful conclusions a large number of Charpy tests are 
necessary. Generally, steel fabricated in this time (providing from the same steel plants, 
like Resita or Gyor) has the same qualities as the steel used in railway bridges. 

a) %C is situated in the range 0.09…0.16%; 
b) The yielding stress is 320 N/mm2 

c) The 27J transitions temperature is around 0…+5 degrees  C on Charpy V Notch 
tests. 
 

A more difficult problem is the fatigue assessment of the structure. Even if the usual 
standard is for highway bridges this verification is not foreseen, the damage 
accumulation methodology applied for railway bridges can be adopted. In this direction, 
for the Wöhler curve the assumptions made by the Swiss Railways for existing bridges 
can be adopted. 

 
Fig.1 Wöhler Curve 
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Difficult is the evaluation of the stress history; also the assumption of the same spectrum 
for bridge life (or for certain periods) must be made. The applied stress range, the 
geometry of the detail and the number of stress cycles has a decisive effect on the 
remaining fatigue life of the structure. Information’s about the circulation in the different 
periods are necessary. With the stress history and the appropriate Wohler curve, the 
accumulated damage can be evaluated using the Miner relation: 

D = ≤ 1. 

For bridges with usual spans situated on the National Highway Network, taking  into 
account the circulation in the past, fatigue problems were not decisive. It is worth to 
mention that the Swiss standard SIA 161 offers a very informative diagram in this sense. 
 
 

4. CONCLUSIONS  

 
This paper is a pleading for the maintenance of old steel highway bridges from the 
western part of romania as technical monuments 
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ČELIČNI DRUMSKI MOSTOVI U ZAPADNOJ 
RUMUNIJI 

 
Rezime: U zapadnom delu Rumunije izgrađen je velik broj čeličnih drumskih mostova 
krajem 19. i početkom 20. veka. Mnogi od ovih mostova su još uvek u upotrebi; no usled 
lošeg održavanja tehničko stanje ovih mostova je nezadovoljavajuće. Rad predstavlja 
neke od najvažnijih konstrukcija u ovom delu zemlje i predlaže njihovu dijagnostiku 
stanja i sanaciju. 
Ista situacija takođe se zapaža i u susednim državama, koje su pripadale nekadašnjem 
Austrijskom carstvu. 
 
Ključne reči: drumski most, čelik, održavanje 
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PROTIVPROBOJNO OSIGURANJE AB PUNIH PLOČA 
MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE PRIMENOM 

PEIKKO PSB ČEPOVA 
 

Zsolt Kokrehel 1                                                                              УДК: 624.072.1.012.45 
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.024 

Rezime: U konstrukcijama veza stubova sa armiranobetonskom punom pločom direktno 
oslonjene na AB stubove su uvek najkritičnija mesta u konstrukciji. Postoji više načina 
proračuna i armiranja veze. Još važeći srpski standard predviđa osiguranje sa 
uzengijama u oformljenim gredicama u ploči oko stuba. Očekuje se skoro usvajanje 
Eurocode 1992 da bude i u Srbiji važeći. Evrokod 2 predviđa u potpunosti drugi pristup 
proračunu i načinu armiranja u odnosu na PBAB ‘87. Proračun se temelji na prostornoj 
rešetki modela pritisnute dijagonale i zategnute vertikale - strut and tie model. Analizom 
rezultata proračuna prema starom i novom propisu, kao i uzimanjem u obzir 
nacionalnih dodataka uz Eurocode 1992 dobija se jedna lepeza maksimalnih nosivosti 
na proboj pri istim ulaznim parametrima. U ovom radu je kratak osvrt na važeću 
regulativu i na nadolazeći stari-novi standard Eurocode 1992, 2004/AC:2010. 
 
Ključne reči: Probojno osiguranje, Strut and Tie, Eurocode 1992, PSB armaturni čepovi 
 
 

1. UVOD 
 
Važeći standard za armiranobetonske konstrukcije u Srbiji, P BAB ’87 proračun 
nosivosti na proboj AB pune ploče propisuje na osnovu karakterističnih vrednosti sila 
merodavnih za proboj. Kontrola smićućeg napona se vrši na obimu kritičng preseka 
kružnog oblika koji se nalazi na 0.5d (polovina statičke visine preseka) od linije 
zamenjujućeg kružnog preseka stuba. Dva nivoa dozvoljenog napona smicanja je 
definisan pravilnikom i to nivo do kojeg nije potrebno osiguranje armaturom i opseg 
smićućeg napona u kojem se mora primeniti proračunska armatura za prijem zatežučih 
sila usled dejstva trasverzalne sile. Položaj stuba u konstrukciji, na ivici ploče ili na uglu 
ploče uzima se u obzir reduciranjem obima kritičnog preseka sa koeficijentom 0.6 za 
ivične dok sa 0.3 za stubove na uglu ploče. 
Evrokod 2 (EN 1992-1-1:2004/AC:2010) proračun nosivosti na proboj zasniva na 
proračunskim (design) vrednostima sila merodavnih za kontrolu proboja AB ploče, što 
znači da su uključeni parcijalni faktori sigurnosti za dejstva u merodavnoj kombinaciji. 
Proračun nosivosti je zasnovan na modelu pritisnute dijagonale i zategnute vertikale – 

                                                           
1 Zsolt KOKREHEL, dipl. inž. građ., Peikko Slovakia S.r.o., Kráľová nad Váhom 660, 92591 Kráľová nad 
Váhom, Slovakia, tel: +381.63.58.99.55, e-mail: zsolt.kokrehel@peikko.com 
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Strut and Tie model. Zategnute vertikale su od kratkih armaturnih šipki sa obostranom 
kovanom glavom u obliku proširenja, prečnika minimalno trostrukog prečnika šipke. 
Sidrenje armature i prenos opterećenja iz zategnute dijagonale na beton vrši se pritiskom 
površine proširene kovane glave na masu betona. Prečnici armature za zategnutu 
vertikalu proizvođača Peikko su standardne od 10, 12, 14, 16, 20 i 25mm. 
 

Vsd

qsd

r  = 2 d

r

r

hd

ext

out
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1.5 d

u0

pritisnuta dijagonala
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0
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5
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Slika 1. Model proračuna sa krakterističnim obimima 

i funkcionisanje armature zategnute vertikale 
 
 

2. PROIZVODNJA I NOSIVOST PROTIVPROBOJNE ARMATURE 
 
Protivprobojne armature sa obostranom kovanom glavom se proizvode od standardne 
armature kvaliteta B500 B prema EN 10080:2009. Armatura se seče na dužu dužinu od 
konačne projektovane dužine. Kraj armature se indukcijskim grejačem zagrejava do 
crvenog usijanja i sa dvostrukim udarcen se kuje proširenje, glava sa dimenzijama prema 
slici 1. Nakon hlađenja isti proces se ponovi i za drugi kraj armature. Svaka armatura 
ima oznaku sa komercijalnim nazivom i prečnikom. Nakon toga prema specifikaciji iz 
projekta proizvedeni PSB čepovi (komercijani naziv proizvođača Peikko) se vare na 
šinu, nosač od lima S235 debljine 4mm i širine 30mm na predviđenim razmacima. Ova 
šina služi za održavanje definisanog razmaka PSB čepova i da vertikalno ne potone u 
oplati – šina leži na armaturi ploče za savijanje. Na jednoj šini može se naređati od 2 do 
10 komada PSB čepova, dok iz praktičnih razloga montaže i transporta preporučuju se 
šine sa 2 ili 3 elementa. 
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Slika 2. Izgled šine sa 2 i 3 probojne armature PSB na jednoj šini proizvođača PEIKKO 
Pojedinačna nosivost na zatezanje armature sa obostranom kovanom glavom je određen 
u Evrokodu 2. Na osnovu tačke 6.4.5 efektivna proračunska čvrstoća armature za 
osiguranje proboja je data u zavisnosti od debljine elementa, ploče u koju se ugrađuje. 

fywd,ef = 250+0.25*d ≤ fywd (1) 
Na osnovu izvršenih ispitivanja i Evropskog dopuštenja ETA-13/0151 kod Peikko PSB 
armature može se iskoristiti celokupna nosivost preseka armature 

fywd,ef = fywd = fy / γs prema ETA-13/0151 (2) 
 
 

3. PRORAČUN NOSIVOST NA PROBOJ PREMA EVROKODU 2 I 
ETA 13/0151 

 
Pri proveri nosivosti ravnih AB ploča oslonjene direktno na stubove osnovni kontrolni 
obim u1 je na 2xd mereno od ivice stuba, gde je d prosečna statička visina ploče. 
Dejstvujuća proračunska sila proboja VEd se povećava sa koeficijentima u zavisnosti od 
položaja stuba u konstrukciji prema 6.4.3. (6): 

 srednji stubovi β = 1.15 
 ivični stubovi β = 1.40 
 ugaoni stub β = 1.50 

Nosivost ploče na proboj bez osiguranja i bez uzimanja u obzir normalnog napona u 
ploči prema 6.4.4. (1): 















2/1

ck
2/3

3/1
cklc,Rd

c,Rd
fk035.0

)f100(kC
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  (3) 

Dok je ispunjen uslov na osnovnom kontrolnom obimu u1 da je sila proboja manja od 
nosivosti bez osiguranj, nema potrebe za ugradnjom armature za osiguranje. 



 du
V 1c,Rd

Ed


  (4) 

Ukoliko jednačina (3) nije ispunjena, znači da je potrebno predvideti osiguranje ploče. 
Maksimalna proračunska otpornost AB ploče na proboj VRd,max zasniva se na 
maksimalnom nosivošću pritisnute dijagonale od betona. Kontrola nosivosti pritisnute 
dijagonale prema EN 1992-1-1:2004 po principu vrši se na obimu same ivice stuba i 
obim u0 = 2x(a+b) i važi do a:b ≤ 1:2, odnos dužine stranice pravougaonog stuba. U 
slučaju da se otvor nalazi u zoni osiguranja na rastojanju manjem od 6xd mereno od 
ivice stuba, dužina iste se oduzima od kontrolnog obima u bilokom kontrolnom obimu 
prema tački 6.4.2. (3). 
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  prema EN 1992-1-1:2004 (5) 
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S obzirom na to da svaki proizvođač protivprobojnih čepova je aplicirao i dobio ETA 
dopuštenje gde maksimalna proračunska otpornost AB ploče na proboj VRd,max definisan 
na drugačiji način. Maksimalna nosivost je ograničen na 1.96-struku vrednost nosivosti 
betona na smicanje bez armature νRd,c ali računato na kontrolnom obimu u1 koji je na 2xd 
mereno od ivice stuba prema sledećoj formuli: 



 1c,Rd
max,Rd

ud96.1
V


  prema ETA-13/0151 (8) 

Mora se napomenuti da koeficijent 1.96 važi za međuspratne ploče, dok za temeljne 
ploče koeficijent je 1.62. 
Ova razlika u načinu pristupa određivanja maksimalne nosivosti na proboj rezultira sa 
različitim rezultatima tako da za iste uslove prema ETA dopuštenju dobija se manja 
vrednost približno 11% za međuspratne ploče i oko 26% za temelje, nego kada se računa 
čisto prema Evrokodu 2 i bez nacionalnih dodataka. 
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Slika 3. Osnovni princip razmeštaja armature protiv proboja prema Evrokodu 2 

 
Položaj krajnjeg obima potrebnog osiguranja se određuje na osnovu nosivosti betona na 
smicanje bez armature za osiguranje prema 6.4.5. (4) jednačini: 




 2/)ba(2
d

V
r

c,Rd

Ed
out 
















  za pravougaoni stub a:b ≤ 1:2 (9) 

Zadnji čep mora da bude postavljen na liniji ili dalje od rext = rext – 1.5d. 
Maksimalni međusobni razmak čepova u radijalnom pravcu sr ≤ 0.75d. 
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Prvi čep od ivice stuba mora da bude udaljen so = (0.3-0.5)d 
Potrebna površina preseka jednog protivprobojnog čepa na i-tom obimu osiguranja može 
se računati iz jednačine 6.4.5 (1) i ako se νRd,cs izjednači sa νEd,i prema sledećem: 

ef,ywd

iprov,r

c,Rdi,Edreq,sw
f5.1

us
)75.0(A




 

 

(10) 

Da bi osiguranje zadovoljio uslove nosivosti mora da se zadovolji na savakom i-tom 
obimu osiguranja 

iprov,r

ef,ywdprov,sw

c,Rdcs,Rdi,Ed
us

fA
5.175.0




   (11)

 
Maksimalni razmaci armature za osiguranje u tangencijalnom pravcu su definisani na 
dva karakteristična obima i to na kontrolnom ucontrol i na obimu zadnjeg reda čepova na 
uext i definisani su prema slici 3. na osnovu Evrokoda 2. Ovi razmaci su drugačije 
definisani u ETA-13/0151 i koji se mogu proučiti u predmetnom dokumentu. 
 
 

4. UPOREDNI PRIKAZ NOSIVOSTI SA I BEZ ARMATURE ZA 
OSIGURANJE PROBOJA 

 
Direktno upoređivanje proračuna prema važećem srpskom standardu P BAB ’87 i 
proračuna prema Evrokodu 2 nije moguć, jer se prvi bazira na karakterističnim 
vrednostima opterećenja dok savremeniji propis EC2 radi sa proračunskim (design) 
vrednostima sa uključenim parcijanim faktorima sigurnosti za opterećenja. Da bi se 
mogao uporediti rezultati prema starom propisu sa novijim uzet je u obzir prosečan 
koeficiejnt sigurnosti za opterećenje od γ=1.45 i dobijeni rezultati prema EC2 su deljeni 
da bi se dobili uporedljivi vrednosti. Kod svih proračuna uzet je u obzir i faktor 
ekscentričnosti od β=1.15. 
Primer 1. - Ulazni podaci za proračun su prema sledećem – središnji stub: 

AB puna ploča h=20.0cm, kvalitet betona MB40 (C30/37) sa zaštitnim slojem od 
2cm, armatura za savijanje u oba pravca gornje zone Ø16/10 B500 B. Statička 
visina ploče d=16.4cm sa procentom armiranja μ=1.228%. Stub preseka 40x40cm. 

Dobijeni rezultati su prema sledećem: 
 

Tabela 1. Rezultati proračuna otpornosti na proboj – primer 1. 

Propis 
P BAB ‘87 EN 1992-1-1 

AC 2010 
ETA-13/0151 

Nosivost bez osiguranja 
proračunska vrednost VRdc 

karakteristična vrednost VRc 

 
 

344.07 kN 

 
416.87 kN 
287.50 kN 

 
416.87 kN 
287.50 kN 

U odnosu na P BAB‘87 100 % 84 % 84 % 
Maksimalna nosivost sa 
osiguranjem 
proračunska vrednost VRdmax 

karakteristična vrednost VRmax 

 
 
 

464.65 kN 

 
 

963.80 kN 
664.69 kN 

 
 

817.04 kN 
563.48 kN 

U odnosu na P BAB‘87 100 % 143 % 121 % 
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Primer 2. - Ulazni podaci za proračun su prema sledećem – središnji stub: 
AB puna ploča h=40.0cm, kvalitet betona MB40 (C30/37) sa zaštitnim slojem od 
2cm, armatura za savijanje u oba pravca gornje zone Ø20/10 B500 B. Statička 
visina ploče d=36.0cm sa procentom armiranja μ=0.873%. Stub preseka 40x40cm. 

Dobijeni rezultati su prema sledećem: 
 

Tabela 2. Rezultati proračuna otpornosti na proboj – primer 2. 

Propis 
P BAB ‘87 EN 1992-1-1 

AC 2010 
ETA-13/0151 

Nosivost bez osiguranja 
proračunska vrednost VRdc 

karakteristična vrednost VRc 

 
 

840.26 kN 

 
1192.35 kN 

822.31 kN 

 
1192.35 kN 

822.31 kN 
U odnosu na P BAB‘87 100 % 98 % 98 % 
Maksimalna nosivost sa 
osiguranjem 
proračunska vrednost VRdmax 

karakteristična vrednost VRmax 

 
 
 

1134.98 kN 

 
 

2115.65 kN 
1459.07 kN 

 
 

2337.04 kN 
1611.75 kN 

U odnosu na P BAB‘87 100 % 129 % 142 % 
 
 

5. ZAKLJUČAK 
 
Iz dve prikazane analize za dve različite debljine ploče može se zaključiti da primena 
proračuna prema graničnim stanjima nosivosti i načinom armiranja propisan u EC 2 
dobijaju se vitkije/tanje ploče, za iste ulazne parametre i dobiju se povećane maksimalne 
sile proboja za 21%-43% u odnosu na još važeći P BAB ’87, tojest za istu silu je moguće 
primeniti tanju ploču. U nekim uslovima osnovni EN 1992-1-1:2004/AC:2010 daje veću 
nosivost dok Evropsko Tehničko dopuštenje pri drugim jer ona je kombinacija EC2 i 
rezultata opsežnih eksperimentalnih ispitivanja izvršena na realnim ispitnim modelima. 
Osnovni razlog ove razlike je da važeći P BAB ’87 na konzervativniji način predviđa 
osiguranje ploča od proboja, proverava smićuće napone samo u jednom kritičnom 
preseku na 0.5d od ivice stuba i daje mogućnost samo za jedan red osiguranja u obliku 
uzengija koje oformljulju gredice oko stuba. Upoređivanjem radius krajnjeg osiguranja 
od proboja prema P BAB ’87 za ploču od 20cm imamo 8.2 cm, za ploču od 40cm imamo 
18cm dok prema EN 1992 ove vrednosti su za ploču od 20 cm,krajnja linija osiguranja je 
na 84.5cm, a za ploču od 40cm ona iznosi 93.5cm. 
Prednosti primene proračuna i armiranja prema Evrokodu su: 

- veća protivprobojna nosivost ploče 
- moguća primena vitkijih, tanjih ploča – minimalna debljina primene je 18cm 
- smanjivanje statičkih visina spratova, manje seizmičke sile 
- jednostavna i brza ugradnja nakon postavljene armature gornje zone 
- jednostavni proračun sa besplatnim softverom – Peikko Designer® 
- poseduje ETA dopuštenje – na primer proizvođač Peikko PSB – ETA-13/0151 

Jedina negativna strana primene je da se proizvod mora uvoziti od stranih dobavljača. 
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ENSURING FLAT RC FLOOR STRUCTURE AGAINST 
PUNCHING USING PEIKKO PSB SHEAR STUDS 

 
Summary: In structures the connection between columns and flat reinforced concrete 
floor supported only by columns are the most critical places in the structure. There are 
several ways of design and reinforcing of the connections. The still applicable Serbian 
code foresees ensuring with stirrups in beams formed around columns in the slab. It is 
expected Eurocode 2 will be adopted in near future and to be applicable in Serbia. 
Eurocode 2 foresees completely different approach of design and way of reinforcing 
compared to P BAB ’87. The design is based on spatial lattice model formed from 
pressed concrete diagonals and tensioned verticals – strut and tie model. By analyzing 
the design results according the old and the new code, as well as taking into 
consideration of national documents for Eurocode 1992, results of maximum punching 
capacities are in a range when the input data is the same. In this paper is a short 
overview of current code and the upcoming old-new design code Eurocode 1992, 
2004/AC:2010. 
 
Keywords: Ensuring punching, Strut and Tie, Eurocode 1992, PSB reinforcing studs 
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НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА ПОЖАРНЕ ОТПОРНОСТИ 
ЧЕЛИЧНИХ РЕШЕТКАСТИХ КРОВНИХ НОСАЧА 

 
Миливоје Милановић 1 
Мери Цветковска 2  
Назим Манић 3 
Петар Кнежевић4                                                                               УДК: 692.522:519.6 
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Резиме: Челичне решетке представљају ефикасна решења при конструисању 
лаких кровних носача, носача међуспратних конструкција и тешких мостовских 
носача. Због техничких немогућности, недостатка експерименталних тестирања 
великих решетки на пожарна дејства, користе се резултати експеримената 
гредних носача и мањих решетки. Комбиновањем ових резултата са нумеричким 
прорачунима пожарне отпорности челичних елемената и конструкција, добијају 
се практични резултати за одређивање носивости челичних решеткастих носача 
при дејству пожара. Овај рад, анализом носивости једног, кровног, решеткастог 
носача од челика, изложеног дејству стандардног пожара ( ИСО 834 ), показује 
разлику пожарне носивости, незаштићене и изоловане решетке, у зависности од  
квалитета, врсте и дебљине заштите. 
 
Кључне речи:  челична решетка, температура, стандардни пожар,заштита 
 
 

1. УВОД 
 
Врло чести елементи челичних конструкција су решеткасти носачи. Они се 
појављују као лаке кровне контсрукције, носачи међуспратних конструкција и др., 
али и тешки решеткасти главни носачи  мостовских конструкција. Њихова основна 
предност лежи у томе да су елементи конструкције изложени само аксијалним 
силама, које омогућавају мале  пресеке, лакшу конструкцију и мањи утрошак 
материјала. Основне карактеристике решеткастих носача, прорачун и 
димензионисање, су познати, па овде нису посебно анализирани [1].  Недостатак 
челика, као материјала, је недовољна отпорност на корозију и високе температуре. 
Повећањем температуре челик, као материјал, губи носивост уз повећање 
деформабилности [2]. Мале димензије пресека, елемената челичних решетки, 
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посебно утичу на значајан пад носивости истих при расту температуре разних 
врста објеката. Линијске или просторне решеткасте конструкције, имају врло 
велику примену код објеката великих распона: спортске дворане, индустријске 
хале, складишта, магацини , већи растери пословних и стамбених објеката и др. Да 
би се спречило брзо рушење и велике деформације решеткастих носача, 
поменутих објеката у случају пожарног дејства, потребно је анализирати утицај 
температуре на исте. Носивост елемената и челичног решеткастог носача у 
целини, у условима повишених температура, комплексан је проблем, базиран на 
принципима механике, отпорности материјала, статике конструкција и 
термодинамике. Због сложености проблема, габарита решеткастих носача и других 
утицајних параметара, експериментима није могуће потпуно обухватити и 
анализирати ову проблематику. То је разлог паралелног корипћења нумеричких 
метода. Један од тих нумеричких модела ( базиран на методи МКЕ ) је овде 
коришћени софтвер САФИР [3]. У раду је помоћу нумеричког модула САФИР,  
анализирана носивост главног решеткастог носача кровне конструкције једне 
магацинске зграде, који је изложен дејству стандардног пожара ( ИСО 834 ).  
 
 

2. САФИР – МОДУЛ ЗА ПОЖАРНУ АНАЛИЗУ КОНСТРУКЦИЈА 
 
САФИР је наменски рачунарски програм за анализу конструкција и 
конструктивних елемената у условима амбијенталне температуре као и повишених 
температура за време дејства пожара [3]. Програм је базиран на методи коначних 
елемената (МКЕ). Развијен је на Универзитету у Лијежу, Белгија. Први корак 
анализе је прорачун расподеле температуре унутар пресека конструктивних 
елемената – “термичка анализа”. Други корак је “статичка анализа“ чија сврха је 
одређивање одговора конструкције услед статичког и топлотног оптерећења.  
 
 

3. ДИМЕНЗИЈЕ  И  ОПТЕРЕЋЕЊЕ  РЕШЕТКАСТОГ  НОСАЧА  
 
За анализу носивости при дејству стандардног пожарног оптерећења, усвојен је 
полигонални, симетрични, челични решеткасти носач  дужине L = 33 м, средишње 
висине H1 = 3,30 м и висине на крајевима H2 = 2,0 м, приказан на слици 3. Нагиб 
горњег појаса решетке од средине према крајевима је 6 %. 

 
Слика 1. Изгледи димензије полигоналног решеткастог носача од челика 
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Елементи решетке су од кутијастих хладнообликованих профила ( HOP ) и то: 
горњи појас 150 х 150 х 6,5 мм, доњи појас 150 х 150 х 6 мм, вертикале и 
дијагонале 100 х 100 х 5 мм . Све везе елемената решеткастог носача су заварене. 
Међусобно растојање решеткастих носача износи 6 м. Вертикале и дијагонале 
скраћују дужину штапова горњег појаса на 1,5 м. Челик је квалитета S 355.  
Усвојено оптерећење носача је: 
 од кровног покривача, рожњача, спрегова и тежине решетке:   g = 1,30 кN/м2 
 од снега и ветра :  s + w = 2,20 кN/м2 ; 

 
Укупно оптерећење горњег појаса  носача је :   
                            q = ( 1,35 х 1,30 + 1,50 х 2,20 ) х 6,00 = 30,33 kN/m, 
односно оптерећење у средњим чворовима решетке је : 
                            Ned,1 = 45,5 кН ,   а два крајња чвора :    Ned,2 = 22,75 kN . 
 
Димензионисање решетке је извршено помоћу софтвера ТОWER 6 (за статичку 
анализу конструкција ), узимајући у обзир отпорност елемената на смичуће силе 

                                                  Qed  / Qpl   ≤   1                                                     ( 1 ) 
 
и једноаксијално савијање према ЕN 1993-1-1. 

                               Ned / ϰ Npl +  kyy x  My,ed  /  Mpl   ≤ 1                            ( 2 ) 
 
Елементи решеткастог носача су усвојени према граничном оптерећењу у 
чворовима, за анализу према [1], у условима собне температуре (20°C). При 
анализи носивости носача у условима стандардног пожарног сценарија , према [2] , 
усвојено је оптерећење : 
 

                                               Ed,fi  =  � fi Ed                                                    ( 3 ) 
 
где је  Еd - вредност оптерећења ( сила и момент савијања ) при нормалним 
температурама , Еd,fi – оптерећење у пожарним условима , �fi  – редукциони 
коефицијент за пожарни сценарио оптерећења. Овај фактор се одређује према : 
 

                                             
где су : 
 Gк  – вредност сталног оптерећења ; 
 Qk,1  – вредност променљивог оптерећења ( снег и ветар ) ; 
 γg, γQ,1  - парцијални коефицијенти за стално и променљиво оптерећење ; 
 ψfi – фактор комбинације за пожарно дејство – снега и ветра - 0,30 

Заменом усвојених оптерећења у једначину (4), добија се �fi = 0,356 , па је 
оптерећење дуж носача на основу релације (3) :  qfi = 0,356 х 30,33 = 10,80 кN/м , 
односно у чворовима : Nefi,1 = 16,20 кN , односно   Nefi,2 = 8,1 кN. 
 

( 4 ) 
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4. ПОЖАРНА ОТПОРНОСТ РЕШЕТКАСТОГ  НОСАЧА  
 
Анализа носивости, усвојене челичне решетке, извршена је за незаштићени и 
изоловани носач. Заштита челичних решеткастих носача, од пожара, може се 
извршити на више начина. Три најчешћа  вида заштите оваквих конструкција [4],  
приказаних на слици 2, су : 
 Облагање противпожарним спрејом (прскање) у одређеним дебљинама – (а); 
 Облагање изолационим материјалима, најчешће гипсаним таблама ( б ) ; 
 Заштита противпожарним баријерама – изолационим плафонима ( в ) ; 

 
Најчешћи и најједноставнији вид заштите ,челичних решеткастих носача, од 
пожара је заштита  специјалним противпожарним спрејевима (прскањем ).  
 

                                                       
 

Слика 2 : Заштита челичних решеткастих носача од пожара: а) облога од спреја; 
б) – облога изолационим таблама ; в)– заштита помоћу изолационих плафона 

 
Ови спрејеви се производе од изолационих материјала и наносе се у различитим 
дебљинама, у зависности од класе пожарне отпорности која се захтева. Друга два 
вида заштите су такође ефикасни начини заштите, али изискују доста рада, 
додатне конструкције за изолацију, помоћне скеле и др.  
У раду је за изолацију елемената носача коришћен противпожарни спреј CAFCO 
300. To je спреј на бази природног минерала вермикулита и гипса [5],  са 
термичким и физичким карактеристикама које су дате у Табели 1. Анализа 
носивости решетке је извршена за три дебљине заштитног спреја : 20, 30  и 40 мм. 
 

Табела 1:  Термичке карактеристике челика и спреја CAFCO 300 

W / m2K

W / m2K

 -

W / m K

J / kg K

kg / m3

kg / m3

310

10

Материјал / Термичке карактеристике CAFCO  300

25

5

0.6

0.078

900

Садржај влаге ( voda po m
3
 )

Челик  S 355

25

9

0.7

54 - 27.3

425 - 650

7850

 - 

Коефицијент конвекције - грејана пов.

Коефицијент конвекције - хладна пов.

Коефицијент релативне емисије

Термички кондуктивитет ( провод. )

Специфични топлотни капацитет

Специфична тежина
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На слици 3, види се резултат носивости челичног решеткастог носача при дејству 
стандардног пожара ( ИСО 834 ) .  
Дијаграм показује угиб носча од тренутка када почиње загревање,  до тренутка 
лома – колапса конструкције. Евидентно је, што се види са дијаграма, да 
незаштићени носач има врло малу носивост у току развоја пожара. Време рушења 
незаштићене конструкције је 13,33 мин.  
Изоловани носачи имају знатно већу носивост, која расте са растом дебљине 
заштитног слоја. За дебљине заштитног спреја  d = 20, 30 и 40 мм , носивости 
решеткастог носача су респективно  95 , 126,5  и 156 минута.  
Треба напоменути да је при анализи носивости челичне решетке при дејству 
стандардног пожара, усвојено да температура делује по целом обиму пресека 
елемената доњег појаса, дијагонала и вертикала. Код горњег појаса носача 
усвојено је да пожар делује са две бочне и доње стране пресека елемената, али не и 
са горње стране пресека , на коју се ослањају рожњаче и кровни покривач. 
 

 
Слика 3.Угиб челичног решеткастог носача при дејству стандардног пожара        

( ИСО 834 ) у зависности од дебљине слоја заштитног спреја.. 
 
Слика 4, приказује велику разлику просечних температура незаштићеног и 
изолованог горњег појаса решеткастог носача у тренутку лома незаштићене 
решетке (13,33 мин). Горњи појас незаштићене решетке има просечну температуру 

440 º C а горњи појас решетке са изолацијом 20 мм има температуру  46,8 º C . 
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Слика 4. Температуре у пресеку горњег појаса челичне решетке : а) незаштићени 
горњи појас ; б) горњи појас изолован слојем спреја  CAFCO  d = 20 мм ; 
 
Из предходно изложене анализе носивости челичних решеткастих носача, у 
условима пожарног оптерећења, може се извући неколико закључака : 
 Због брзог пада носивости челика и малих пресека, неизоловани, челични ре- 

шеткасти носачи имају врло малу отпорност при дејству повишених 
температура. Времена отпорности на пожар, ових носача, знатно су мања 
него код других типова носача ( пуни челични носачи, спрегнути носачи, 
армиранобетонски  и преднапрегнути носачи ).  

 Заштитом елемената решетке знатно се повећава отпорност исте на дејство 
температуре, па обавезно треба извршити изолацију у објектима код којих је 
могућа појава пожарног дејства . 

 Врсту изолације одредити према захтеваној класи пожарне отпорности , 
расположивим материјалима и могућностима уградње истих. 

 Време отпорности изолованог носача, на пожарна дејства, одредити помоћу 
расположивих експерименталних података и савремених нумеричких модела.  
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NUMERICAL ANALYSIS OF FIRE RESISTANCE OF 
STEEL ROOF TRUSSES 

 
Summary: Construction of steel trusses provide effective solutions for lightweight 
construction roof trusses, floor structures and heavy bridge trusses. Due to technical 
impossibility, experimental testing of large truss on fire effects, we use the results of 
experiments beams and smaller trusses. Combining these results with numerical 
calculations of fire resistance of steel elements and structures, we obtain practical 
results to determine the bearing capacity of steel trusses at the effect of fire. This paper, 
by analyzing the payload of one roof, steel truss, exposed to the action of fire standard 
(ISO 834), shows a difference of fire load, unprotected and isolated trusses, depending 
on the quality, type and thickness of protection. 
 
Keywords: steel truss, temperature, standard fire,  protection 
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PERFORMANCE BASED SEISMIC DESIGN OF 
CONCRETE BUILDINGS STRUCTURES – BASES  
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DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.026 
Summary: The paper reviews literature and codes related to performance-based seismic 
design (PBSD) of reinforced concrete building. Performance objectives such as 
immediate occupancy, collapse prevention, or life-safety are used to define the state 
(condition) of the buildings structures following a design earthquake. Some results of the 
analysis and provisions of seismic codes of India, Japan, EN 1998-1, and in USA (ATC-
40 and FEMA 274) are described and compared.  
 
Keywords: Seismic performance, RC buildings, performance objectives, analysis, design  
 
 

1. INTRODUCTION AND DEVELOPMENT OF PBD 
 
After several powerful earthquakes that caused major damage in countries with medium 
and large seismic activity it has been continuously working on improving methods of 
design. Thus, in recent decades instead of the force based design method a new capacity 
design method has been introduced for the construction of buildings which gave rise to 
"weak beams-strong columns" as an enabling mechanism for dissipating entered 
energetic seismic ground motion. After a strong earthquake in Northrige 1994 (USA) 
and Hyogo-ken (Kobe) in 1995 significant changes followed in order to reduce damage 
to the new and enhancing existing facilities. 
This led to the development of performance-based engineering, whose framework 
explicitly addresses life-safety, reparability and functional issues (damage limitation) in 
building at corresponding levels of seismic motions (events). The design for seismic 
resistance is changing from “strength“ to “performance“ [11]. 
The seismic design code of buildings in Japan was revised in 2000 to implement a 
performance-based structural engineering framework. New verification procedures of 
seismic structural performance were introduced: seismic design spectra defined at 
bedrock and evaluation of site response that form geotechnical data of surface soil 
layers. In addition, equivalent linearization technique uses an equivalent single-degree-
of-freedom (ESDOF) system and the response spectrum analysis, while the previous 
procedures are based on the estimation of the ultimate capacity for lateral loads of a 
building [7]. Design seismic events with return periods of approximately 500 years and 

                                                           
1 Dr Radomir Folić, profesor emeritus, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, tel.: 021 551 529, 
e – mail:  folic@uns.ac.rs 
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50 years are used to evaluate the seismic performance of a life safety and damage-
limitation levels, respectively. Nonlinear pushover analyses are used as verification 
procedure for seismic performance besides ESDOF modelling of a building and site-
dependent response spectrum concepts. The prediction of the maximum structural 
response against earthquake motions without using time history analysis is used as well.  
Performance-based seismic design (PBSD) refers to the methodology in which structural 
design criteria are expressed in terms of achieving a set of performance objectives. A 
limit state is a form of performance objective.  In order to ensure the desirable 
performance of buildings structures the strength, stiffness and ductility/deformability 
should be reasonably (balanced) proportioned. Conventional methods of seismic design 
have the objectives to provide life safety (strength and ductility) and damage control 
(serviceability drift limits) [5]. The performance target can be any response parameter 
attached to a certain threshold. 
The basic concept of Performance-based seismic design (PBSD) is to provide engineers 
with the capability to design buildings that have a predictable and reliable performance 
in earthquake [6]. The term PBSD has been widely used by the engineers and 
researchers since 1994 Northridge Earthquake. The International Code Council (ICC) in 
the United States and a performance code are available for voluntary adoption since 
2001 [12]. The initial documents [4] contain a range of formal performance objectives 
that correspond to specific levels of seismic shaking. The level generalized with 
descriptions of overall damage states with titles such as operational, immediate 
occupancy, life safety, and collapse prevention. PBSD process (Vision 2000) [13] was 
developed following the Northridge event SEAOC 1995 which was more generalized 
than the one contained in FEMA [4].  
Consequently, PBSE has been defined as consisting of the selection of design criteria, 
appropriate structural systems, layout, proportions, and details for structure and its non-
structural components [2]. Further development of the method has been described in [9]. 
The document [1] is limited to concrete buildings structure and emphasizes the use of the 
capacity and demand spectra. Therefore, the force-displacement curve of a point on the 
structure is determined using nonlinear static pushover analysis.   
From the above definition V. Bertero in paper [2] stresses „a process that begins with the 
first concept of a project and lasts throughout the life of the building. It includes 
selection of the performance objective, determination of site suitability, conceptual 
design, and preliminary design, final design, acceptability checks during design, design 
review, quality assurance during the construction, and maintenance during the life of the 
building”. Each step is critical to the success of the selected performance objective. 
Seismic hazard parameters are: ground shaking, liquefaction, landslide, settlement and 
fault rupture. FEMA 273 consists of 7 key technical issues: definition of performance 
goals and criteria; format, enforcement and implementation; risk assessment and 
structural reliability; structural analysis and design; performance of structural 
components and systems; performance of non-structural components and systems [4]. 
In current code design procedures, there are uncertainties concerning the seismic demand 
and seismic capacity of the structure. Performance-based seismic design is a more 
general design philosophy in which the design criteria are expressed in terms of 
achieving stated performance objectives when the structure is subjected to stated levels 
of seismic hazard [5]. Limiting damage states expressed trough performance level are 
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compared with permissible values. Those values depend on strength and ductility 
capacity.  
The paper reviews literature and codes related to performance-based seismic design of 
reinforced concrete building. Performance objectives are used to define the condition of 
the concrete buildings structures following a design seismic event. Some results of the 
analysis and provisions of seismic codes are described and analysed. Trends and 
challenges are designated. 
 
 

2. PERFORMANCE OBJECTIVES 
 
Performance-based seismic design explicitly evaluates how a building is likely to 
perform; given the potential hazard it is likely to experience, consider uncertainties 
inherent in the quantification of potential hazard and uncertainties in assessment of 
actual building response [1] and [6]. Identifying and assessing the performance 
capability of a building is an integral part of the design process. It is an iterative process 
that begins with the selection of performance objectives. Each performance objective is a 
statement of the acceptable risk of incurring specific levels of damage, and the 
consequential losses that occur as a result of this damage, at a specific level of seismic 
hazard [6]. 
Eurocode 8 [3] includes two performance levels: (a) local collapse endangering lives and 
(b) limitation of damage in structural and non-structural elements. M. Fardis in [10] 
compared code in US and Eurocode 8. In Europe performance levels (CEB Model Code) 
are associated to limit state. They are termed ultimate limit state (ULS) if they concern 
the safety of people or structures, or serviceability limit state (SLS) normal function and 
use of the structure, the comfort of occupants, or damage to property. In [3] two-level 
seismic design with explicit performance objectives are: (1) protection of life under a 
rare seismic action, by preventing collapse of the structure or parts of it and ensuring 
structural integrity and residual load capacity; (2) limited property loss in a frequent 
earthquake, via limitation of structural and non-structural damage. 
The goal is to minimize earthquake –related costs to the building owner over the life of 
the building. This is done by considering a set of design objectives. The core of PBD 
method is the selection of seismic performance objectives defined as the coupling of 
expected performance level with expected levels of seismic ground motion. The 
performance levels are defined [11]: 

 Fully operational (facility continues in operation with negligible damage). 
 Operational (facility continues in operation with minor damage and minor 

disruption in nonessential services). 
 Life safe (is substantially protected, damage is moderated to extensive. 
 Near collapse (life safety is at risk, damage is severe, structural collapse is prevent. 

A performance design objective couples expected or desired performance levels with 
levels of possible seismic hazards. The relationship between these performance levels 
and earthquake design level is summarised in Matrix (Fig. 1). 
Eurocode 8, for structures of ordinary importance, recommends though the following: A 
seismic action for local collapse prevention – termed design seismic action – with 10% 
exceedance probability in 50 yrs (return period 475 yrs); a 10% in 10 yrs serviceability 
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earthquake for damage limitation (mean return  period 95yrs). Enhanced performance of 
essential or large occupancy facilities is achieved not by upgrading the performance 
level for earthquake level, as in US codes, but by modifying the hazard level for which 
the performance level is pursued [10].  
FEMA documents [4] deal with multi-level performance with associated probabilistic 
ground motion and a variety of performance objectives. Proposed earthquake hazard 
levels are different form Eurocode 8 and comprise earthquake frequency (frequent, 
occasional, rare, very rare, extremely rare) with return period in years (43, 72. 475, 970 
and 2475) respectable and with probability of exceedence [4] and [5].  
 

Figure 1. Performance matrix 2000 vision, after [13] 
 

 
Figure 2. Performance levels relative damage [5] and (fib)  

 
The performance target can be a specified limit on and response parameter such as 
stress, strains, displacements, accelerations, etc. Usually drift levels are associated with 
specific damage categories. Some of the subjected performance levels can group in 
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equivalent categories as listed in Table 1 [4] and [13]. Structural system performance can 
also be quantified using a reliable damage index such as that based on displacement 
ductility and hysteretic energy [5]. Performance levels relative damage of concrete rigid 
elements (walls) is shown in Figure2 (the performance includes reparability of damage). 
In [3] the drift limit under the 10% in 10 years serviceability earthquake is 0.5% if non-
structural elements are brittle and attached to the framing, 0.75% if they are ductile, and 
1% if they are not forced to follow structural deformations or do not exist. The 1% drift 
limit is to protect also structural members from significant inelastic deformations under 
serviceability earthquake. Drift demands are calculated on the basis of the equal-
displacement rule (and in concrete buildings for 50% of uncracked gross section 
stiffness) [10].  
 

Table 1. Definition of performance levels from Vision-2000 
Performance level Performance description Story drift 
Fully operational Continuous service, negligible damage <0.2 % 

Operational Safe for occupancy, light damage, repairs for 
Non-essential operation 

<0.5 % 

Life safety Moderate damage, life safety protection, repair 
may be possible but impractical 

<1.5 % 

Near collapse Severe damage, collapse prevented, falling 
Non-structural elements 

<2.5 % 

Collapse  >2.5 % 
 
 

3. DESIGN EVALUATION 
 
In Japan [7] the middle level earthquake forces used in the conventional seismic design 
practice (case of moderate earthquakes –return period ~50years). The motion of rare 
earthquake (once in~500 years) is at the life-safety limit state. The level of maximum 
earthquake motions to be considered corresponding to the category of requirement for 
service life safety and it is assumed to produce the maximum possible effects on the 
structural safety of a building. The level of the earthquake ground motion used for the 
seismic design at the damage-limitation limit state should be reduced to a fifth of that for 
life safety. The verification procedures involve the application of the ESDOF, and the 
application of a nonlinear pushover analysis and modal analysis.  
Analysis methods for the calculation of deformation demands and criteria of 
applicability [3] have adopted a fully displacement-based approach. The seismic action 
is given by the 5%- damped elastic response spectrum. The quantities of interest derived 
from it: the target displacement for nonlinear static analysis, or acceleration time-
histories for nonlinear dynamic analysis. If linear analysis is applied, internal forces in 
“brittle” members are estimated as in “capacity-design”, i.e. all beams, columns and 
walls are capacity-designed against brittle-shear failure. Force capacities are estimated 
from expected values of material strengths derived from the available information, 
multiplied by a “confidence factor” greater than 1,0 that depends on the amount and 
reliability of information on the as-built structure. Factors defining different performance 
states include residual displacement as a key performance limit.  
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Restriction of deformation-shift is an indicator of the damage degree. It is generally 
accepted as damage for structural member, or drift for non-structural components.  The 
development and verification of displacement-based analysis methods are key steps to 
the development of performance-based seismic design [14]. The concept of structure 
design which achieves specific performance defined by the strain or drift limits under 
specific level of seismic intensity was introduced first in New Zealand (Priestley, 1993). 
After that considerable research attention were paid in Europe and US. The designed 
structures were compatible with the concept of uniform-risk spectra. 
The provisions of FEMA 273 limit global displacement of the performance level under 
consideration (e.g. Immediate Occupancy, Life Safety, Collapse Prevention) to that at 
which any single component researches its acceptability limit (Fig. 3). Global 
displacement limits component acceptability by using FEMA 273. The acceptability 
limits were developed according to FEMA 273 to identify and mitigate specific seismic 
deficiencies in buildings to improve anticipated performance.  
 

 
Fig. 3. Global displacement limits and component acceptability used in FEMA 273 

 
Acceptable procedures for design evaluation include [5] and [9]: (1) elastic analysis; (2) 
component-based elastic analysis procedure; (3) simplified nonlinear analysis methods; 
and (4) dynamic nonlinear time history analysis. Simplified nonlinear analysis is based 
on pushover analysis to determine capacity and on design spectrum to represent demand. 
Among them are: the N2 method, developed by Fajfar and recommended in [3], inelastic 
spectra and yield point spectra. At each design step, design evaluation max involves 
response parameters in term of demand versus capacity. The extension of the N2 method 
to asymmetric building structures can be represented by 3D structural model. When 
taking into consideration the soil conditions and soil-structure interaction effects they are 
presented as accurately as possible [7].  
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Performance-based design approaches aimed at reduction local damage or ductility. 
Some authors proposed force-based design for preliminary strength determination, with 
inelastic time-history analyses to check inelastic deformation [2]. Capacity design 
principles are employed to determine required shear strength of the member and joints. 
The time-history analyses are also used to check storey drift, and if local inelastic 
deformations are within acceptable limits [11].  
Force-based requires the specification of initial stiffnees of structural members. This is 
sometimes taken to be gross stiffness, and as a reducted stiffness to represent the 
influence of cracking. The linear procedure can be applied, for buildings if their height is 
not more than 25m. In all other cases, the modal combination method should be applied. 
By using a suitable modal combination, the contributions of the higher modes can be 
taken into account accordingly (Incremental Modal Combination Method). In the 
nonlinear static evaluation procedure (Pushover Analysis) idealized roads of beam and 
column can be considered as: concentrated plasticity with plastic hinge or nonlinear 
spring hinge; and distributed plasticity with finite hinge zone, fibre section and finite 
element (fib: MC2010, 2013). The regions of potential plastic hinging should be 
designed according to the Section 5 of [3].  
The foundation of a structure in a seismic area shall receive forces from the 
superstructure which are transferred to the ground without substantial permanent 
deformations. In general, only one foundation type shall be used for the same structure, 
unless the latter consists of dynamically independent units. The interaction of soil-
foundations-structure depends on: foundation manner, properties of soil, foundation and 
structure. Characteristics of vibration caused by earthquake (frequency contents, peak 
acceleration, i.e.) are important and they depend on soil quality. 
 
 
4. FINAL REMARKS AND CONCLUSIONS 
 
A workshop on performance- based seismic design [10] finished with resolutions, 
conclusions and recommendations focused on issues important to the development of 
performance-based seismic design methodologies that can form the basis of practical 
guidelines, standards, and code implementation.  
In PBSD multi-level seismic hazards are considered with an emphasis on transparency of 
performance objectives. Building performance is guaranteed through limited inelastic 
deformation in addition to strength and ductility. This method design will insure the 
minimum life-cycle cost of buildings [12]. 
The seismic performance shall be verified by comparing the predicted response values 
with the estimated limit value of structural members and overall buildings. The basic 
objective of performance-based earthquake engineering is to produce structures that 
respond in a more reliable manner during earthquake shaking, many engineers PBEE 
with overall enhanced performance [14].  
Performance-based design concepts provide a suitable framework for future seismic 
code development. Future seismic design needs to be based on defined multiple 
performance objectives and associated earthquake hazard levels. That permits 
considerations of soil-foundation-structure systems including non-structural components 
[5] and [8].  
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NA PERFORMANSAMA ZASNVANA SEIZMIČKA 
ANALIZA BETONSKIH KONSTRUKCIJA ZGRADA 

 
Резиме: U radu je dat kratak pregled literature i preporuka za primenu na 
performansama zasnovanog projektovanja (PBD) armiranobetonskih zgrada. Ciljane 
performanse: trenutno korišćenje, sprečavanje rušenja, ili sigurnost života se koriste za 
definisanje stanja konstrukcija zgrada za proračunski zemljotres. Prikazani su neki 
rezultati analiza i odredbi  za projektovanje zasnovano na performansama  iz Indije, 
Japana, evropskih normi i SAD (ATC-40 i FEMA 274) uz njihovo upoređenje. 
 
Кључне речи: Seizmičke  performase, AB zgrade, ciljne performanse, analiza, proračun  
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МОНИТОРИНГ ПОВРШИНСКИХ АРМИРАНО 
БЕТОНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА 

 
Немања Марковић 1 
Тамара Несторовић 2   
Драгослав Стојић3    
Радован Цветковић4                                                                УДК: 624.07.012.45:539.3 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.027 
Резиме: Овим радом је приказан активни систем детекције оштећења и 
мониторинга армирано бетонских површинских елемената помоћу 
пиезоелектричних плочица. Метода се базира на праћењу промене пропагације 
таласа у армирано бетонском елементу изазваног помоћу пиезоелектричних 
актуатора залепљеног или убаченох унутар елемента. Квантитативна вредност 
оштећења исказана је путем индекса оштећења, при чему је у раду представљен 
дводимензионални индекс оштећења прилагођен геометриском карактеру 
анализираних армирано бетонских елемената. Због тога што пиезоелектрични 
сензори/актуатори трајно остају залепљени или уграђени у армирано бетонски 
конструктивни елемент могуће је активно праћење стања, детекција настанка 
прслина као и праћење даље пропагације прслина. 
 
Кључне речи: Мониторинг, армирани бетон, пиезоелектрични сензори, 
пропагација таласа 
 
 

1. УВОД 
 
Армирани бетон је највише коришћени материјал у историји градитељства. 
Тренутно, велика већина јавних и инфраструктурних објеката која су од великог 
значаја из културног, историјског и безбедоносног разлога, направљене су од 
армираног бетона. Данашње методе за праћење стања ових објеката су пасивног 
типа и не обезбеђују довољно података за оцену њихове сигурности и 
поузданости. Са развојем савремених технологија у пољу материјала и 
електронике, ствара се могућност и развоја активних система мониторинга и 
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детекције оштећења. Активни систем мониторинга армирано бетонских 
површинских конструкција помоћу пиезоелектричних агрегата и на бази 
пропагације таласа биће приказан у овом раду. Сваки пасивни или активни 
недеструктивни метод мониторинга мора да да одговор на следећа три питања: 

1) Да ли оштећење постоји, 
2) Где се оштећење налази и 
3) Колико је оштећење велико. 

Пионирски рад који је приказао мултифункционалност пиезоелектричних агрегата 
који се могу користити за потребе детекције оштећења, одређивање раних 
чврстоћа бетона на лицу места као и одређивање ударне силе приликом удара 
возила у конструкцију приказани су у раду [1]. Експериментална анализа 
детекције оштећења армирано бетонског зидног платна помоћу пиезоелектричних 
агрегата приказана је у раду [2]. Једнодимензионални индекс оштећења на бази 
средњих квадратних одступања и wavelet анализи сигнала први пут је примењен за 
детектовање оштећења код хеликоптера [5]. Урађен је велики број 
експерименталних истраживања у овој области али за једнодимензионалне 
елементе (греде и стубовe) [3], [4].  
Приказани активни систем мониторинга помоћу пиезоелектричних агрегата је још 
увек у развоју и још увек није доживео већу практичну примену. Нумерички 
модели који симулирају детекцију оштећења могу допринети бржем развоју 
методе. Моделирање детекције оштећења код гредних и површинских елемената 
приказано је у радовима [6], [7], [8]. 
 
 

2. ПРИНЦИП МЕТОДЕ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ОШТЕЋЕЊА 
 
Детекција оштећења армирано бетонских површинских елемената конструкције 
помоћу пиезоелектричних сензора/актуатора базира се на праћењу промене 
пропагације таласа. Једна пиезоелектрична плочица (актуатор) користи се да 
изврши пропагацију таласа, док се друга користи као сензор, односно, да прихвати 
долазећи талас. Захваљујући пиезоелектричним особинама материјала исту 
плочицу је могуће користити као актуатор и као сензор, што може значајно да 
смањи потребан број пиезо плочица за мониторинг једног армирано бетонског 
елемента. Конститутивне једначине понашања пиезоелектричних материјала могу 
се исказати следећим изразима: 
 

i
T
ikii EdD    (1) 

ii
E Eds     (2) 

  
Једначина (1) изражава директни пиезоелектрични ефекат, односно, ефекат 
сензора, док једначина (2) представља инверзни пиезоелектрични ефекат (актуатор 
ефекат), ознаке у приложеним једначинама могу се наћи у књизи [9]. 
Уколико се на путу између актуатора и сензора налази оштећење оно ће спречити 
потпуно, или у одређеној мери пропагацију таласа, што ће директно утицати на 
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смањење интензитета долазног таласа и смањење амплитуда излазног сигнала 
сензора у односу на неоштећену конструкцију (Слика 1). Са смањењем амплитуда 
излазног сигнала сензора долази до повећања индекса оштећења, јер је коришћени 
индекс оштећења базиран на промени енергије излазних сигнала. На овај начин 
могуће је праћење стања једног армирано бетонског површинског елемента од 
момента настанка оштећења до његовог даљег пропагирања. 
 

 
 

Слика 1. Принцип методе детектовања оштећења 
 
 

3. ДВОДИМЕНЗИОНАЛНИ ИНДЕКС ОШТЕЋЕЊА 
 
За одређивање оштећења површинског АБ елемента или појединог његовог дела 
потребно је најпре поделити га на n хоризонталних пресека и m вертикалних 
пресека формирајући n x m поддомена (Слика 2). Индекс оштећења се заснива на 
праћењу промене енергије излазног сигнала у сензору која се јавља приликом 
појаве оштећења. Оштећење као што су прслине или други облици оштећења 
онемогућавају таласу да се простире кроз конструкцију чиме се директно смањује 
енергија излазног сигнала. За декомпоновање сигнала користи се wavelet сигнал 
декомпозиција. Поступак одређивања индекса оштећења је следећи: 
 
Корак 1: за изабрани пар актуатор-сензор очитава се излазни сигнал у сензору. 

Затим се сигнал декомпонује у 2n декомпонованих сигнала  nXXX
221 ,...,,   

помоћу wavelet сигнал анализе, при чему је сигнал jX  изражен помоћу одређеног 

броја сакупљених података  mjjjj xxxX ,,21, ,...,, , где је m-број сакупљених 

података сигнала. 
 
Корак 2: када се уради декомпозиција излазних сигнала сензора за оштећену и 
неоштећену конструкцију потребно је срачунати енергије свих декомпонованих 

сигнала при чему се са jiE , означава вектор енергије оштећеног површинског АБ 
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елемента а са jhE ,  вектор енергије неоштећеног. Сада је могуће срачунати 

једнодимензионални индекс оштећења помоћу следеће једначине: 
 
 

 











 n

n

j
jh

j
jhji

E

EE

DI
2

1

2
,

2

1

2

,,

 (3) 

 
 
Корак 3: пошто се ради о дводимензионалним АБ елементима, могуће је извршити 
мерење раздвојено у n хоризонталних пресека и m вертикалних пресека. Приликом 
одабира актуатор-сензор парова потребно је узети најудаљеније пиезоелектричне 
плочице у одговарајућим правцима. Индекси оштећења за хоризонталне пресеке 

обележићемо са HiDI  ),...,3,2,1( ni  , док за вертикалне индексе оштећења 

користићемо ознаке VjDI  ),...,3,2,1( mj  . Дводимензионални индекс 

оштећења се може исказати помоћу следеће матрице: 
 

VjHiji DIDIM ,                                   (4) 

 

при чему jiM , представља средњу вредност индекса оштећења у i-j поддомену. 

 

 
 

Слика 2. Подела површинског АБ елемента на поддомене 
 
Корак 4: укупни индекс оштећења целокупног конструктивног елемента може се 
исказати следећим изразом: 
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n

i

m

j
jijio MR

1 1
,,                                   (5) 

 
При чему је n и m број хоризонталних и вертикалних пресека на којима је 

извршено мерење, ji ,  представља тежински коефицијент: 

 

           )...,3,2,1;,...,3,2,1(,

1 1
,

,

, mjni

A

A
n

i

m

j
ji

ji

ji 


 

                 (6) 

Помоћу индекса оштећења jiM ,  могуће је праћење стања појединих поддомена 

површинског армирано бетонског елемента, односно, тиме је могуће на известан 
начин локализовати оштећење. На пример, уколико се оштећење налази у 2-4 
поддомену то ће резултирати највећим индексима оштећења за хоризонтални 
пресек 2 и вертикални пресек 4, односно, њиховим множењем индекс оштећења 

4,2M биће далеко већи од осталих чиме је се оштећење детектовало и 

локализовало у зони поддомена (Слика 3). У зависности од густине (броја) 
поддомена зависи и величина зона на којима се оштећење детектује. Помоћу 

индекса оштећења oR  дефинисан је укупни износ оштећења целог армирано 

бетонског површинског елемента. 
 

 
Слика 3. Пример дводимензионалног индекса оштећења 
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4. ЗАКЉУЧАК 
 
У раду је приказан савремени метод активног мониторинга и детекције оштећења 
армирано бетонских конструкција помоћу пиезоелектричних агрегата.  
Метода има велики потенцијал за практичну употребу, међутим, потребно је 
урадити још пуно истраживања како би метода одговорила на све захтеве 
поузданости и сигурности добијених података.  
Дводимезионални индекс оштећења приказан у раду даје могућност праћења 
стања површинских армирано бетонских елемената конструкције.  
Помоћу овог индекса оштећења могуће је детектовати оштећење и пратити његово 
даље пропагирање, међутим, није могуће ближе локализовање оштећења и није 
нам позната тачна величина оштећења.  
Због тога, потребно је радити на методама за локализовање оштећења који ће 
употпунити ову методу и приближити је могућности за будуће практичне примене. 
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MONITORING OF REINFORCED CONCRETE PLATE 
ELEMENTS 

 
Summary: This paper presents the active monitoring and damage detection systems for 
reinforced concrete plate elements using piezoelectric patches. The method is based on 
monitoring of changes in wave propagation in reinforced concrete elements induced by 
piezoelectric actuators bonded or embedded inside the concrete structure. The 
quantitative value of damage is defined by damage index, where in this paper is presents 
a two-dimensional damage index adapted for geometrical characteristics of analyzed 
reinforced concrete plate-like elements. Because piezoelectric sensors/actuators remain 
permanently bonded or embedded in reinforced concrete structural elements, it is 
possible to actively monitor structural condition, to detect crack occurrence and 
monitoring further crack propagation. 
 
Keywords: Monitoring, reinforced concrete, piezoelectric sensors, wave propagation 
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EXPERIENCES ON THE SHEAR MODEL OF 
fib MODEL CODE 2010 

 
Imre Kovács 1                                                                                  УДК: 620.172.2:666.98 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.028 
Rezime: International Organization fib has introduced a new standard (Model Code 
2010) for shear reinforced concrete and prestressed concrete. The equation that 
describes the model uses two parameters:  angle of the crack that is created under 
the influence of shearing forces kv – coefficient of concrete contributions. Standard 
(MC2010) describes three levels with an approximate determination of these 
parameters. The first and third level relies on the theory of modified stress field, while 
the second level of the theory of modified fields of plastic deformation. The paper 
presents and describes the methods applied in the course of a large number of practical 
measurements of shear performed in the laboratory for testing of structures and 
materials. The aim of the experiment was to compare the Hungarian results of the 
measurements obtained on concrete that were reinforced with polypropylene and steel 
fiber 
 
Keywords: posmična čvrstoća, razina približavanja 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
The fib Model Code 2010 comprises a mechanical based set of shear design process that 
is intended to offer for the engineer flexibility in selecting a balance between complexity 
and accuracy for new structural design and for evaluation or verification of existing 
structure as well [1][2]. The new code provision contains four “Levels of 
Approximation” (LoA) [1]. Level I provides the simplest calculation whereas this is the 
most conventional method among the others [2]. Level II is a balanced model in 
complexity and accuracy, while Level III is the most accurate and general approximation 
but needs more complex computation than that of the other Levels [2]. All the first three 
levels can be used in the everyday engineering practice without using computer. Level 
IV is a further option which can be used in nonlinear finite element analysis or 
generalized stress-field approaches [1][2]. This paper presents the basic structural 
skeleton of the Levels of Approximation I to III. Based on a wide scale experimental 
procedure aimed to investigate the shear properties of reinforced concrete beams, test 

                                                           
1 Coll. Prof. Dr. Imre Kovács PhD, Head of Department, University of Debrecen, Faculty of Engineering, 
Department of Civil Engineering, Ótemető utca 2-4, Debrecen, 4028, Hungary, tel:  +36 30 743 6865, e – mail: 
dr.kovacs.imre@gmail.com 
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results are also compared to the results of the multilevel shear approximation of fib MC 
2010. 
 
 

2. SHEAR MODEL OF fib MC 2010 
 
The state equation of shear behaviour according to fib MC 2010 is the following: 
 

max,,, RdsRdcRdRdEd VVVVV  , 

 
where RdV is the design shear resistance, which includes both the design shear resistance 

attributed to the concrete ( cRdV , ) and the design shear resistance provided by the shear 

reinforcement ( sRdV , ) which must not be taken grater than max,RdV . EdV  is the design 

shear force. Components of the state equation above can be derived: 
 

 db
f

kV w
c

ck
vcRd 


9,0,   

,     sincotcot9,0,  df
s

A
V ywd

w

sw
sRd .

 

 
According to the model the design shear resistance of concrete contribution ( cRdV , ) 

affected by the characteristic value of concrete compressive strength ( ckf ), the width of 

the web ( wb ), the effective dept of the section ( d ), the partial safety factor of the 

concrete according to the design situation ( c ), and the first parameter of the model vk , 

defined by the levels of approximation and indicates the ability of the web to resist 
aggregate interlock stresses which provide the concrete contribution to shear strength 
[1][2][3]. However, the value of RdV  cannot exceed the crushing capacity of the 

concrete calculated as: 





 2max,
cot1

cotcot
9,0




 db

f
kV w

c

ck
cRd , 

 
where   defined by the different level of approximation – second parameter of the 
model – and indicates the angle of principal compressive stress in the web, while   is 
the angle of the stirrups or bended bars from the beam axis. The concrete strength 

reduction factor ck  – taking into consideration the effect of cracked concrete – is 

defined as: 
31

30












ck
fcc

f
kkk    

where k  can be calculated according to the levels of approximation, while 1fc . The 

design shear resistance provided by shear reinforcement ( sRdV , ) is generally defined by 

the amount of shear reinforcement ( wsw sA ) and the strength properties of 
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reinforcement used ( sywkywd ff / ). Minimum shear reinforcement according to the 

detailing rules [1] should be applied. 
 
 

3. LEVEL OF APPROXIMATION I 
 
Level of Approximation I. is suitable for pre-desing or initial sizing of structural 
elements, where a conservative calculation method is acceptable [2]. In case that 

2N/mm 600ykf  and 
2N/mm 70ckf , as well as the maximum aggregate size ( gd ) is 

not less than 10 mm, design shear resistance of reinforced concrete cross section – with 
no significant axial load – with no shear reinforcement can be determined by the 
following equation [1]: 

db
f

d
db

f
kVV w

c

ck
w

c

ck
vcRdRd 




 125,11000

162
9,0, .

 

 
Further, the design shear resistance of a reinforced concrete cross-section with shear 
reinforcement can be calculated as [1] – neglecting the concrete contribution: 
 

 minmax,, RdsRdRd VVV  , 

 
where – if there is no considerable axial force – the inclination of the fictional 

compressed trus ( ) according to the proposal to be at least ( 30 ). The crushing 

capacity of the concrete at that angle (  30min ) of the principal compressive stress 

can be calculated by the use of 55,0k . Results of this level of approximation can 

only be acceptable if the longitudinal strain deformation ssEd
Ed

x AEV
d

M












 2/

9,0
  

calculated at the middle of the effective working dept ( 2/~ d ) is not exced of 

 
 1 10 3 , ie. in case of B500 steel quality the tensioned steel bars are in elastic state 

( sykxs Ef 
22  ): 
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where after simplification and consolidation we have for the crushing capacity: 
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4. LEVEL OF APPROXIMATION II 
 
In addition to the validity of the material properties specifield at the Level of 

Approximation I., with a more accurrate determination of the axial strain ( x ) defined at 

the middle of the effeective dept the design shear resistance of a reinforced concrete 
cross-section with no shear reinforcement can be written at the Level of Approximation 
II [1]: 

db
f

dk
db

f
kVV w

c

ck
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w

c

ck
vcRdRd 







 9,01000

1300

15001

36,0
9,0, , 

 

where 1dgk  if mm 16max  ddg , and  dkk dgv  9,01000/520  if 0x  

or  dkk dgv  9,01000/95  if 
 3x . When shear reinforcement is applied, the 

design shear resistance of a reinforced concrete can be calculated – neglecting also the 
concrete contribution as: 
 

   minmax,, sincotcot9,0  Rdywd
w
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sRdRd Vdf

s

A
VV  , 

where the minimum angel of the principal compressive stress in the web can be 
calculated on a more precisious way than in the case of LoA I by the use of 

x   4
min 1020 , while the maximum shear capacity defined by the failure of the 

compressed concrete strut: 
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where   65,0552,1/1 1  k  and    23
1 cot102  
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5. LEVEL OF APPROXIMATION III. 
 

At LoA III, Model Code 2010 provides an opportunity to take into account the shear 

force contributed by the concrete [1]. When  xRdRd VV    4
minmax, 1020  the 

design shear capacity of a reinforced concrete cross-section applying also shear 
reinforcement according to the LoA III can be calculated as: 
 

 minmax,,, RdsRdcRdRd VVVV  . 

where: 
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6. EXPERIMENTAL OBSERVATIONS 
 

Some results of earlier hungarian shear tests carried out on RC beams having 100×150 
mm cross-section and 2 m length, together with 2Ø16 longitudinal steel bars [4] were 
compared to the shear model of fib Model Code 2010. Experimental variables were the 
used steel fibre type (Dramix® ZC 30/.5 hooked-end, D&D® ~30/.5 crimped), the 
applied steel fibre content (0V%, 0,5 V% and 1,0V%) and the amount of stirrup 
reinforcement (Series A: no strirrups, Ø6/240 and Ø6/120 and for Series B: no stirrups, 
Ø4/240, Ø4/120 ). Comparison of beams with only longitudinal steel bars (RC-A1 and 
RC-B1), as well as beams with different stirrup reinforcement for Series B (RC-B4-
Ø4/240, RC-B7-Ø4/120) are considered hereafter in Table 1 and Table 2. 
 

Table 1. Shear test results on RC beams made with shear reinforcement and their 
comparison to the shear design proposal of fib MC 2010 

No. 
Experimental EC2 

fcm VR,exp Asw/sw w w,min kdg fc  VR=VR,s VR,max VR,exp/VR 
N/mm2 kN mm2/mm 0/00 0/00 - - 0 kN kN - 

RC 
B4 

29,99 
27,50 0,104 1,047 

0,836 1,33 1,082 21,800 

14,0 
54,4 

1,96 

RC 
B7 

35,20 0,208 2,094 28,0 1,26 
 

No. 
fib MC 2010 LoA I. 

 k kc VR=VR,s VR,max VR,exp/VR 
0 - - kN kN - 

RC 
B4 

300 0,55 0,595 
9,80 

83,40 
2,81 

RC 
B7 

19,60 1,80 
 

No. 
fib MC 2010 LoA II. 

x  1 k kc VR=VR,s VR,max VR,exp/VR 
0/00 0 0/00 - - kN kN - 

RC 
B4 

0,171 21,710 0,0139 0,509 0,551 14,2 61,30 1,94 

RC 
B7 

0,219 22,190 0,0136 0,513 0,555 27,8 62,90 1,27 
 

No. 
fib MC 2010 LoA I.  

kv VR,c VR,s VR= VR,c +VR,s VR,max VR,ex/VR 
0   kN kN - 

RC 
B4 

300 
10,4 14,2 24,60 61,3 1,12 

RC 
B7 

7,9 27,8 35,70 62,9 0,99 
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7. CONCLUSIONS 
 
Shear desig model of the fib Model Code 2010 is an attempt to combine and harmonize 
many earlier different approaches [5-11]. For the calculation two parameters  and kv 
must be determined and three different levels of approximation (LoA I...LoA III.) to 
calculate the shear design force are recommended depending on the combination of the 
accuracy of prediction and the cost of calculation process as well. Based on some earlier 
shear test summarised in Table 1. and Table 2 it is found that precision of calculation 
increases as the level of approximation is increased. 

 
Table 2. Shear test results on RC beams made with no shear reinforcement and their 

comparison to the shear design proposal of fib MC 2010 

No. Experimental fib MC 2010 LoA I. fib MC 2010 LoA II. EC2 

 fcm VR,exp kdg kv VR VR,ex/VR x kv VR VR,exp/VR VR VR,exp/VR 

 N/mm2 kN . . kN - 0/00 - kN - kN - 

RC 
A1 

29,5 24,2 
1,33 0,16 

10,1 2,40 0,15 0,37 21,7 1,12 
16
,8 

1,44 

RC 
B1 

27,3 21,6 10,0 2,16 0,13 0,38 21,3 1,00 
16
,4 

1,32 
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ISKUSTVA NA MODELU SMICANJA 
fib MODEL CODE 2010 

 
Rezime:Međunarodna organizacija fib je uvela novi standard (Model Code 2010) za 
smicanje armiranog betona i prednapregnutog betona. Jednačina koja opisuje model 
koristi dva parametra: ugao pukotine koja se stvorila pod uticajem sila smicanja, kv 
– koeficijent doprinosa betona. Standard (MC2010) opisuje tri nivoa kod približnog 
određivanja ovih parametara. Prvi i treći nivo se oslanja na teoriju modificiranog polja 
napona, dok drugi nivo na teoriju modificiranog polja plastične deformacije. Rad 
prikazuje i opisuje primenjene metode u toku velikog broja praktičnih merenja smicanja 
izvršenih u laboratoriji za ispitivanje konstrukcija i materijala. Cilj eksperimenta je bio 
da se uporede mađarski rezultati merenja dobijeni na betonima koji su bili armirani sa 
polipropilenom i sa čeličnim vlaknama. 
 
Keywords: posmična čvrstoća, razina približavanja 
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ESTIMATION OF DUCTILITY DEMANDS OF RC 
FRAMES USING TIME HISTORY ANALYSIS 

 
Aleksandra Radujković 1 
Đorđe Lađinović 2 
Anka Starčev-Ćurčin 3 
Igor Džolev 4 
Andrija Rašeta 5                                                                            УДК: 624.042.7:519.853 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.029 
Summary: This paper presents an estimation of ductility demands of RC frames by using 
non-linear time-history analysis. RC frames with different number of storeys, are 
designed according to the provisions of EN 1992 and EN 1998 for two ductility classes 
and two intensities of seismic actions. Seismic response was assessed on three 
earthquake records according to the procedure given in EN 1998. Ductility demand is 
estimated at global and local level. These values were compared according to the 
ductility class, number of storeys and seismic intensity. The aim of this paper is to point 
out the influence of, not only the design ductility class, but also of the design seismic 
action and number of storeys to estimate the ductility demands. 
 
Keywords: ductility demand, non-linear time-history analysis, displacement, curvature 
EN 1998, ductility class 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Performance-based design (PBD) method is used in recent years in the seismic design 
and evaluation of structures. This approach enables engineers to design structures with 
predictable performance against earthquakes. One of important components of 
performance based seismic evaluation is the estimation of seismic demands. 
Determination of seismic demand requires accurate modeling and analysis. EN 1998 [1], 
[2] provides four different analytical procedures to estimate demands in a building. The 
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nonlinear time-history analysis is the most accurate procedure for estimating seismic 
demands. The term ductility is often used for evaluation of seismic performance of 
structures, which indicates the amount of seismic energy that can dissipate through the 
plastic deformation. Ductility can be observed on a global, storey and local level. In this 
paper ductility demands are determined at a global level, through ductility demand of 
roof displacement, and local level, as ductility demand of a section curvature. RC 
frames, with different number of storeys (4, 6, 8 and 10) designed for two ductility 
classes (DCM and DCH) and two intensities of seismic actions (0.2g and0.3g), were 
analyzed and estimated using nonlinear time-history analysis. Estimated ductility 
demands are compared according to the ductility class, number of storeys and seismic 
intensity. The aim of this paper is to point out the influence of, not only the design 
ductility class, but also of the design seismic action and number of storeys to estimate 
the ductility demands. 
 
 

2. SEISMIC ACTION FOR NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS 
ACCORDING TO EN 1998 

 
The reference analysis method for displacement based seismic assessment and 
retrofitting of buildings is nonlinear method of analysis. For a nonlinear dynamic 
analysis, time-histories of ground motion are needed. Eurocode 8 requires a minimum of 
3 different accelerograms, wherein the most unfavourable value of the response quantity 
among analyses should be used in relevant verifications. If the response is obtained from 
7 or more nonlinear time-history analyses with different ground motions, the average of 
the response quantities from all of these analyses should be used. Eurocode 8 accepts 
artificial, historic or simulated records. The set of selected accelerograms need to satisfy 
the rule that the mean of the zero period spectral response acceleration values calculated 
from the individual time histories should not be smaller than the value of ag S for the 
observed location. Also, in the range of periods between 0.2 T1 and 2 T1 value of the 
mean elastic spectrum with 5% damping, calculated from all time histories of 
acceleration may not be less than 90% of the corresponding value of the elastic response 
spectrum with 5% damping. Recorded accelerograms may be used provided that the 
samples used are adequately qualified with regard to the seismogenetic features of the 
sources and to the soil conditions appropriate to the site, and their values are scaled to 
the value of ag S for the zone under consideration. 
 
 

3. NUMERICAL EXAPLES 
 
In this paper 16 RC frame structures were analysed, with different number of storeys (4, 
6, 8 and 10), designed according to EN 1992 [3] and EN 1998 [1] for two ductility 
classes (DCM and DCH) and two cases of seismic action (ag = 0.2g and ag = 0.3g). RC 
frames are described in [4]. 
Two sets (for ag = 0.2g and ag = 0.3g) with three earthquake records were selected from 
nonlinear dynamic analysis, according to the selection procedure given in Eurocode 8. 
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The records are selected from the PEER database [5] and scaled according to EN 1998-
1. The elastic response spectra of acceleration of the earthquakes in damping of 5% are 
shown, as well as the mean value of the spectrum response set records, together with the 
elastic spectrum and its 10% less values, for acceleration 0.2g (Figure 1) and 0.3g 
(Figure 2). In the selection of earthquake records, the size of magnitude and maximum 
acceleration as well as average shear wave velocity Vs,30 , and peak ground velocity to 
acceleration v/a(g), were taken into consideration. The details of these records for both 
sets are given in Table 1.  
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Figure 1. Response spectra of selected records, mean values of selected records, elastic 

spectrum and 90% of elastic spectrum for seismic action ag=0.2g 
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Figure 2. Response spectra of selected records, mean values of selected records, elastic 

spectrum and 90% of elastic spectrum for seismic action ag=0.3g 
 
At the global level, ductility displacement demands were estimated and shown in Figure 
3. Ductility curvature demands at the local level were estimated for columns (Figure 4) 
and beams (Figure 5). 
As can be seen in Figure 3, for frames designed for lower values of the seismic action, 
estimated ductility demands on global level were less than the ones designed for larger 
values of the seismic action. For frames designed for higher values of the seismic action, 
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estimated ductility displacement demands were greater for DCH structures compared to 
DCM ones. For lower values of the design seismic action, estimated ductility 
displacement demands were greater for DCH structures, except for frame with number 
of storeys 4, because for this frame seismic response was in elastic range. It may be 
noted that number of storeys, in DCH frames with higher design seismic action, affects 
the values of demands. Values of estimated demands increases with the number of 
storeys. 
 

Table 1 Ground motion details 

ag = 0.2g Earthquake M PGA(g) Vs,30[m/s] v/a(g)[cm/s] 

Eq. 1 Coyote Lake 5,74 0,228 278 126 

Eq. 2 Chi Chi 7,62 0,237 272 110 

Eq. 3 Imperial Valley 6,5 0,27 274,5 92 
      

ag = 0.3g Earthquake M PGA(g) Vs,30[m/s] v/a(g)[cm/s] 

Eq. 1 Chi Chi 7,62 0,349 549 117 

Eq. 2 Northridge 6,69 0,42 267 144 

Eq. 3 Loma Prieta 6,9 0,322 271 121 
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Figure 3. Ductility demand on global level 

 
As can be seen in Figure 4, impact of ductility class was significant for frames with 
greater design seismic action, and for this seismic action the estimated ductility demand 
of section curvature of columns was mainly greater for the DCM frame than the DCH 
frame. For frames with number of storeys 6, this value for different ductility class was 
approximately the same. 10-storey frames had the lowest values of estimated ductility 
demands for both ductillity classes. Frames designed for seismic action 0.2g had very 
small values of estimated ductility demands, mainly in elastic range.  
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As can be seen in Figure 5, the estimated ductility of section curvature of beams were 
greater for seismic actions ag = 0.3g than ag = 0.2g. The estimated ductility demand was 
mainly greater for the DCM frame than the DCH frame. Only for 6-storey frames with 
higher design seismic action and for 8-storey frames with lower design seismic action, 
this was not the case. For 0.2g frames, estimated ductility for both ductility classess was 
in range from 3 to 4. In comparison with estimated values for columns, ductility 
demands for beams were greater. 
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Figure 4. Ductility demand on local level for columns 
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Figure 5. Ductility demand on local level for beams 

 
 

4. CONCLUSION 
 
The paper presents the estimated ductility demands on global and local level for 16 RC 
frame structures with different number of storeys, ductility class and intensity of seismic 
actions. Seismic reponses were obtained by nonlinear time-history analysis. Two sets 
(for ag = 0.2g and ag = 0.3g) with three earthquake records were selected, according to 
the selection procedure given in Eurocode 8. Estimated ductility demands on global level 
are greater on the frame structures designed as DCH compared to DCM, which was to be 
expected. On local level, greater values, for estimated ductility demands, were mainly 
obtained for DCM frames. This can be explained by the more stringent requirements for 
detailing and dimensioning in DCH frames. For frames designed for lower values of the 
seismic action, estimated ductility demands were lower than the ones designed for larger 
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values of the seismic action. Minor difference between DCH and DCM in the estimated 
ductility on global and local level was observed for 0.2g frames. 
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ПРОЦЕНА ЗАХТЕВАНЕ ДУКТИЛНОСТИ АБ 
ОКВИРА ПРИМЕНОМ ВРЕМЕНСКЕ АНАЛИЗЕ 

 
Резиме: У раду је приказана процена захтеване дуктилности АБ оквира помоћу 
нелинеарне анализе временског одговора. АБ оквири различите спратности су 
пројектовани према EN 1992 и EN 1998 за две класе дуктилности и два нивоа 
интензитета сеизмичког оптерећња.Сеизмички одговор је одређен на основу три 
записа земљотреса према процедури датој у EN 1998. Захтевана дуктилност је 
процењена на глобалном и локалном нивоу. Ове вредности су упоређене у 
зависности од класе дуктилности, броја спратова и сеизмичког интензитета. 
Циљ рада је да се укаже на утицај, не само пројектне класе дуктилности, него и 
пројектног сеизмичког оптерећења и спратности оквира на процену захтеване 
дуктилности.  
 
Кључне речи: захтев дуктилности, нелинеарна временска анализа, померање, 
кривина, EN 1998, класа дуктилности 
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TRAJNOST ČELIČNIH KONSTRUKCIJA SA ASPEKTA 
KOROZIJE 

 
Emir Maslak 1 
Enis Sadović 2                                                                               УДК: 620.193:624.014.2 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.030 
Rezime: U radu je analizirano štetno dejstvo korozije na konstrukcije. Priložen je prikaz 
korozionih modela koji se najčešće koriste kako bi se predvideo intenzitet ove 
degradacijske pojave kojoj su izložene sve čelične konstrukcije. Uzimajući u obzir brzinu 
napredovanja korozije, određene je vreme koje je neophodno da poprečni presek izgubi 
svoje efektivne površine kako bi  jedan aksijalno pritisnuti element izbubio moć nošenja. 
U radu je korištena metoda modelovanja, odnosno štap je modeliran uz pomoć SHELL 
elemenata, i tražene veličine su sračunate metodom konačnih elemenata, uz pomoć 
savremenog softvera (ANSYS). 
 
Ključne reči: korozija, trajnost, MKE 
 
 

1. UVOD 
 
Savremene građevinske konstrukcije najčešće se izvode od čelika, armiranog betona, 
drveta ili cigli (zidane konstrukcije). Koji materijal će biti korišćen za neku konstrukciju, 
zavisi od više parametara, a može biti određen i naklonošću projektanta. Čelik, kao 
građevinski materijal koji se intenzivno koristi u graditeljstvu, raspolaže izuzetnim 
karakteristikama koje su omogućile premošćavanje velikih raspona, projektovanja 
konstrukcija koje odgovaraju na kompleksne estetske zahteve, adaptilnost, 
funkcionalnost, itd. 
Ono što predstavlja problem, kad su čelične konstrukcije u pitanju, je to što pri visokim 
temperaturama gube nosivost i što, kada su izloženi istovremenom dejstvu vode i 
vazduha, koroziraju. Korozija je negativna pojava iz prostog razloga što deo koji je 
zahvaćen korozivnim procesom umanjuje efektivni deo poprečnog preseka, što za 
posledicu ima smanjenje nosivosti jednog dela, ili cele konstrukcije. 
Budući da je korozija jedan proces koji traje, cilj u ovom rada je da se odredi koliko će 
neki noseći elementi konstrukcije, koji su izloženi tom dejstvu, biti u stanju da nose 
opterećenje koje im pripada, a da stabilnost konstrukcije ne bude ugrožena. 

                                                           
1 Emir Maslak, dipl.inž.građ., Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman tehničkih nauka, Studijski 
program Građevinarstvo, Vuka Karadžića 66, Novi Pazar, Srbija, tel: 069 710117, e – mail:  emaslak@np.ac.rs  
2 Enis Sadović, dipl.inž.građ. PhD student Univerziteta u Nišu, tel: 063494066, e–mail: 
enis_sadovic@yahoo.com 
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Ispitivani su aksijalno napregnut element rešetkastog nosača - centrično pritisnut. 
Rešetka koja je tretirana je glavni vezač krovne konstrukcije fiskulturne sale “Stana 
Bačanin“ u Lešku. 
Korišćena je metoda modelovanja, a za proračun iskorišćen je program ANSYS. Štap koji 
je predmet analize je tretiran uvažavajući i materijalnu i geometrijsku nelinearnost.  
Pritisnuti element je modeliran sa početnom imperfekcijom. 
 
 

2. KARAKTERISTIKE ČELIKA KAO GRAĐEVINSKOG 
MATERIJALA  

 
Čelik kao osnovni materijal za izradu nosećih konstrukcija u građevinarstvu ima 
specifična fizička, hemijska, mehanička i tehnološka svojstva. Fizička svojstva čelika su: 
boja, specifična težina, temperatura topljenja, elektroprovodljivost, magnetna svojstva, 
provodljivost toplote, specifična toplota i koeficijent toplotnog širenja. 
Materijalni modeli, najčešće, se definišu na osnovu radnog dijagrama materijala 
(dobijenog eksperimentalnim putem) od kojih se konstrukcija izvodi. Kako bi ti modeli 
bili upotrebljivi u svakodnevnoj inžinjerskoj praksi, uvode se značajna 
pojednostavljenja, pa se materijal smatra: 

- homogenim: materijal je istog sastava u svakom njegovom delu, 
- izotropan: materijal ima iste mehaničke karakteristike u svim pravcima, 

Čelik poseduje karakteristike koje su najpribližnije navedenim. Na slici 1 su dati radni 
dijagrami za dve vrste čelika koje su najviše u upotrebi.  
 

 
 

Slika 1. Radni dijagrami čelika 
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Drugi tip čelika je visokokvalitetni čelik. Odlikuje se velikom zateznom čvrstoćom, ali 
mu granica proporcionalnosti i granica tečenja nije jasno izražena. Lom nastupa 
relativno brzo, i zbog toga se ovi čelici nazivaju “krtim“. Prvi tip čelika je obični čelik, 
kod koga je granica razvlačenja jasno izražena i, kao takav, ima mogućnost da istrpi 
velike deformacije u nelinearnom područiju. Zbog toga se ovaj tip čelika naziva i 
duktilan čelik i ima veoma široku primjenu u inžinjerskoj praksi. 
 
 

3. KOROZIJA 
 
Korozija čelika predstavlja elektrohemijski proces čiji je mehanizam u osnovi isti kao 
kod obične baterije kod koje dva metala, anoda i katoda, u provodljivoj sredini 
(elektrolitu) reaguju tako da se anoda razlaže i generiše se električna struja. Pri koroziji 
čelika jedan deo njegove površine ponaša se kao anoda, a drugi kao katoda. Delovi 
površine čelika koji su prekriveni česticama nečistoće ponašaju se kao anoda, dok se 
delovi koji su izloženiji kiseoniku (čistije površine) ponašaju kao katoda[1]. U hemijskoj 
reakciji na anodi dolazi do razlaganja gvožđa Fe na pozitivno naelektrisane jone gvožđa 
Fe++, pri čemu se oslobađaju elektroni. U hemijskoj reakciji na katodi dolazi do 
vezivanja kiseonika O2 i vode H2O sa oslobođenim elektronima, što prouzrokuje 
stvaranje negativno naelektrisanih jona hidroksida (OH)-. Konačno, u kombinovanoj 
reakciji, spajanjem pozitivnih jona gvožđa Fe++ i negativnih jona hidroksida (OH-, dobija 
se hidroksid gvožđa Fe(OH)2, koji potom oksiduje u hidratisani oksid gvožđa 
(Fe2O3xH2O), poznatiji kao rđa. Ovaj proces šematski je prikazan na slici 2. 
 

 
Slika 2. Šematski prikaz elektrohemijskog procesa korozije[2] 

 
Korozija se manifestuje smanjenjem debljine čeličnog elementa, što posle dužeg perioda 
može da naruši nosivost i stabilnost čelične konstrukcije. Među najbitnijim faktorima 
koji utiču na razvoj korozije jeste okruženje u kojem se nalazi sama konstrukcija. Prema 
[3] objekti su klasifikovani u objekte u ruralnim okruženjima, objekte u urbanim 
okruženjima, objekte u industrijskim okruženjima, objekte u morskim okruženjima. 
Problematika gubitka efektivnog poprečnog preseka usled korozije bila je predmet 
istaživanja u mnogim radovima. Jedna retrospektiva ovih modela data je u [4], na 
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osnovu kojih se može videti da ti modeli mogu biti linearni, bilinearni, trilinearni i 
nelinearni. Jedan nelinearni model koji je tretiran sredstvima protiv-korozione zaštite je 
dat na slici 3. 

 
Slika 3. Smanjenje debljine elementa u funkciji vremena [4]  

 
Kao što je već rečeno, najnepovoljnije dejstvo korozije na čeličnu konstrukciju ogleda se 
u gubitku debljine, a samim tim i površine poprečnog preseka koji učestvuje u procesu 
prenošenja opterećenja. Kada želimo u nekom modelu da pretstavimo ovaj gubitak 
preseka, to se, prema [5], najčešće radi na sledeće načine: 
- korozija podjednako zahvatila sve delove poprečnog preseka (Uniformly Corroded), 
- korozija, bilo po gornjoj bilo po donjoj površini elementa nasumično (randomly) 
raspoređenja, 
- korozija oštećuje poprečni presek tako što se na elementu formiraju konusne jamice 
(cone type pitting corrosion). 
U ovom radu je uzeto da je korozija podjednako zahvatila sve delovepoprečnog preseka 
sa brzinom napredovanja koja zavisi od sredini u kojoj se konstrukcija nalazi. 
 
 

4. NUMERIČKI PRIMER 
 
Konstrukcija koja je bila predmet analize u ovom radu je preikazana na Slici 4. U pitanju 
je krovni vezač industrujskog objekta izvedenog u obliku rešetke statičkog sistema 
proste grede. Raspon nosača je 24,84m a visina u slemenu je 2.50m (mereno osovinski). 
Nagib gornjeg pojasa mu je 3.900.  

 
Slika 4. Izgled glavnog vezača 

 
Svi štapovi rešetke su od cevastih profila (kružnog poprečnog preseka), i to pojasni 
štapovi i prva dijagonala su izvedeni od Ø219.10x5.0mm, dok su štapovi ispune od 
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Ø108.0x5.0mm profila. Za analizu dejstva korozije je izdvojen štap gorenjeg pojasa. Za 
početne parametre usvojen je intenzitet sile dobijen proračunom intenziteta 411.50kN, 
što je približno 10% u odnosu na kritičnu sili pri kojoj nastupa izvijanje štapa. Model 
štapa, zajedno sa  materijalnom modelom, je dat na slici 5. 
 

 
Slika 5. Fizički i materijalni model štapa 

 
Materijalna nelinearnost je postignuta na taj način što je u materijalnom modelu radni 
dijagram pretpostavljen kao bilinearan, a geometrijska nelinearnost je postignuta 
modeliranjem štapa sa početnom geometrijskom imperfekcijom, koja, prema [6], iznosi 
l/500. Nosač je modeliran 2D SHELL elementom, i, u suštini, izgleda kao cilindrična 
ljuska. 
 
 

5. REZULTATI PRORAČUNA 
 
Proračun je sproveden na prikazanom modelu na taj način što mu je postepeno 
smanjivana debljina zida i na taj način pretstavljano gubljnje poprečnog preseka usled 
korozije. Debljina zida je smanjivana po celom poprečnom preseku, pa ovaj tip 
pretstavljanja korozije je prvi tip (Uniformly Corroded). 
Pratila se promena veličine pomeranja sredine štapa. Svi ovi rezultati su sumirani 
tabelarno i aproksimativno su povezani za promenljivu - vreme. Rezultati dobijeni 
proračunom ovih podkoraka su dati u tabeli, dok je rezultat proračuna poslednjeg koraka 
prikazan na slici 6. 

 
Slika 6 Rezultati proračuna za debljinu zida štapa od 2.75mm. 
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Na slici se može videti da su naponi na pojedinim mestima štapa prekoračili granicu 
razvlačenja, pa se može reći da je ovaj noseći element u ovom trenutku izgubio moć 
nošenja. Uzeto je da je napredovanje korozije u industrijskoj zoni 0.10mm/godini, a u 
otvorenoj nezagađenoj sredini 0.05mm/godini. Rezultati dobijeni proračunom su 
prikazani u formi tabele i dijagrama. 
 

Tabela 1 Rezultati proračuna sa maksimalnim naponima i pomeranjima 
Debljina zida, δ[cm] 0.500 0.450 0.425 0.400 0.375 0.350 0.325 0.300 0.275 
Pomeranje, X [cm] 0.0299 0.0333 0.0353 0.0377 0.0403 0.0433 0.0469 0.0510 0.0592 
Napon veći, σmax[kN/cm2] 13.002 14.443 15.290 16.243 17.323 18.557 19.981 21.534 24.095 
Vreme, idustr. zona, t [god] 0.0 5.0 7.25 10.0 12.50 15.0 17.50 20.0 22.50 
Vreme, otvor. sred., t [god] 0.0 10.0 14.50 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 

 

 
Dijagram 1.  Promene Von Misses-ovih napona u funkciji vremena 

 
 

6. ZAKLJUČAK 
 
U [7] su dati osnovni zahtevi koji jedna konstrukcija u toku svog eksploatacionog veka 
mora da zadovolji, a odnose se na sigurnost (safety), uoptrebljivost (serviceability) i 
trajnost (durability). 
Za svaku konstrukciju mora da bude računskim putem dokazano da su ova tri parametra 
zadovoljena, inače ta konstrukcija neće zadovoljiti parametar pouzdanosti (structural 
reliability). Predmet analize ovog rada je trajnost konstrukcije, i taj zahtev je, prema 
[11], definisan da konstrukcija mora da bude proračunata tako da njena degradacija 
(detorioration), posle isteka eksploatacionog veka ne utiče na smanjenje nivoa ponašanja 
konstrukcije ispod određene mere, imajući odgovarajući uvid u njenu sredinu i 
predviđeni nivo održavanja. U ovom radu je razmatran slučaj aksijalno pritisnutog štapa 
kružnog poprečnog preseka, sa zadatim mehaničkim i geometrijskim karakteristikama. 
Kao rezultat proračuna dobijeno je vreme koje će biti potrebno da nosač, usled gubitka 
poprečnog preseka, dovede u stanje kada više neće moći da izdrži opterećenje koje mu je 
namenjeno, zavisno od sredine (a samim tim i stepene agresivnosti) u kojoj se isti nalazi. 
Na osnovu svega izloženog vidi se da su ti uticaji, ukoliko se ne vodi računa o 
održavanju, izraženi. Ono šta bi mogao da bude naredni korak u istraživanju jeste da se 
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izvedu vremenske krive i za druge vrste naprezanja koja se najčešće javljaju u 
konstrukcijama. Moguće je i principima numerike izvesti i jednačine tih krivih linija 
kako bi u analitičkom obliku bilo moguće izvršiti predviđanje ponašanja cele 
konstrukcije ili jednog njenog dela kroz vreme, kada je u pitanju koroziono dejstvo. 
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DURABILITY OF STEEL STRUCTURES BY 
CORROSION ASPECT  

 
Summary: The paper analyzes the degradation effects of corrosion on structures. 
Corrosion models are  presentated which are commonly used to predict the intensity of 
the degradation phenomena under which are exposed all steel structure. Taking into  
account the rate of progression of corrosion its been determined the time needed to 
cross-section loses its effective area so an axial pressed element lost its bearing 
capacity. Authors used the modeling method and element is modeled by SHELL 
elements, and the required results are calculated by finite element method, with the use 
of modern software (ANSYS). 
 
Keywords: corrosion, durability, FEM 
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ГРЕШКЕ И ПРОПУСТИ ПРИ САНАЦИЈАМА 
ЗИДАНИХ КОНСТРУКЦИЈА 

 
Бошко Стевановић 1                                                                  
Марија Тодоровић 2 
Иван Глишовић 3                                                                        УДК: 624.012:69.059.25 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.031 
Резиме: Стална потреба за повећањем носивости и крутости постојећих 
зиданих конструкција довела је до развоја различитих техничких мера и метода 
санације. Добро познавање употребљених материјала, конструктивног система и 
стања постојећег зиданог објекта пре приступања његовој санацији показало се 
као неопходно. Употреба неадекватних метода санације, али и погрешно 
извођење радова, често доводе до грешака, које могу узроковати рушење дела или 
целокупног објекта. У овом раду су приказани најчешћи пропусти настали при 
санацијама зиданих објеката. 
 
Кључне речи: Зидани објекти, ојачање, методе санације, грешке при извођењу 
 
 

1. УВОД 
 
Како зидане зграде представљају велики део грађевинских објеката потреба за 
њиховом санацијом и ојачањем је веома честа. Неки од разлога за то су: промена 
намене објекта, надоградња, недовољна сеизмичка отпорност, пропадање услед 
утицаја средине, пожар, слегање темеља, старење и замор материјала, лоше 
одржавање, грешке при пројектовању и извођењу. Као најчешће примењиване 
методе санације издвајају се: инјектирање пукотина, ојачање пресека зидова, 
извођење вертикалних и хоризонталnих серклажа, облагање зидова армираном 
малтерском или бетонском облогом, замена делова зидова, формирање круте 
међуспратне конструкције, санација темеља. Поред наведених метода, данас се све 
чешће примењују и други начини и нови материјали као нпр. FRP (Fiber Reinforced 
Polymer) композити у оквиру којих су присутна влакна (најчешће стаклена или 
карбонска) изражених механичких карактеристика. 
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Пре приступања санацији зидане  зграде потребно је узети у обзир бројне факторе, 
од којих су најбитнији тип и врста конструкције, као и квалитет уграљђеног 
материјала. Без детаљне претходне анализе ових параметара  може доћи до 
пропуста при санацији који могу негативно утицати на понашање објеката при 
различитим дејствима. Примењиване методе су се у неким случајевима показале 
као неадекватне услед лошег извођења, некомпатибилности материјала или 
различитe крутости постојећих и нових елемената конструкције.  
У даљем тексту рада приказане су неке од грешака које се јављају при санацији 
зиданих објеката. 
 
 

2. МЕТОДЕ САНАЦИЈЕ 
 

2.1. Ињектирање пукотина 
 
Као традиционална метода санације зидова често се користи инјектирање  
испуцалих делова зида цементном емулзијом. Мешавина везивног средства и 
пуниоца, која се инјектира у шупљине зидова, попуњава шупљине и након тога 
очвршћава повезујући материјале у монолитну целину. На овај начин постиже се 
хомогеност, уједначеност чврстоће и континуираност зида. Такође, овим типом 
санације спречава се одваљивање делова зида.  
Ефективност ове методе зависи, пре свега, од употребљеног материјала за 
инјектирање, али и од начина извођења радова. При припреми инјекционе масе 
битно је обратити пажњу на њене карактеристике и компатибилност са 
материјалом од ког је изграђен зид. Поред тога, неопходно је обезбедити 
одговарајућу пластичност и инјектибилност мешавине. Услед сегрегације 
цементне мешавине може доћи до неправилног и недовољног испуњавања 
шупљина (слика 1). 
 

  

Слика 1. Примери лоше изведеног инјектирања [3] 
Главни проблеми који настају у вези са инјектирањем цементне емулзије повезани 
су са: 
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 недостатаком знања о распореду шупљина унутар зида; 
 отежаним избором одговарајућег састава мешавине услед присуства 

различитих величина шупљина; 
 тешкоћама при уградњи цементне мешавине у шупљине због величине зрна 

агрегата; 
 одабиром величине притиска при инјектирању, која мора бити довољно ниска 

како би се избегли ваздушни мехурићи; 
 појавом влаге у зиду услед капиларно активне структуре настале након 

стврдњавања цемента. 
Дакле, ефективност овог типа санације не зависи само од типа цементне 
мешавине, већ и од технике инјектирања и обавезног познавања структуре зида. 
Истраживања која су спроведена последњих година су довела до развоја 
инјекционих маса са инертним агрегатима и одговарајућим адитивима [1]. Такође, 
унапређене су технике инјектирања и дефинисан оптимални притисак под којим се 
процес врши [3]. 
 

 
2.2. Ојачање армираном облогом 
 
Примена армиране малтерске или бетонске облоге је врло ефикасан и лако 
применљив метод ојачања зиданих конструкција. Облагањем зидова армираним 
цементним или бетонским облогама постиже се повећење носивости и крутости 
зида, као и боља повезаност слојева зида у случају вишеслојних зидова. Када се 
врши ојачање армираном облогом, елементе постојећег конструктивног склопа 
треба систематично ојачати. Ојачани елементи треба да буду униформно 
распоређени у основи и пресеку зграде. У случају груписања укрућења у једном 
делу објекта може доћи до погоршања расподеле хоризонталних утицаја на 
конструктивне елементе што проузрокује концентрацију оштећења и лоше 
сеизмичко понашање ојачане зграде [2].  

   
 

  а)         б)    в)       
Слика 2. Грешке услед: а) лошег повезивања арматурних мрежа управних зидова    
б) недовољног преклапања арматурних мрежа и в) недовољног броја анкера [3] 

Примена ове методе није увек једноставна услед нехомогености зидова. Честа је 
појава локаланих оштећења насталих лошим извођењем. Најчешће грешке су: 
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 недостатак везе између арматурних мрежа ојачања два управна зида (слика 2а)  
 недовољна дужина преклапање арматурних мрежа облоге (слика 2б) 
 необезбеђен континуитет арматурних мрежа по висини објекта  
 недовољан број анкера за повезивање облоге и постојећег зида (слика 2в) 
 недовољна дужина анкера  
Такође, постоје и проблеми трајности услед корозије арматуре, која је последица 
присуства влаге у зиданим зидовима (слика 3).  
 

  
 

Слика 3. Корозија арматуре ологе зида [3] 
 
 

2.3. Замена постојећих дрвених међуспратних конструкција 
 
Један од главних разлога лошег сеизмичког понашања постојећих зиданих зграда 
је недовољна крутост међуспратних конструкција у својој равни и недостатак 
правилне везе између међуспратних конструкција и конструктивних зидова. 
Најчешће се постојеће дрвене међуспратне конструкције замењују 
армиранобетонским или префабрикованим плочама, уз извођење хоризонталних 
серклажа по обиму. Овако формирана дијафрагма, крута у својој равни,  треба да 
повеже зидове и изврши расподелу сеизмичких сила на зидове према њиховој 
крутости. Међутим, показало се да ово решење није увек најбоље. Накнадним 
извођењем међуспратне конструкције није могуће постићи њено ослањање по 
целој дебљини зида. Ово је нарочито изражено код вишеслојних зидова где су 
плоче ослоњене само на унутрашњи слој зида, а при томе нису добро повезане са 
спољашњим делом зида. Као последица јавља се ексцентричност вертикалоног 
оптерећење зидова и немогућност правилне расподеле хоризонталних оптерећења 
на зидове (слика 4). Овакви пропусти могу довести до значајних оштећења, као и 
до рушења зидова зграде (слика5).  
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Слика 4. Ефекти ексцентричног оптерећења зидова [3] 

 

     
 

Слика 5. Последица замене постојеће међуспратне конструкције масивном 
армиранобетонском плочом [1],[3] 

  
 

3. ЗАКЉУЧАК 
 
Употребом адекватне методе санације и квалитетним извођењем радова на 
постојећим зиданим зградама могуће је постоћи захтевани ниво њихове 
отпорности на различита дејства. У последњих неколико година дошло је до 
великог напретка у методама санације и ојачања постојећих зиданих конструкција. 
Напредак је начињен и при примени деструктивних и недеструктивних метода 
испитивања материјала, као и у развоју рачунских модела за проверавање 
отпорности постојећих конструкција на различите утицаје. Сагласно наведеном, не 
би требало да буде оправдања за грешке које могу настати при ојачању зиданих 
конструкција. 
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MISTAKES AND OMISSIONS IN REPAIRS OF 
MASONARY STRUCTURES 

 
Summary: Constant need for strenghtening and repair of existing masonary structures 
has led to the develpment of many methods and techniques for the improvement of the 
resistance of these structures. Good knowladge of the materials, structures and the state 
of damege of masonary structures is necessary before starting the process of reparation. 
Use of inappropriate techniques can lead to errors, that can even cause collapse of the 
structure. This paper presents mistakes that are most common in masonary buildings 
repair and retrofitting.    
 
Keywords: Masonary buildings, strenghtening, methods of repair, errors in repair 
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SLIP MODULUS IN WOOD-CONCRETE COMPOSITES 
- PRACTICAL ESTIMATION FOR MODELLING 

 
Dragan Manojlović1 
Tatjana Kočetov Mišulić2                                                                           УДК: 624.011.6 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.032 
Summary: Opposite  to steel-concrete composite structures that generally consider the 
rigid connections, the values for "slip" modulus of timber connectors are of essential 
interest in modeling the wood-concrete composite beams with controlled contact  
deformations. SRPS regulative doesn't give any recommendation for connector slip 
characteristics in wood-concrete systems, so the values proposed in EC5 and 
accompanying studies have to be adopted in practical design using the commercial 
software. Trough one numerical example and relevant discussion, the paper presents 
possibilities of practical "slip" modulus estimation for dowel type studs, in cases of 
existence and non-existence of formwork. The modeling and computational results are 
discussed in order to show the limitation of EC5 recommendations, as well as 
possibilities of practical "slip" modulus estimation and it adoption in design using 
domestic commercial software.     
 
Keywords: wood-concrete composite beams, dowel type connectors, slip modulus, 
EN 1995, SRPS U.C9.200 / 300.   
 
 

1. INTRODUCTION 
 
The interest for wood-concrete composite structures is rising worldwide in last few 
decades because of its structural benefits - improved stiffness and limited deformations 
of wooden beams. The growing interest is also present in our country, in theory and 
experiments, as well as in practical issues (Stevanovic [1]), because of possibilities for 
rehabilitation of ancient buildings and design of new ones, such as wooden floors and 
bridges with larger loads. The main factor and  "measure" of composite action between 
the wood-concrete members are connectors, whose deformability are mainly determined 
by excessive experimental and theoretical studies. Several types of connectors have been 
studied (nails, screws, bolts, punched metal plates ... special connectors...) in many 
research programs, where the dowel type fasteners (studs) are outlined like particularly 
suitable for practical purposes due to its easy "in situ" handling. So, the paper is dealing 
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with glulam beams where the concrete slab is collaborating using steel studs, 
manufactured from smooth steel bars and inserted into calibrated holes.  
 
 

2. THEORETHICAL BACKGROUND  
 
In wood-concrete composite beam-floor system, the stiffness improvement is the target 
goal, assuming and including the sufficient bearing capacity and limitation of connector / 
connection deformability. The EU regulative [2], as well as SRPS [3], [4], considers the 
so called "γ" i.e. "Mohler" method, developed for wood-to-wood composite structures, 
Fig. 1, Eqs (1-6),  that are also applicable for wood-concrete composite structures.  

 

 
 

Figure 1. Cross-section and basic equations of "γ" i.e."Mohler" method [2], [3] 
 

The dominant factor in eqs. 1-6 is "Ks", or according to EC5 "Kser" coefficient, which 
is the so called "slip modulus for connections" - the target value of numerous 
experimental and theoretical verification. According to EC5 [2], the "Kser" value is 
established as a function of connector's type, it's diameter and specific mass weight of 
wood. Equations (7) represent values for dowels. 

 

 
(7) 

 
(8) 

  

The proposed values EC5 do not include the presence of formwork in cross-section. For 
the Ultimate Limit State (ULS), the connection slip modulus has to be adopted according 
eq (8), while for "Kser" in wood-concrete composites this value has to multiplied by 2. 
Additional research about this issue (Gelfi & atl. [5]) gives the theoretical background 
and experimental results for stud connectors with existing formwork (with depth of 
planks in range t=0-5cm, and stud diameter from 12 to 20mm). The minimum 
embedding stud lengths, both in concrete and wood, theoretically and experimentally 
derived for minimum collapse approach, are given in Fig. 2, [5].  

"γ / Mohler"  method 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 (6) 
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(9) 

 
(10) 

 (11) 

 (12) 

 (13) 

 (14) 

                                              (15) 

Figure 2. Stud connection modeling, Ks and stud lengths according Gelfi & alt [5] 
 
 

3. MODELLING OF COMPOSITE BEAM WITH INTER-LAYER SLIP 
 
For practical engineering purposes, the plenty of commercial software are available. The 
software package "Radimpex" Tower 7, based on SRPS regulative, was used. In this 
particular study, structural analysis is made using 1st order theory, and model was made 
using beam elements. Connector studs/connections were modeled with beam elements 
that link central lines of concrete slab and wooden beam, Fig.3, [6], [7].  The length of  
such "link" element was adopted as h* (eq 16). Slip modulus was introduced trough 
stiffness of "link" element, recalculating Young's modulus Es (eq 17) for adopted stud 
length (h*) and dowel diameter (d) , [8], [9].    
 
 

 

(16) 

 
(17) 

Figure 3. Modeling of Wood-Concrete composite  beam 
 
 

4. NUMERICAL EXAMPLE 
 
In order to compare the results obtained by EC5 and Gelfi, the design example  
(disposition of elements, dimensions) shown at Fig. 4 was adopted for computation, 
representing the real floor structure. The characteristics of applied materials are selected 
according the Table 1.  
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Figure 4. Design example and relevant material cross-section characteristics 
 
In order to establish differences between proposed values for Ks (Ku), plank 
thickness "t" was changed in the range of 0 to 5 cm, that represent the possible 
formwork depth during construction works. The relevant stresses for plank 
thickness t = 0; 2.4cm and 4.8cm respectively, as well as stresses for two opposite 
cases (no inter-layer slip and non-composite action), are shown at Fig.5.     

 
 

Figure 5. Stresses according EC5 and Gelfi for analyzed structure 
 
 

5. DISCUSSION OF RESULTS 
 
Trough the performed analysis, several conclusions are made. EC gives the constant 
value for slip modulus, while model proposed by Gelfi & alt. introduce the variable 
value of slip modulus, depending on planks thickness. Results obtained by EC5 show the 
decrease of cross-sectional stresses in cases when plank depth increase, that do not 
correspond to real situation. Gelfi's model for Ks gives more realistic description for 
stress distribution related to applied plank thickness, Fig. 5.  
Performed stress analysis imposed the question of more detailed consideration of mutual 
matching of two proposed slip modulus' values.  

Table 1: material characteristics 

 
Class 
SRPS 

E 
[GPa] 

ρ 
[kN/m3] 

Concrete MB30 31.5 25.0 

Plank 
MD II 
klasa 

10 5.00 

Glulam 
LLD II 
klasa 

11 5.00 

Dowel GA240/360 210 78.50 
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Exactly the same results could be reached only in certain points, i.e. to different dowel 
diameters correspond different plank thickness where the matching is achieved. The 
intersection of straight lines (EC5) and curves (Gelfi &alt) in Fig. 6, define the exact 
plank thickness that give the same K values and consequently stress distribution.  

 

 

Figure 6. Slip modulus diagram according EC5 and Gelfi for different stud diameters   
 
 

6. CONCLUSION 
 

Although the Tower 7 software package do not include particular option for input of slip 
modulus for composite action with inter-layer slip, this engineering problem is possible 
to solve with relatively simple modeling. In cases where the dowel type fasteners are 
used for coupling, together with formwork for casting the concrete slab, the 
recommendation is to use the Gelfi model instead of EC5 values, because it gives the 
realistic wood-concrete composite structure behavior,  and on the safe side. Estimation 
of "slip" modulus in different composite systems (concrete and timber classes, type, 
diameter and shape of connectors) is generally the question of experimental and 
theoretical research. Eurocode 5 tried to bridge the gap and lack of information in 
everyday practice unifying and simplifying the problem, but proposed solution seems to 
be more useful for timber-to-timber composite systems.  
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МОДУЛ ПОМЕРЉИВОСТИ У СИСТЕМУ ДРВО-
БЕТОН : ПРОЦЕНА ЗА ПОТРЕБЕ МОДЕЛИРАЊА 

 
Резиме: Насупрот спрегнутим челичним конструкцијама које се сматрају круто 
спрегнуте, вредности модула померљивости спојних средстава су од суштинског 
значаја у моделирању спрегнутог система дрво-бетон са контролисаним 
контактним деформацијама. СРПС стандард  не даје никакву препоруку за модул 
померљивости у систему дрво-бетон, тако да предложене вредности у ЕЦ5 и 
пратећим истраживањима треба усвојити за потребе пројектовања приликом 
коришћења комерцијалних програмских пакета. Кроз нумерички пример и 
релевантну дискусију, рад приказује могућност практичне процене модула 
померљивости за челичне трнове, у случајевима постојања или непостојања 
оплате. Моделирање и прорачунски резултати су дискутовани како би се указало 
на ограничење препорука према ЕЦ5, као и могућности за практичну процену 
модула померљивости и његово усвајање у пројектовању приликом коришћења 
домаћих софтверских пакета.  
 
Кључне речи:  дрво-бетон, спрегнути системи, трнови, модул померљивости,  
EN 1995, SRPS U.C9.200 / 300. 
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TRUSS BEAMS WELDED JOINTS STRENGTHENING 
SOLUTIONS  

 
Dorin Radu 1                                                                  
Radu Băncilă 2                                                                 УДК: 624.072.331/.336:69.059.3 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.033 
Summary: In case of steel structure buildings with large spans, due to the ease of 
manufacturing and following weight optimization, the H or I type profiles for truss beam 
elements with welded joints are used increasingly more often. 
In order to ensure the strength and stability of the assembly, the manufacture by welding 
and the position of diagonals at the top and lower chords are very important to be 
respected as presented in the design project (drawings). In many cases these joints have 
manufacturing imperfections that lead to high stresses in the joint area. 
The paper presents the case of HEA type profile truss beam joints designed according to 
EN1993-1-8. The manufacture reveals eccentricities in joints and a high level of 
imperfections. Presented are the effects of imperfections and the strengthening solutions 
for the joints. 
 
Keywords: welded joints, truss beams, welding imperfections, steel structures 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
In case of building steel structures, the welded joints truss beams solution had been used 
increasingly in the twentieth century with a scale large development due to the 
possibility of increasing spans in buildings. Due to cheap labour in the past, the solution 
with angle profiles welded on the gussets was first widely adopted. 
Nowadays, the solution with RHS/MSH type profiles is used more often with joints 
made by welding directly onto the bottom and top chord of the truss beams. In case of 
large span truss beams or carrier truss beams, the solution with HEA/IPE profiles for the 
truss elements is adopted. 
A very important step for the evolution of these structural solutions has been done by 
configuring a joint design calculation mode imposed by Eurocode. Following the 
application of EN1993-1-8 and EN1090/1, EN1090/2 standards, all kinds of welded joint 
types can be designed and manufactured with quality control. 
 

                                                           
1 University of Transilvania Brasov, Faculty of Civil Engineering, Turnului street no.5, Brasov, Romania,  e – 
mail:  dorin.radu@unitbv.ro 
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2. DESIGN OF WELDED JOINTS ACCORDING WITH EN 1993-1-8 
 
Welded joints of truss beams with HEA/IPE elements can be assimilated with beam to 
column welded joints where the truss is the beam and the chord (bottom or top) 
represents the column. This kind of assimilation presents the advantage of applying the 
component method in the design of these types of joints. 
According to the component method [1], each joint is divided into three areas with 
different kinds of stresses: 
area with tension, 
area with compression, 
area with shear force. 
Each area can be identified by different deformability sources which represent simple 
elements (or “components”) which contribute to the global response of the node. In 
theory, this methodology can be applied to any node configuration with any type of 
loading with the condition of an existing very accurate description of each base 
component. 

 
Figure 1. Welded beam to column joint – mechanical model, [3] 

 
The base components of the joints are modelled through a linear spring with elastic-
plastic characteristics. In fact, the complex answer of a spring is simplified through a 
bilinear elastic-perfectly plastic relation as presented in Figure 3. The two of the 
characteristics which are permitting the spring behaviour modelling are axial rigidity – K 
and the plastic resistance (Figure 2). 
In case of modelling, the component characteristics are: 
secant rigidity to tension/compression ke/; 
plastic resistance to tension/compression FRd; 
where ke represents the initial component rigidity and  is a modified rigidity coefficient. 

 
Figure 2. Idealizations of the force-deformation curve [2] 
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Figure 3. Modelling of a component under axial stress 

 
Rigidity to translation, resistance and deforming capacities are considered separately for 
each component. 
From the components grouping point of view, for deformation capacity will determine 
the ductility of the whole assembly (joint). 
For components that are acting in a series (e.g. column flange under bending and tension 
in a beam flange), the initial rigidity can be obtained through a reciprocity equation and 
the resistance is that as in the component with the minimum. The deformation capacity is 
of the minimum component to which is summed the deformations of the other 
components corresponding to the loading level. Through linear grouping of the 
compressed areas or ones with acting shear force, a single translational spring results for 
each rigidity group, resistance and deformation capacity. 
For rotational grouping of components, it is simplified considered the fact that the centre 
of rotation for all tensioned rows is located at the centre of the beam bottom flange, 
although this fact is valid only for joints with high rigidity of compressed components. 
In case of any welded joint, the first step is to identify the active components which must 
be considered for the joints design. Thus for a welded beam to column joint there are the 
following active components: 
column web panel under shear force; 
column web under transversal compression; 
column web under transversal tension; 
beam chord and web under compression. 
In the following table (Table 1), there are presented the design formulas for a welded 
beam to column joint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1. Design formulas for the resistance design of a welded beam to column joint [1] 
Component Figure Resistance design 

1. Column 
web panel 
under share 
force 

  According with EN1993-1-8 Ch. 6.2.6.1. 

03

90

M

vcy,wc
wp,Rd

γ

Af,
V




  

where: Avc is the shear area of column cross section (according with EN 

1993-1-1).   If column web stiffeners are used, then: 

wp,add,Rd

M

vcy,wc
wp,Rd V

γ

Af,
V 






03

90
 

with 

s

pl,st,Rdpl,fc,Rd

s

pl,fc,Rd
wp,add,Rd

d

MM

d

M
V







224
 

where: ds is the minimum distance between the median axis of the stiffeners; 
Mpl,fc,Rd is the resistance plastic moment of the column flange from its own 
median axis; Mpl,st,Rd is the resistance plastic moment of one stiffener from its 
own median axis. 
  The web panel resistance can be increased by adding stiffeners welded onto 
the web of the column, thus the shear area is increased by the area of the 
welded plate. 
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2. The 
column web 
under 
transversal 
compression 

According with EN1993-1-8 Ch. 6.2.6.2. 

0M

y,wcwceff,c,wcwc
c,wc,Rd

γ

ftbkω
F


 ,but 

1M

y,wcwceff,c,wcwc
c,wc,Rd

γ

ftbkωρ
F


  

where: 
ω is a reduction factor in accordance with share from the web panel of the 
column. The value of the ω factor depends directly of web share value, 
through the transformation parameter β and the ratio between the area from 
the compression resistance (beff,c,wc ,twc) and column share area Avc; 
beff,c,wc is effective width of the column web under compression which is 
calculated with 6.10-6.12 formulas EN 1993-1-8. beff,c,wc represents the width 
of the column which is under compression from the beam web; 
 ρ is a reduction factor which takes into account the buckling of the plate. 
If is needed to increase the compression resistance of the column web, can 
be applied two possibilities: a) increasing the column web by adding 
stiffeners onto the web panel of the column (as for the column web under 
share) with contour welding; b) adding transversal stiffeners in the area of 
the beams flanges (in this way stiffening the web of the column); 
 

3. The 
column web 
under 
transversal 
tension 

  

According with EN1993-1-8 Ch. 6.2.6.3. 

 
0M

y,wcwceff,t,wc
t,wc,Rd

γ

ftbω
F


  

where: 
ω is a reduction factor in accordance with share from the web panel of the 
column on the basis of the value beff,c,wc   
beff,t,wc is effective width of the column web under tension which is calculated 
with 6.16 formulas [1] for the welded joints. beff,t,wc represents the width of 
the column which is under tension from the beam web; 
The increasing of the column web tension resistance can be done with same 
solutions as presented at point 2 (in case of transversal compression of the 
web).  

4. The beam 
flange and 
web under 
compression 
or tension  

According with EN1993-1-8 Ch. 6.2.6.7. 

fb

c,Rd
c,fb,Rd

h-t

M
F   

where: 
Mc,Rd is the resistance bending moment of the considered cross section   
h-tfb is the distance between the median axis of the profile flanges 
(considering that the resistance moment equals with coupling forces which 
are acting in the flanges axis).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. MANUFACTURING FLAWS. INFLUENCE AND STRENGHTEN  
SOLUTIONS 
 
In the manufacturing process of the truss beams assemblies, even they are done in the 
workshop conditions,   often   the   elements   are presenting imperfections.  
Imperfections found most frequently are: 
setting the axes of truss element in the nodes – the elements are not centred or are not 
with respect to the detailed execution project; 
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Table 2. Forces and profile types of the truss beam 
Name Description Profile Type Steel Quality Axial Force 

- - - - (kN) 

GZ1-TS Upper cord HEA260 S355JR -1478,67 

GZ1-D1 Diagonal HEA140 S235JR 608,75 

GZ1-D2 Diagonal HEA180 S235JR -588,45 

GZ1-D3 Diagonal HEA140 S235JR 588,27 

GZ1-D4 Diagonal HEA180 S235JR -582,02 

GZ1-D5 Diagonal IPE140 S235JR 6,82 

GZ1-D6 Diagonal IPE140 S235JR -2,78 

GZ1-TI Bottom chord HEA220 S355JR 1666,48 

 

 
 

corner welding is done partially or without respecting the project thickness, in many 
cases also with welding flaws;  
penetrated welding is done incomplete. 

Figure 4. Geometry of the truss beam 
 
In order to exemplify, is presented the case of a single storey building with a truss beam 
roof HEA truss profiles. The building has three openings of 25,00m and six bays of 
18,75m. 
The span of the presented truss beam is 18,75m with the geometry presented in the 
figure 4. Following the structural analysis, results the following profiles sections (table 
2). 
The joints of the truss beam elements are welded type and were designed according with 
the component method [1].  
For case study it was taken the truss beam joint in which converge the D3 and D4 
diagonal to the bottom chord. The joint is a welded type one with full penetrated welding 
for the flanges of the diagonals and with double corner welding for the web of the 
diagonals. 

Table 3. Acting forces in the joint 
Element Axial Force Joint Acting forces 

- (kN) (kN) 
GZ1-D3 588,27 Nb1,Ed=│Nb1│ˑsin(α1)=415,97kN 
GZ1-D4 -582,02 Nb2,Ed=│Nb2│ˑsin(α2)=411,55kN 
 

Following manufacture quality control in the truss beams erection phase, the following 
flaws have been noticed: 
Imperfection type 1 
eccentricity imperfection – the measured eccentricity is different from the design project 
(execution details); 
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overlapping of the truss diagonals in the joint – the HEA 140 profile on the HEA 180 
profile. 

 

    
(a)          (b) 

Figure 5. Truss beam joint (a) designed (b) manufactured – imperfection type 1. 
 

Imperfection type 2 
eccentricity imperfection – the measured eccentricity is different from the design project 
(execution details); 
overlapping of the truss diagonals in the joint – the HEA 180 profile on the HEA 140 
profile; 
welding length is lower than the execution details indications. 
 

       
(a)                  (b) 

Figure 6. Truss beam joint (a) designed (b) manufactured – imperfection type 2. 
 
In order to assess the real behaviour of truss beam joints, a finite element modelling of 
joints is done. Also, the imperfections revealed in the execution/control phase are taken 
into account and determined the maximal stresses in the area of the affected joints. 
The values of the Von-Mises stresses following FEM analysis [4] of the joint with 
imperfections type 1 are presented in Table 4 and in Figure 7. 

 
Table 4. Imperfections type 1 – results. 

Description Element 
Stress max Von-

Mises  
fy fu 

    N/mm2 N/mm2 N/mm2 

Eccentric HEA 140 
diagonal 

Diagonal HEA180 3803 2350 3600 
Diagonal HEA140 2916 2350 3600 

Chord HEA220 1585 3550 5100 
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Figure 7. Imperfections type 1, FEM results, Von Mises stresses. 

 
Von-Mises stresses following FEM analysis of the type 2 imperfections joint are 
presented in Table 5 and in Fig. 8. 

 
Table 5. Imperfections type 2 – results. 

Description Element Stress max Von-Mises fy fu 
    N/mm2  N/mm2  N/mm2 

Eccentric HEA 180 
diagonal 

Diagonal HEA180 3030 2350 3600 
Diagonal HEA140 2473 2350 3600 

Chord HEA220 3401 3550 5100 

 
 

         
Figure 8. Imperfections type 2, FEM results, Von Mises stress. 

 
Following several strengthening solution proposals, due to the ease of the erection 
(welding), a solution is adopted that can be done directly on site (on erected truss beams 
without dismounting), to the affected joints. 
It was decided to weld additional gusset type plates with the role of redistributing the stress 
in the joint area, thus decreasing the stress to a value lower than the ultimate resistances. 
Table 6 and figure 10 present values of Von-Mises stresses following FEM analysis for 
strengthened joint. 
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Figure. 9. Strengthened joint – geometry. 

 
Table 6. Strengthening solution – results. 

Description Element Stress max Von-Mises fy fu 
    N/mm2  N/mm2 N/mm2  

Additional gusset 
Diagonal HEA180 3339 2350 3600 
Diagonal HEA140 2490 2350 3600 

Chord HEA220 3300 3550 5100 

 

   
Figure 10. Strengthened joint, FEM results, Von Mises stress. 

 
 

3. CONCLUSIONS 

 

The manufacturing quality of truss beam joints is very important especially for welded 
joint type truss beams. Imperfections in joints (eccentricity or welding flaws) can lead to 
stress values higher than the element capacity, affecting the strength and stability of the 
whole structural system in the end. 
Another important consideration is the quality assessment of the steel structural 
elements. A better quality control in different phases of construction may be a matter of 
high importance. 
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REŠENJA ZA OJAČAVANJE ZAVARENIH SPOJEVA 
 

Rezime: У случају челичнih конструкцијa са великим распонима, због лакоће 
производње и оптимизацијe тежине, све чешће се употребљавају заварени H или I 
профили. Да би се обезбедила снага и стабилност везе,врло је важно да се  
заваривање и положај дијагонала у горњем и доњем појасу изведе као у пројекту. 
У многим случајевима ови спојеви имају производне недостатке које доводе до 
високих напона у споју. У раду је приказан случај решетке од ХЕА профила 
дизајниране према ЕН1993-1-8. Израда открива ексцентритете у зглобовима и 
висок ниво несавршености. Представљени су ефекти несавршености и решења за 
јачање спојева. 
 
Кључне речи : заварении спојеви, стубови, заваривање, несавршености, челичне 
конструкције 
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ГРАНИЧНА СТАЊА АЛУМИНИЈУМСКИХ 
РЕШЕТКАСТИХ КОНСТРУКЦИЈА 

 
Ђорђе Ђуричић1,  
Биљана Шћепановић2,  
Срђа Алексић3,  
Радомир Зејак4  
Душко Лучић5                                                                                           УДК: 624.014.7 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.034 
Резиме: Прорачуни стабилности конструкција од алуминијумских легура се углав-
ном заснивају на методама које се користе у прорачуну стабилности челичних 
конструкција. Новија истраживања показују да су у усвојеним методама прора-
чуна недовољно узете у обзир специфичне особине алуминијума. Задатак пред 
истраживачима је да у наредним истраживањима пажљиво анализирају све 
утицаје који се јављају у конструкцијама од алуминијума и да их примене у 
будућим стандардима. У овом раду дат је кратак преглед досадашњих истражи-
вања из области носивости алуминијумских конструкција и предложене смернице 
за даља истраживања, првенствено из области граничних стања решеткастих 
алуминијумских конструкција. 
 
Кључне речи: Алуминијум, гранична стања, заваривање, стабилност, извијање  
 
 

1. ОПШТЕ  

 
Алуминијум има релативно мали модул еластичност, па су елементи од алумини-
јумских легура у односу на челичне, склонији локалном и глобалном губитку 
стабилности и подложни су разним облицима избочавања и извијања.  
Поред питања стабилности код алуминијума је изражена значајна промена 
својстава материјала у подручју заваривања (Зона утицаја топлоте). Смањење 
носивости у зони заваривања може проузроковати локални губитак носивости или 
додатно отежати проблем описа губитка стабилности. 
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Утицаји на стабилност и носивост елемента услед геометријске несавршености, 
заосталих напона, врсте оптерећења и услова ослањања, заједнички су за челик и 
алуминијум. Тако да се и методе прорачуна алуминијумских конструкција 
заснивају на методама прорачуна челичних конструкција. 
Решеткасте конструкције су конструкције које се често израђују и погодне су за 
коришћење алуминијума као конструктивног материјала. Сви наведени проблеми 
у носивости алуминијумских конструкција се манифестују при изради 
алуминијумске решеткасте конструкције и на њих треба усмерити пажњу.  
 
 

2. ИСТРАЖИВАЊА СТАБИЛНОСТИ ЕЛЕМЕНАТА 
КОНСТРУКЦИЈЕ 

 
Прва истраживања датирају од почетка овог века, а Ramberg, Osgood (1943) [1] 
дају прву математичку интерпретацију везе између напона и дилатација код 
материјала са исказаном нелинеарности. Дати израз представља основу свим 
каснијим анализама у покушајима за што реалнијом интерпетацијом материјалне 
нелинеарности алуминијума и његових легура.  
 

    

Слика 1. Математичка интерпретација везе између напона и дилатација 
(Рамберг и Озгуд) 

 
Са својством еластопластичног понашања, без јасно изражене границе развлачења, 
са наглашеним очвршћивањем, губитак стабилности алуминијумских легура се у 
већини случајева догађа у нелинеарном подручју и теже га је прорачунски 

дефинисати (Goncalves, Camotim, 2004) [2] 
У параметарској анализи коју су спровели Landolfo, Mazzolani [3], 1997. године 
испитивани су неки облици затворених и отворених попречних пресека (кутијасти, 
омега, и Ц профила разних односа димензија) применом различитих, до тада 
познатих метода прорачуна.  
Опсежна истраживања у којима је испитиван велики број узорака представио је 
Mennik 2002. године [4]. Развијен је прорачунски модел којим је обухваћено 
локално избочавање тако да је постигнуто високо слагање експерименталних и 
прорачунских моделирања добијених резултата.  
Интеракцију дисторзијског и локалног избочавања проучавали су у својим 
радовима и Kutanova, Pekoz, Soetens, 2009. и 2010. године [5]. Део истраживања је 
била и провера Mennik-овог прорачунског модела за предвиђање избочавања који 
је и потврђен. 
Zhu, Jong [6] су 2006. године испитивали кружне шупље профиле на извијање 
и бочно-торзионо извијање при притиску, притиску и савијању, и само 
савијању. Профили су били израђени од легуре ЕН АW-6063-Т5 и ЕН АW-
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6061-Т6. Такође Zhu, Jong су 2006. испитали правоугаоне и квадратне шупље 
профиле. Извршена је упоредна анализа експериментално добијених резултата 
са резултатима према америчким, аустралијским и европским нормамa за 
алуминијумске конструкције.  
 
 

3. ИСПИТИВАЊЕ ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА 

 
Најзначајнији поступци заваривања алуминијума су: лучно заваривање помоћу 
електроде од волфрама заштићено гасом ТИГ (Tungsten Inert Gas), лучно 
заваривање помоћу топиве електроде заштићено гасом МИГ (Metal Inert Gas), 
ласерско заваривање и заваривање трењем (FSW). (Mathers, 2002) [7]. 
Највише у употреби су ТИГ и МИГ метода заваривања. Како алуминијум има 
велику проводљивост топлоте , односно одвођење топлоте , иако је тачка топљења 
ниска (око 660°Ц) потребна је велика топлота за топљење легуре. Уношењем 
температуре у основни материјал поништавају се неке од обрада кроз које је 
прошла легура. То доводи до промене својстава алуминијума у близини вара. Та 
промена се манифестује у формирању зоне смањене носивости у околини шава 
ХАЗ (heat affected zone) или преведено ЗУТ (зона утицаја топлоте), као што је 
приказана на слици 1. Смањена носивост попречног пресека у овој зони је и један 
од разлога да се механичка спојна средства више користе у алуминијумским 
конструкцијама (Kissell, Ferry, 2002) [8]. Зона утицаја топлоте при заваривању код 
угаоног вара приказана је на слици 2. 

   
Слика 2. Зона утицаја топлоте код угаоног вара 

 
Anizahyati Alisibramulisi [9] у својој докторској дисертацији 2013. године 
анализира пет различитих легура врсте 6xxx са два стања Т4 и Т6. Истраживања су 
извршена експериментално и нумерички. Нумерички су моделирани начин 
заваривања, микроструктура модела и нелинеарни механички модел.  
Christina Rødsand Breivik [10] 2013 године испитује легуру ЕН АW-6082-Т6 у 
циљу бољег разумевања промене механичких особина легуре приликом гасног 
заваривања и заваривања трењем (FSW). Закључује се да зона утицаја топлоте ЗУТ 
представља велики проблем и код гасног и код фрикционог заваривања. 
Испитивања су показала да су код фрикционог заваривања (FSW) ширина ЗУТ-а и 
пад носивости мањи него код гасног заваривања. Констатује се да спојеви 
заварени трењем FSW имају боље механичке особине и већу носивост од спојева 
заварених гасним заваривањем. 
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4. ВЕЗЕ ЕЛЕМЕНАТА У АЛУМИНИЈУМСКИМ 
КОНСТРУКЦИЈАМА 

 
Везе у општем случају можемо поделити на механичке везе (закивци, завртњеви), 
везе изведене заваривањем и за алуминијум доста погодне неконвенционалне везе. 
Заваривање се користи у изради комплетне везе у чвору или за спој чворних 
лимова за основну конструкцију код веза остварених завртњевима. Везе у алуми-
нијумским решеткастим конструкцијама се, поред заваривања углавном остварују 
завртњевима, било челичним, било алуминијумским. Приликом коришћења челич-
них завртњева потребно је водити рачуна о контактној корозији на споју алу-
минијума и челика. Специфичан, у челичним конструкцијама доста коришћен 
начин споја два елемента је веза са чеоном плочом (end plate). 
De Matteis, Mandara, Mazzolani [11] 1999. године врше прве анализе и испитују 
понашање везе спојене помоћу чеоне плоче. Закључак је да механизам лома 
оваквих веза у конструкцијама од алуминијума није лако предвидив као у случају 
везе са елементима од челика и закључују да је потребно детаљније и што више 
истражити ову материју користећи различите врсте завртњева, геометрије везе и 
квалитета основног материјала. 
Испитивање Т-стуба спроводили су још De Matteis, Della Corte, Mandara,  
Mazzolani [12] 2004. године. На слици 3 приказан је модел лома алуминијумског т-
стуба (а) експериментални модел (б) и нумерички модел (ц). 

 
 а) б) ц) 

Слика 3. а) Модели лома код алуминијумског Т-стуба б) експериментални модел и 
ц) нумерички модел испитиваног Т стуба 

 
De Matteis, Naqash, Brando [13] (2011) настављају претходна истраживања са 
различитим карактеристикама и типовима завртњева да би се аналлизирали сви 
могући механизми лома. Посебно је анализирана дефиниција "ефективне дужине" 
за алуминијумски Т-стуб. Добијени су занимљиви резултати који би требали да 
буду инплементирани у будућим издањима норми и стандарда који се баве 
алуминијумским конструкцијама. 
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У решеткастим конструкцијама веза са 
чеоном плочом се примењује за наставља-
ње сегмената решетке и углавном је веза 
оптерећена на затезање. На слици 4 прика-
зана је веза појасних штапова помоћу 
округле чеоне плоче. Доста радова постоји 
у овом сегменту са челичним профилима 
док је прорачун веза са алуминијумским 
профилима мало заступљен. 
 
 

Слика 4. Наставак са округлом  
чеоном плочом 

5. СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉА ИСТРАЖИВАЊА 

 
У већини наведених истраживања испитивани су појединачни елементи и ана-
лизирана је стабилност самосталног елемента а не елемента као дела кон-
струкције.  
У будућим истраживањима притиснутих штапова у решеткастој конструкцији, 
потребно је испитати утицај топлотног омекшавања на дужину извијања 
притиснутог штапа, узимајући у обзир врсту штапа и услове ослањања штапа, 
првенствено посматрајући конструкцију као целину, као што је приказано на 
слици 5а. 
Такође, занимљиво је испитати утицај заваривања на носивост везе у чворо-
вима решетке код алуминијумских конструкција, нарочито код комплетно 
заварене везе у чвору као што је приказано на слици 5б.  
 

  
 a)  b) 

Слика 5. а) извијање појасног штапа решетке б) К-чвор у завареној изради 
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6. ЗАКЉУЧАК 

 
Приликом истраживања решеткастих конструкција много је више испитивања 
извршено на челичним узорцима и скоро сви закључци о понашању конструк-
ције у целини, као и понашању појединих елемената и чворова решетке су 
изведени на основу анализа на челичним моделима. 
У наредним истраживањима потребно је на моделима од алуминијумских 
профила анализирaти гранична стања која се јављају у елементима конструкције и 
ако је потребно ревидират постојеће правилнике у области носивости затегнутих и 
притиснутих елемената, локалног и глобалног извијања, конструкција веза између 
елемената решетке, утицаја топлоте при заваривању на носивост елемената 
конструкције и сл.  
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LIMIT CONDITIONS WITH LATTICE ALUMINUM 
CONSTRUCTION 

 
Summary: Calculations of structural stability of aluminum alloys are mainly based on 
methods used in the calculation of stability of steel structures. Recent studies show that 
in the adopted calculation methods are insufficiently taken into account the specific 
characteristics of aluminum. The task for the researchers is that in subsequent surveys 
carefully analyze all the influences that occur in structures made of aluminum and apply 
them to future standards. This paper provides a brief overview of previous research in 
the area of capacity of aluminum construction and suggested directions for future 
research, primarily in the field of limit conditions lattice aluminum construction. 
 
Keywords: aluminum, limit conditions, welding, stability, buckling 
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ЛИНЕАРНА И НЕЛИНЕАРНА СЕИЗМИЧКА 
АНАЛИЗА АБ ЗГРАДЕ ПРЕМА EВРОКОДУ 8 

 
Александар Панчић1 
Александар Прокић2                                                                                 УДК: 624.042.7 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.035 
Резиме: У раду су приказани резултати линеарне и нелинеарне статичке 
сеизмичке анализе армирано-бетонске зграде од 10 спратова, правоугаоне основе 
димензија 15x20m. Главна носећа конструкција се састоји од 7 независних 
армирано-бетонских зидова. Зграда је у основи и висински правилна па се 
анализира раванским моделима у два окомита правца употребом Еврокода 8. 
Након спроведеног димензионисања урађена је Pushover анализа и то за класе 
средње (DCM) и високе дуктилности (DCH) и тиме приказане криве сеизмичког 
захтјева и капацитета. 
 
Кључне речи: Сеизмичка анализа, Pushover анализа , Еврокод 8, дуктилност 
 
 

1. УВОД 
 
Основни циљ правилног пројектовања и извођења зграда у сеизмичком подручју је 
очување људских живота прије и послије потреса. То значи да се зграде и при 
најачим потресима, који се очекују у вијеку трајања, не би требале срушити али се 
значајна оштећења не могу избјећи. У сврху анализирања конструкција на 
сеизмичка дејства развијене су према Еврокоду 8 линеарне и нелинеарне методе 
прорачуна чији избор зависи од проблема који се посматра, [2]. Нелинеарне 
анализе (статичке и динамичке) омогућују квалитативну и квантитативну процјену 
постигнутог помјерања и деформација и тиме добру анализу сеизмичке 
сигурности. 
 
 

2. НУМЕРИЧКИ ПРИМЈЕР 
 

Пројектује се АБ пословна зграда са диспозицијом конструктивних елемената 
датих на слици 1. Употребљава се бетон класе C25/30 и запреминске тежине 
25kN/m3 и арматура S400. Стално оптерећење по свим спратовима износи g=9.00 

                                                           
1Александар Панчић, дипл.инж. грађ.,тел: +38765893405, e – mail: pancic2707@hotmail.com 
2проф. др Александар Прокић, дипл.инж. грађ., Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет 
Суботица, Козарачка 2а, Суботица, Србија, тел: 024 554 300, e – mail: аprokic@eunet.rs 
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kN/m2. Усвојена је дебљина плоче је 15 cm, а зида 30 cm. Тло је C категорије, а 
пројектно убрзање тла ag=0.25g, а одговарајући параметри за еластични спектар 
одговора (тип 1-подручје високе сеизмичности) су S=1.15, TB=0.2 s, TC=0.6 s, 
TD=2.0, =1. 
Зграда је у основи симетрична па се центар крутости и центар маса поклапају, 
поред тога висински је правилна па су задовољени услови према Еврокоду 8 [1] за 
примјену методе еквивалентног статичког оптерећења у два окомита правца. 

. 
Слика 1. Диспозиција конструктивних елемената зграде 

За  прорачун основног периода осциловања за објекте до 40 m висине употребљава 
се приближни поступак дат према изразу (1) а који је детаљније објашњен у [1]. 

                                               
43

t1 HCT /*                                                     (1) 

Са циљeм провјере резултата за основни период у програмском пакету Wolfram 
Mathematica спроведена је мултимодална анализа и добијени су виши периоди 
осциловања. Поред тога модална анализа извршена је и у програмским пакетима 
SAP2000 и ABAQUS. Приказ резултата основог периода дат је у табели 1, док је  
облик форме првог тона, добијен у програму ABAQUS, приказан на слици 2.  
 

Табела 1. Резултати за основни период осциловања  
Основни период осциловања T1X [s] T1Y [s] 
Приближни поступак 0.884 1.038 
Wolfram Mathematica 0.897 1.037 
SAP2000 1.029 1.059 
ABAQUS 0.819 0.842 
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Слика 2. Први тон осциловања - ABAQUS 

Да би конструкција имала капацитет ношења сила потреса те да би  се осигурало 
њено нелинеарно понашање она треба да се пројектује на  дјеловање сила које су 
мање од оних кад је одговор линеаран. То се постиже увођењем фактора понашања 
којим се умањује еластични спектар а и тиме се избјегава сложена нелинеарна 
анализа. Добијени фактори понашања за класу DCM je q=3.0, a за DCH je q=4.4.   
Поступак одређивања фактора понашања односно пројектног спектра одговора као 
и укупне сеизмичке силе у два окомита правца дефинисани су детаљније у [1]. У 
табели 2 приказани су разултати укупне сеизмичке силе за двије класе 
дуктилности. 

Табела 2.Резултати сеизмичке силе 
Сеизмичка сила FX [kN] FY [kN] 
DCM  7128.33 6035.03 
DCH 4854.26 4110.82 

 
Након одређених укупних сеизмичких сила слиједи њихова расподјела по 
спратовима а затим одређивање пресјечних сила (на овом примјеру рачунају се 
само на дну прве етаже-горња ивица темеља). Затим се врши расподјела утицаја по 
зидовима за правце x и y. Торзиони утицај се узима у обзир преко коефицијента  
који се множи са пресјечним силама. Описани поступак дат је детаљније у [1].   
Поступак димензионисања за мјеродавни правац y спроводи се према Еврокоду 2 
[3]  с тим да се мора водити од рачуна о одређеним условима дефинисаним у 
изразу (2), за дуктилне зидове класе DCM,  

40
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(2) 

док за класу DCH важи 350Ed , . Детаљније је објашњено у [1] и [3]. 

На слици 3, приказани су попречни пресјеци зидова са прорачунском араматуром 
за двије класе дуктилности. 
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Слика 3. Армaтура за диктилне зидове класе DCM (горе) и DCH (доле) 

Након усвојене потребне арматуре у носивим зидовима спроводи се Pushover 
анализа. За одређивање криве капацитета користи се поступак, који је детаљније 
објашњен у [4] и употребом програмског пакета SAP2000. У програму су 
дефинисани рачунски дијаграми арматуре и бетона приказани на слици 4, као и 
попречни пресјеци са усвојеном арматуром са слике 3. У програму се очитавају 
вриједности момента и обртања са дилатацијама на граници великих издужења као 
и на граници лома а то је довољно да се одреди билинеарни дијаграм момент-
обртање који је приказан на слици 5.  

  
 

Слика 4. Рачунски дијаграм арматуре S400 и бетона C25/30  

 
 

Слика 5. Билинеарни дијаграм момент-обртање одређен у програму SAP2000 за 
класу DCM (лијево) и DCH (десно) 
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Према процедури која је дата у [4] слиједи одређивње еквивалентног динамичког 
система са једним степеном слободе. То је систем код кога су утицаји на мјесту 
укљештења за посматрани тон индентични оним код реалног мултимодалног  
система. Овдје за тај систем се добија висина h= 21 m и маса m*=2884,53 kN, а  при 
томе се уводи претпоставка о троуганом рапореду помјерања за први тон, при 
чему се усваја јединична вриједност помјерања на задњем спрату зграде. Из 
познатих вриједности момената на различитим степенима искориштености 
попречног пресјека а на основу система са једним степеном слободе могуће је 
одредити припадајуће силе на нивоу темеља (base shear forces), које елемент 
прихвата у одговарајућим фазама напрезања. Исто важи и код односа обртање-
помјерање при чему треба водити рачуна о дужини пластичног зглоба који се 
јавља у зиду, а  датог према изразу  (3), детаљније у [4]. 

   )**,*,(* blsstpl df0220h080aL                                      (3) 

Да би се могло процијенити да ли конструкција задовољава сеизмички захтјев 
потребно га је пребацити у AD (Acceleration-Displacement) формат те на истом 
дијаграму приказати криву сеизмичког капацитета. На слици 6, приказан је 
еластични спектар у стандардном формату док на слици 7 приказ истог спектра у 
AD формату заједно са кривама капацитета двије класе дуктилности. 
 

 
Слика 6. Еластични спектар – стандардни формат 

 
 

Слика 7. Еластични спектар (AD формат ) и крива капацитета за DCM класу 
(лијево) и DCH класу (десно) 
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Као што се види из пресјечне тачке између криве капацитета за класу DCM и 
еластичног спектра (сеизмичког захтјева) помјерање врха зграде (циљани помак) 
износи 14,76 mm што је мање од вриједности помјерања на граници течења 
еквивалентног система са једним степеном слободе које износи 91,64 mm (код 
стварног мултимодалног система помјерање врха зграде на граници течења је 
131,04 mm). Вриједност фактора трансформације који  омогућује прелаз из 
система са више степени слободе у систем са једним степеном и обратно износи 
Г=1,43. Код класе дуктилности DCH помјерање врха зграде износи 17,93 mm (код 
стварног система 25,64 mm) што је мање од  вриједности помјерања на граници 
течења 68,72 mm (код стварног система 98,26 mm). На основу слике 7 се може 
уочити да армиранобетонска зграда за усвојену арматуру на слици 3 за обе класе 
дуктилности задовољава сеизмички захтјев. Фактор редукције и фактор 
дуктилности [2] помоћу којих се одређује нееластични спектар одговора односно 
умањује еластични спектар, а који су аналогни фактору понашања који је 
кориштен у линеарној методи прорачуна, нису узети у обзир јер се за усвојену 
арматуру види да конструкција за обе класе дуктилности има доста резерве до 
достизања границе течења. 
 
 

3. ЗАКЉУЧАК 
 
Као што се показало у изложеном примјеру тек након спроведене нелинеарне 
статичке анализе се може боље оцијенити сеизмичка сигурност конструкције па се 
због тога и јавила потреба за увођењем ове методе у европске норме. Треба 
напоменути да ова метода даје задовољавајуће резултате само за конструкције које 
имају доминатан први тон осциловања јер је основна претпоставка да облик 
помјерања конструкције остаје константан при убрзању подлоге. У току су још 
увијек истраживања из ове области након којих ће се ова метода проширити и 
узети у обзир више тонова осциловања што ће омогућити инжењерима у пракси 
добијање бољих и сигурнијих резултата.  
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LINEAR AND NONLINEAR SEISMIC ANALYSIS OF 
REINFORCED CONCRETE BUILDING ACCORDING 

TO EUROCODE 8 
 

Summary: This Paper gives results of a linear and nonlinear static seismic analysis for 
RC building with 10 floors. Building is 15x20m with 7 independent RC ductile walls. 
Regularity of building provides to application of equivalent static lateral forces in two 
separate directions according to eurocode 8. After this calculation is applied Pushover 
analysis for ductility classes DCM and DCH and shown the diagram with seismic 
capacity and seismic demand. 
 
Keywords: Seismic analysis, Pushover analysis, Eurocode 8, Ductility 
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UNIVERZALNI ADAPTER ZA BELEŽENJE MERENJA 
KOD ELEKTRONSKIH MERNIH INSTRUMENATA 

 
Szegedi Attila 1                                                                  
Szegedi Mihály 2 
Danijel Kukaras 3                                                                                           УДК: 621.317 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.036 
Rezime: U radu je prikazan razvoj univerzalnog adaptera za elektronske merne 
instrumente: nonijuse, komparatere i merne trake koji se koriste za ispitivanje 
građevinskih materijala i konstrukcija. Prototip adaptera je realizovan u kratkom 
vremenu i u prvoj fazi radi sa 8 nonijusa. U toku razvoja i praktične primene došlo je do 
zaključka o daljem razvoju adaptera koji je postao i deo projekta koji je prihvaćen i na 
svetskom konkursu za razvoj i primenu  elektronskih instrumenata. 
 
Ključne reči: elektronski merni instrumenti, adapter za pretvaranje signala, ispitivanje 
građevinskih materijala i konstrukcija 
 
 

1. UVOD 
 
U sklopu završnih radova na diplomskim i postdiplomskim studijama Gađevinskog 
fakulteta Subotica, Univerziteta u Novom Sadu, u poslednje vreme je došlo do 
intenziviranja eksperimentalnih istraživanja na raznim konstruktivnim elementima i 
građevinskim materijalima. Eksperimenti se sprovode opterećivanjem do loma ili sa 
višestrukim ponovljanjima ispitivanja pod dejstvom različitih radnih opterećenja na 
istom elementu. Zajednički cilj kod svih eksperimenata je da se teži što tačnijem 
praćenju realnog ponašanja elemenata, deformacija i napona u toku odvijanja 
eksperimenta. Ovo podrazumeva veliki broj mernih mesta  i kontinualno praćenje i 
registrovanje (beleženje) svih promena. Ove promene se ponekad dešavaju u veoma 
kratkom vremenskom periodu te je praktično nemoguće da se manuelno registruju sve 
praćene (merene) vrednosti pri kojima je došlo do njih (na primer lom konstrukcije). 
Instrumenti koji su na raspolaganju za ova merenja su uglavnom kombinacije 
mehaničkih i elektronskih uređaja što podrazumeva kontinualno očitavanje i intenzivno 
praćenje i registrovanje vrednosti merenja. Postojeći elektronski instrumenti sa kojim 
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 e-mail: danijel.kukaras@gmail.com 
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raspolaže Građevinski fakultet Subotica mogu da vrše pojedinačna očitavanja ili je za 
složenije eksperimente potrebno je pozajmiti elektronsku mernu opremu imajući u vidu 
da je ona izuzetno skupa.  
 
 

2. DEFINISANJE I ANALIZA PROBLEMA 
 
Većina elektronskih mernih instrumenata koje poseduje Građevinski fakultet Subotica a 
koji su relativno cenovno pristupačni (nonijusi i komparateri) imaju i elektronski izlaz, 
međutim fabrički adapter za pretvaranje signala uglavnom daje se samo pojedinačno i 
takođe je relativno skup. Dalji problem predstavlja da svaki proizvođač ima drugačiji 
elektronski priljučak (elektronski signal i oblik priključka).  
Razvoj elektronike  omogućava danas razvoj i izradu veoma efikasnih dodataka za 
rešavanje ovog problema i to po znatno povoljnijim troškovima izrade i eksploatacije.  
U toku izrade jednog master rada [2] trebalo je da se izmere vrednosti deformacija i 
razvoj prslina u relativno kratkom vremenskom intervalu opterećivanja na šet 
armiranobetonskih greda. To je podrazumevalo  očitavanje sa četiri merna mesta na 
malom prostoru što je dodatno otežavalo očitavanja. U toku priprema za eksperiment 
došlo se do zaključka na osnovu uvida u diplomski rad [3], da je modifikacijom adaptera 
obrađenog u tom radu, moguća realizacija  jednog sličnog uređaja koji bi bio upotrebljen 
kod merenja sa nonijusima (Slika 1a), komparaterima a kasnije i mernim trakama. 
 
 

3. IZRADA PROTOTIPA I PRIMENA KOD ISPITIVANJA 
 
Definisanjem osnovnih parametara i ispitivanjem izlaznog signala nonijusa pristupilo se 
projektovanju adaptera, Slika 1b. U toku projektovanja identifikovani su i rešeni sledeći 
problemi 
 

- broj ulaza je maksimalizovan na osam, 
- utikači na instrumentu su prilagođeni svakodnevnom radu višestruko izdržljiviji i 

jednostavniji, pouzdaniji od fabričkih (i višestruko jednostavniji i jeftiniji u slučaju 
zamene), 

- ulazi u adaper su standardni RJ-45 telefonski konektori, 
- jednostavan način postavljanja osnovnih parametara na LCD panelu sa šest testera,  
- priključak na računar preko USB priključka,  
- izlazni rezultati se beleže na računaru (laptopu) direkto u otvorenu Excel datoteku sa 

tačnošću mernog instrumenta, 
- priključeno kontinualno napajanje stabilizovanom  jednosmernom strujom, interval 

merenja: 0,5; 1,0 ; 2,0 ; 5,0 ; 10,0 i 60,0  sekundi. 
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Slika 1. a) Digitalni nonijus sa elektronskim izlazom, b)  3D projektovanje matične ploče 
i rasporeda elektronskih komponenti adaptera  

 
 

4. OPIS ELEKTRONSKOG IZLAZA INSTRUMENTA 
 
Merni instrument (nonijus) poseduje elektronski izlaz sledećih karakteristika: 
GND referentna tačka, napon napajanja +1.5V, DATA izlaz za podatke, CLK izlaz za 
signal sata. Sam instrument, nonijus, podatke registruje sa sinhronom komunikacijom. 
Podatak se prikazuje u 4 bitnim blokovima BCD kodiranjem. Jedan paket sadrži 6 
blokova. Prvi blok daje najmanji broj a 5. blok je najveći. Šesti blok daje predznak 
očitavanja. 
 
 

5. ŠEMA ELEKTRONIKE ADAPTERA 
 
Adapter je baziran na PIC18f4550 mikrokontroleru. Takt kontrolera je 32 MHz i koristi 
standardnu USB-HID komunikacija sa računarom. Šema elektronike je data na Slici 2. 

Slika 2. Šema elektronike 
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Nonijusi zahtevaju stabilizovani napon, zato je potrebno koristiti spoljnu jedinicu 
napajanja (akumulator ili stabilizovani ispravljač). Radni napon mikrokontrolera je 3,3V 
i napojna jedinica je tipa TS1086. Napajanje i regulacija napona nonijusa se vrši kroz 
napojnu jedinicu tipa LM317. Radi lakšeg definisanja polaznih parametara adapter ima 
sopstveni LCD i šest mikroprekidača. 
 
 

6. PROGRAMSKA KONFIGURACIJA 
 
Prilikom praktične upotrebe konfiguracije (Slike 3, 4 i 5) trebalo je da se računa o 
sledećim parametrima: najmanje vreme na izlazu podataka kod nonijusa je 80 s; 
podatke je trebalo uzimati sa kraćim vremenskim intevalom kako bi se isti mogli 
analizirati; s obzirom da korišćeni mikrokontroler nije dovoljno brz da paralelno očita 
podatke odjednom sa svih osam mernih mesta, očitavanje se vrši u grupama od po tri 
merna mesta; nonijusi šalju podatak svakih 150 ms i paket se ispisuje približno za 50 ms, 
ukupno vreme očitavanja je na taj način oko 200 ms. Uzevši sve navedeno u obzir, 
ukupno pouzdano očitavanje za osam mernih mesta, kao najmanji vremenski interval 
ima 0,5 sec. Za potrebe korišćenja adaptera je izrađen i detaljan priručnik za upotrebu. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Slika 3. a) Prototip adaptera, b) Priključeni nonijusi na adapter u toku ispitivanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4. Prikaz rezultata u realnom vremenu 
 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

 291 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 5. Interpolacija rezultata za ispitivane grede 
 
 

7. MOGUĆNOSTI DALJEG RAZVOJA  
 
U toku primene adaptera i analize rezultata došlo se do sledećih zaključaka u vezi sa za 
daljom mogućom primenom: 

- potrebno je galvansko razdvajanje mernog instrumenta (mase) od adaptera, 
- višestruko (multiplicirano) povećanje broja priključaka (detaljna analiza za sve vrste 

građevinskih objekata) bi znatno povećalu upotrebljivost adaptera odnosno potrebno 
je projektovanje tzv. koncentratora, 

- razmotriti mogućnost priključenja više vrsta različitih mernih instrumenata 
jednovremeno (senzori temperature, mikrometri, merne trake, GPS senzori) , 

- predvideti automatsku kalibraciju mernih traka  
- predvideti potpunu bežičnu komunikaciju sa pojedinim mernim mestima i sa 

računarom (wifi, onlajn), 
- automatsko beleženje podataka na mikro SD memorijske kartice , 
- mogućnost dugoročnog merenja uz nisku cenu, 
- atestiranje adaptera. 

Dodatna potvrda kvaliteta ovog uređaja je dobijena i kroz njegovo prihvatanje na 
svetskom konkursu za razvoj i primenu  elektronskih instrumenata [1]. 
 
 

8. ZAKLJUČAK 
 
Nesporno je da uređaji slični ovome postoje u svetu i da se oni masovno koriste u raznim 
granama privrede, međutim, uglavnom se radi uređajima koji su pravljeni samo za jednu 
namenu odnosno vrstu senzora. Osim toga, za naše prilike je najznačajnije da je nabavna 
cena ovih uređaja izuzetno velika. Imajući u vidu da je prikazani uređaj univerzalan, da 
se u realnim ispitivanjima pokazao kao pouzdan i da je, pri tome, cenovno veoma 
pristupačan, smatramo da postoje svi preduslovi da se nastavi razvoj opisanog 
univerzalnog adaptera za ispitivanje konstrukcija i materijala i građevinarstvu.   
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UNIVERSAL DATA LOGGER FOR ELECTRONIC 
MEASUREMENT DEVICES 

 
Summary: The paper presents a development of universal data logger for electronic 
measurement devices such as calipers, dial gauges and strain gauges which are used for 
testing of civil engineering materials and structures. Prototype of the data logger was 
developed in a short time and, in the first stage, it works with 8 calipers. During 
development and practical application a conclusion was made about the direction of 
future improvements for this data logger and this project was accepted in world wide 
competition for development and application of electronic devices in general.  
 
Keywords: Electronic measurement devices, data logger, testing of civil engineering 
materials and structures 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИСПИТИВАЊЕ 
НОСИВОСТИ АБ ГРЕДА СА МИКРОАРМАТУРОМ 

БЕЗ УЗЕНГИЈА 
 
Смиља Живковић1 
Арпад Чех2 
Данијел Кукарас3                                                                          УДК: 624.012.45.072.2 

DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.037 
Резиме: У овом раду су представљене могућности примене микроармираног 
бетона за израду гредних носача без узенгија, као и утврђивање оптималне 
количине челичних влакана у односу на укупну запремину готове бетонске 
мешавине.  Иситивања су спроведена на три групе узорака са разлиитим уделом 
челичних влакана а добијени резултати представјају охрабрење за даља 
истраживања у овом правцу. 
 
Кључне речи: микроармирани бетон, гредни носач, узенгије 
 
 

1. УВОД 
 
У оквиру овог рада се приказују резултати експерименталног испитивања 
армиранобетонских гредних носача ојачаних челичним микровлакнима при чему 
је уграђена стандардна подужна арматура без додатног осигурања смичућих 
напона. Испитивани су модели статичког система просте греде, оптерећени двема 
концентрисаним силама у трећинама распона. Овакав систем и оптерећење су 
одабрани са циљем да се обезбеди приближно константан момент савијања између 
две силе и константна величина трансверзалних сила у првој и последњој трећини 
греде. Циљ експерименталног испитивања је био утврђивање носивости греда код 
којих су у потпуности изостављене узенгије и/или друга арматура за пријем 
смичућих напона уз претпоставку да ће додавањем микровлакана бити довољно 
повећана чврстоћа бетона на смицање. Формирање арматуре на овај начин је 
значајно поједностављено, нарочито код сложенијих попречних пресека и места у 
носачима где због укрштања више армиранобетонских елемената долази до 
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нагомилавања арматуре која онда доводи у питање могућност правилног 
уграђивања бетона. 
Експериментално испитивање модела армиранобетонских греда са применом 
челичнх микровлакана је спроведено у просторијама Лабораторије за грађевинске 
материјале и конструкције Грађевинског факултета у Суботици. Добијени 
резултати су упоређени са рачунским вредностима које се дбијене применом 
једноставнијих прорачунских модела који одговарају одредбама Правилника о 
техничким нормативима за бетон и армирани бетон (ПБАБ’87). Прорачунски 
модел је усвојен као да се ради о армиранобетонској греди која је класично 
армирана. У настојању да поређење буде што директније прорачуни су вршени са 
применом чврстоћа бетона добијених испитивањем узорака бетона старости 28 
дана, при чему су узорци узети од бетона који је уграђен у моделе а и испитивање 
самих модела је вршено приближно 28 дана након бетонирања. 
 
 

2. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МИКРОАРМИРАНОГ БЕТОНА 
 
Микроармирани бетон је грађевински материјал који, осим класичних компоненти 
бетона, у себи садржи и одређену количину влакана различитог облика и од 
различитих материјала. Осим по додатим влакнима, овај бетон се разликује се од 
обичног бетона и по саставу бетонске мешавине. Досадашњу примену бетона 
ојачаног влакнима [1] карактерише повећана количина цемента (300-500 kg/m3), 
мања количина агрегата чија зрна агрегата не треба да буду већа од 10 mm (ретко 
15 mm). Запреминска количина влакана у зависности од примењеног типа и 
жељених карактеристика бетона се креће од 0,5 до 2,0%, у ређим случајевима и до 
5%, у односу на укупну запремину готовог бетона [2]. 
Влакна су униформно распоређена и насумично оријентисана у бетону. Она 
заправо чине дисконтинуалну арматуру, при чему се не очекује да замене 
класичну арматуру него се користе за побољшање одређених својстава бетона. 
Микровлакна нарочито повољно делују на повећање затезне чврстоће (Слика 1), 
отпорности на појаву прслина и на чврстоћу на смицање. Понашање услед 
динамичких и термичких утицаја је такође повољније што омогућава веома 
широку примену бетона са микровлакнима. Према подацима [3] микроармирани 
бетон се највише употребљава за индустријске подове (око 50 %), у тунелоградњи 
(око 45 %) и у индустрији префабриковаих бетонских монтажних елемената (< 5 
%). Остала су подручја примене према количини употребљених влакана 
занемарива. 
Данас се најчешће користе челична влакна и синтетичка влакна направљена од 
полипропилена, а поред тога влакна се пороизводе и од стакла и природних 
материјала. Свака врста влакана даје другачије карактеристике бетону. Челична 
влакна између осталог дају већу чврстоћу на смицање и затезање, смањују 
потребну количину обичне арматуре и повећавају дуктилност бетона [4]. 
Синтетичка редукују негативне утицаје скупљања бетона и настанак прслина, 
побољшавају кохезију бетонске смеше, побољшавају отпорност на циклусе 
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смрзавања-одмрзавања а такође се користе за пумпани бетон [2]. Ова два типа 
влакана се могу и међусобно комбиновати ради постизања жељених особина. 
Код обичног микроармираног бетона након појаве прве прслине долази до 
смањења носивости али за разлику од обичног бетона не долази до лома испитног 
узорка. Дуктилније понашање након појаве прве прслине је последица преноса 
напона влакнима преко прслине на суседне пресеке. Ово указује на важност 
остварења најбоље могуће интеракције између влакана и цементне матрице која 
омогућује ово повећање дуктилности. 

 
Слика 1. Дијаграм зависности напона затезања и дилатација за обични и за 

микроармирани бетон [5] 
 

Да би избегли проблеме са сегрегацијом и агломерацијом, односно да би се 
осигурала равномерна расподела влакана, неопходно је поштовање предвиђених 
рецептура [5] приликом контроле додавања влакана у мешавину: 

 дужина изабраног влакна треба да буде већа од двоструке вредности 
максималне димензије агрегата  

 дужина влакана (L) је дефинисана функцијом најмање стране структурног 
елемента (Smin), према следећој размери: 

Smin ≥1,5 L 

Код уграђивања микроармираног бетона најчешће се јављају два проблема, и то: 
 густина бетона ојачаног челичним влакнима је често мања од густине 

класичног бетона али се правилним избором метода уграђивања ово стање 
може променити, и 

 стварање челичних грудвица у бетону, односно тежња да се влакна у току 
мешања и при уградњи постепено закаче једна за друге. Влакна мање 
прекидне чвстоће и мањег модула еластичности склонија су стварању 
грудвица.  

Препоручује се избегавање коришћења игличастог вибратора приликом 
уграђивања оваквог бетона јер на местима извлачења вибратора из бетонске масе 
остају сингуларна места која челична влакна недовољно покривају. Код 
префабрикације елемената често се користи вибростол. Вибрирање утиче и на 
оријентацију челичних влакна. Челична влакна се распоређују у равни управно на 
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правац вибрирања, па то може негативно да утиче на очекиване особине 
вибрираног елемента. 
 
 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДЕО РАДА 
 
Циљ спроведеног истраживања је био да се утврди у којој мери повећање чврстоће 
бетона на смицање и затезање применом челичних микровлакана утиче на 
понашање армиранобетонске греде. У ту сврху експериментална испитивања су 
спроведена на 9 греда које су подељене у 3 групе са по 3 греде (А, B, C). Прва 
група (МА-0,5) има 0,5% , друга група (МА-1,0) 1,0% док трећа група (МА-2,0)  
има 2,0% запреминске количине влакана у односу на укупну запремину готовог 
бетона. Све греде су израђене са марком бетона МB30 и без узенгија. Дакле, 
испитивања су вршена на 9 геометријски идентичних греда које се међусобно 
разликују једино у погледу количине челичних влакана. 
За добијање микроармираног бетона кориштена су влакна пречника 0,4 mm и 
дужине 30 mm са затезном чврстоћом 1400 N/mm2. Горња зона греде је армирана 
са две шипке MAR 500/560 арматуре Ø4 mm, доња зона са три шипке MAR 
500/560 арматуре Ø6 mm, Слика 2. По три узенгије Ø3,2 mm које су имале улогу 
дистанцера за арматуру горње зоне су постављене у сваку греду, и то: по једна на 
крајевима и једна у средини греде, тако да је њихов допринос носивости греде 
буде занемарив. 
 
 

 
Слика 2. Шематски приказ армирања испитиваних греда 

 
Пројектовани састав мешавине за 1 m3 бетона са додатком влакана дат је у 
следећој табели: 
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Табела 1. Састав мешавине микроармираног бетона 

 
Микроармирани бетон  

   MA - 0,5 %   MA - 1,0 %   MA - 2,0% 

Вода [kg] 240,0 240,0 240,0 

Цемент [kg] 421,0 421,0 421,0 

Адитив [kg] 1,85 1,85 1,85 

Влакна [kg] 39,0 80,0 160,0 

Агрегат [kg] 1553,7 1540,6 1514,4 

 
Испитивање механичких карактеристика бетона (чврстоћа на притисак, чврстоћа 
на затезање савијањем и модул еластичности) вршено је на узорцима следећих 
димензија и облика: коцке 15x15x15 cm, призме 10x10x40 cm и цилиндричне 
призме  Ø15 cm са висином од 30 cm. Добијени резултати на узорцима старим 28 
дана су приказани у Табелама 2 и 3: 
 

Табела 2. Чврстоћа бетона на притисак 

Узорци MA 0,5% MA 1,0% MA 2,0% 

A 39,55 38,93 29,16 

B 38,93 39,64 39,29 

C 36,09 33,78 33,24 

 
Табела 3. Затезна чврстоћа бетона при савијању 

Узорци 
MA 0,5% MA 1,0% MA 2,0% 

Сила [kN] fcs [Mpa]
 

Сила [kN] fcs [Mpa]
 

Сила [kN] fcs [Mpa]
 

A 15 6,75 17 7,80 21 9,45 

B 16 7,20 17 8,20 16 7,20 

C 16 7,20 18 8,10 20 9 

 
Опрема која је коришћена за испитивање микроармираних АБ греда је била 
следећа: преносни челични рам, хидраулична ручна преса капацитета 10 тона, 
дигитална помична мерила са податком 0,01 mm (мерење угиба средњег дела 
греде) и дигитални компаратери са податком 0,001 mm (мерење померања 
ослонаца). Сва испитивања вршена су у просторијама Лабораторије за грађевинске 
материјале и конструкције Грађевинског факултета у Суботици и Табела 4 
представља приказ експериментално добијених резултата испитивања греда.  
Фотографија са испитивања једне од греда групе B је дата на Слици 3 док је на 
Слици 4 дата шема испитиваних греда. 
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Слика 3. Испитивање греда групе B 

 
Слика 4. Шематски приказ статичке шеме и оптерећења исптиваних греда 

 
Табела 4. Приказ добијених експерименталних резултата за микроармиране 

гредне носаче 

Групе греда 
(просечна вредност) 

Сила лома Pru 

 (експ. вредност) 
[kN] 

Момент лома  Mru 

 (експ. вредност)  
[kNm] 

MA 0,5% 17,12 6,42 

MA 1,0% 19,94 7,48 

MA 2,0% 22,25 8,35 
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За потребе прелиминарне анализе добијених резултата срачунате су вредности 
граничне силе лома и момента лома предметних греда. Ове вредности су 
срачунате уз примену прорачуна који је у складу са одредбама ПБАБ '87 при чему 
су за вредности чврстоћа бетона узете експериментално добијене вредности за ово 
испитивање. Оваквим прорачуном је добијено да је сила лома узорка Pru=15,89 kN 
док је одговарајући момент лома пресека Mru=5,96 kNm 
 
 

4. ЗАКЉУЧАК 
 
Експериментално добијени резултати и њихово поређење са прелиминарним 
рачунским резултатима указују на следеће закључке: 

 Са повећањем количине челичних микровлакана у испитиваним гредама је 
повећана гранична носивост при лому у односу на класичну 
армиранобетонску греду. Добијена су следећа повећања силе лома, 
приказана у процентима: 

Греде са 0,5% челичних микровлакана: 7,70 % 
Греде са 1,0% челичних микровлакана: 25,49 % 
Греде са 2,0% челичних микровлакана: 40,00 % 

 Челична микровлакна су повољно утицала на расподелу прслина при чему 
је прва прслина настала при сили која је износила приближно 30% силе 
лома, 

 Утврђена су значајна повећања чврстоће на затезање при савијању где је 
повећање било и до 100% код греда са 2% челичнх микровлакана, 

 Додавањем челичних микровлакана значајно је повећана чврстоћа на 
смицање тако да током испитивања није утврђена смањена носивост греда 
иако нису уграђиване узенгије односно арматура за пријем смичућих 
напона. 

Резултати приказаног експерименталног испитивања указују на потребу даљих 
истраживања усмерних на побољшање понашања које код гредних/линијских 
армиранобетонских носача доноси уградња микровлакнима. Добијени резултати 
такође оправдавају израду комплекснијих нумеричких модела спроведних 
испитивања која ће укључити нелинарно понашање бетона при оптерећивању, 
различито понашање бетона при напонима притиска и напонима затезања и појаву 
прслина у условима примене бетона са микровлакнима. 
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ULTIMATE 
BEARING CAPACITY OF RC BEAMS WITH 

MICROFIBERS AND WITHOUT STIRUPS 
 

Summary: This paper presents possibilities of application of concrete with microfibers 
in beam girders without stirrups, as well as determination of optimal quantity of steel 
microfibers within the concrete mixture. Experimental investigations were performed on 
beams that had normal longitudinal reinforcement bar but with no stirrups. Three 
groups of beams were tested with different quantity of steel microfibers. Obtained results 
serve as encouragement for similar research in the future. 
 
Keywords: Concrete with microfibers, beam girders, stirrups 
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ANALIZA NORMALNIH NAPONA U ZONI OTVORA 
NA ČELIČNOM STUBU VETROGENERATORA 

 
Aleksandar Landović1 
Miroslav Bešević2  
Danijel Kukaras3                                                                               УДК: 624.014.2.074.6 

DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.038 
Rezime: U radu je prikazana analiza normalnih napona u zoni otvora na dnu čeličnog 
stuba - nosača vetrogeneratora. Dat je prikaz varijantnih/mogućih načina ojačavanja u 
zonama maksimalnih normalnih napona. Takođe, prikazana je kontrola napona za 
usvojeno rešenje čeličnog stuba.  
 
Ključne reči: Normalni napon, čelični stub, koncentracija napona, otvor. 
 
 

1. UVOD 
 
U radu je prikazano rešenje ojačavanja zone oko revizionog otvora na dnu čeličnog stuba 
– nosača vetrogeneratorske turbine. Detaljan proračun glavne noseće konstrukcije 
prikazan je u [2]. Idejnim građevinskim projektom su obuhvaćeni noseći čelični stubovi 
vetrogeneratora proizvođača VESTAS tip V112 3MW za potrebe izgradnje Vetroparka 
"Kovačica". Vetropark bi trebao da se nalazi u opštini Kovačica, u blizini naselja Padina, 
Crepaja i Debeljača. Visina glave rotora je 119.0 m (osovinski), a visina stuba na koji se 
ona oslanja je 116.8 m. Poluprečnik elise rotora je 56.0 m, tako da maksimalna ukupna 
visina objekta sa vrhom elise iznosi 175.0 m. 
Pri proračunu dejstva vetra na čeličnu konstrukciju stuba korišćene su osnovne brzina 
vetra koje odgovaraju proračunskim kombinacijama opterećenja: 
• NLC ‐ Normal load cases /ALC ‐ Abnormal load cases: Vhub=28.75 m/s. 
• NO ‐   Normal operation: Vhub=27.21 m/s, 
• NP ‐   Normal production / ES Emergency stop ‐ equivalent Vhub = 23.13 m/s 
Uticaji usled vetra na vetrogenerator – gondolu i rotor, koji deluju na vrhu stuba dobijeni 
su od strane proizvođača. 
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2 Profesor dr Miroslav BEŠEVIĆ, dipl.građ.inž., Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 
Kozaračka 2a, tel:024/554-300, miroslav.besevic@gmail.com 
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Glavna noseća konstrukcija vetrogenaratora je čelični stub kružnog poprečnog preseka, 
promenljivog po visini. Stub je konzolnog sistema, uklješten u kružni armirano-betonski 
temelj izveden na šipovima. Noseća čelična konstrukcija stuba sastoji se iz pet 
montažnih komada, različitih dimenzija.  
Na prvom montažnom komadu je predviđen otvor za ulaz u stub. Zbog koncentracija 
napona i promene graničnih uslova u pogledu izbočavanja cilindrične ljuske, pored 
povećane debljine plašta cilindra sa 44mm na 75mm u ovoj zoni su predviđena podužna 
i poprečna ukrućenja po obodu otvora, kao i ojačanja debljine plašta u zoni najvećih 
koncentracija napona u uglovima otvora. S obzirom na dimenzije poprečnog preseka 
(odnos prečnik/debljina zida plašta) stub je tretiran kao cilindrična ljuska. Proračun 
uticaja u stubu je sproveden na linijskom modelu, ali su naponi u zoni otvora za vrata na 
MK1 određeni primenom metode konačnih elemenata sa shell elementima. Proračunske 
vrednosti dejstava su određene na osnovu kombinacija koje su definisane u IEC 
61400‐1. Na osnovu merodavne kombinacije uticaja izvršena je kontrola nosivosti 
poprečnih preseka prema EN1993‐1‐1 i kontrola stabilnosti cilindrične ljuske na 
izbočavanje, prema EN1993‐1‐6. Treba naglasiti da je proračun stabilnosti na 
izbočavanje sproveden sa početnim imperfekcijama ‐ klasa B. 
 
 

2. RAČUNSKO ISTRAŽIVANJE 
 
Otvori u čeličnom plaštu izazivaju poremećaj trajektorija napona, (Slika 1.), što ima za 
posledicu koncentraciju napona koji mogu u značajnoj meri prekoračiti vrednosti kako 
dopuštenih, tako i napona na granici tečenja. U zonama oko otvora mogu se javiti i 
problemi sa lokalnim izbočavanjem preseka kao posledica previsokih napona pritiska.  
 

 
Slika 1. Trajektorije napona u zoni oko otvora prema [1] 

Moguća rešenja problema koncentracije normalnih napona i napona izbočavanja 
prikazana, su prema [1], na slici 2. Ojačavanje zone oko otvora najčešće se izvodi 
dodavanjem vertikalnih, horizontalnih, prstenastih ukrućenja, ili njihovom kombinaci-
jom, kako bi se sprečilo izbočavanje lima usled napona pritiska. Na prekoračenje 
dopuštenih normalnih napona može se uticati ugradnjom krutog prstenastog ojačanja po 
celom obimu otvora, kao i lokalnim povećanjem debljine zida čelične cevi. 
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Slika 2. Mogući načini ojačavanja zone oko otvora 

Na slici 3a prikazano je stanje normalnih napona za slučaj kada ojačanje zone oko otvora 
nije vršeno. Ovo je slučaj kada se u čeličnoj cevi napravi otvor bez ikakve dalje 
intervencije. Uočava se da u su uporedni naponi u čeliku prekoračili napon od 500MPa. 
Vrednost uporednog napona određen je iz Von Mises-ovog uslova najveće energije 
distorzije. Ovako rešenje nije bilo prihvatljivo, te je s toga u narednoj varijanti izvršeno 
ukrućenje otvora ubacivanjem krutog prstena po celom obimu otvora. Na slici 3b 
prikazani su normalni naponi nakon ojačavanja otvora upravno postavljenim prstenom. 
Detalj ojačanja prikazan je na slici 5.  
 

 a)  b) 
Slika 3. Stanje napona u zoni oko otvora 

Dodavanjem ojačanja maksimalni normalni naponi su značajno umanjeni, mada su i 
dalje preko 350MPa. Zato je u narednom koraku izvršeno dodatno ojačavanje u vidu 
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povećanja debljine zida čeličnog plašta. Ovo ojačanje je izvršeno u zoni od 800mm oko 
otvora. Na slici 4 prikazano je stanje uporednih normalnih napona za usvojeni slučaj 
ojačanja zone oko otvora na stubu.  
 

 
Slika 4. Stanje napona u zoni oko otvora za usvojeno rešenje 

Analizom stanja napona prikazanih na slici uočava se da maksimalni naponi u ovom 
slučaju nisu prekoračeni. Na slici 5 prikazano je konačno – usvojeno rešenje ojačavanja 
zone oko otvora. 

B-B

B

AA

B

A-A

     
Slika 5. Usvojeno rešenje ojačanja zone oko otvora 
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3. ZAKLJUČCI 
 
U skladu sa preporukama [1] za ojačavanje zone oko otvora kontrolisana su varijantna 
rešenja. Zbog ograničenog prostora u ovom radu nisu prikazane sve analizirane 
kombinacije, ali se navode uočeni zaključci: 
- maksimalni efekti ojačavanja ostvareni su dodavanjem krutog prstena po celom obimu 
otvora, čime se znatno umanjuju koncentracije normalnih napona. 
- dodavanje vertikalnih, horizontalnih ili kosih ukrućenja oko otvora nije značajnije 
uticalo na promenu vrednosti normalnih napona. 
- povećanje debljine plašta se pokazalo kao dobro rešenje za snižavanje koncentracije 
normalnih napona, kao i za povećavanje dopuštenih napona pri izbočavanju, međutim 
ovo rešenje nije uvek praktično zbog ekonomskih i tehničko - tehnoloških aspekata. 
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ANALYSIS OF NORMAL STRESSES IN VICINITY OF 
THE OPENING ON WIND TURBINE STEEL TOWER 

 
Summary: This paper presents the analysis of normal stresses at vicinity of opening on 
the bottom of steel wind turbine tower. Review of possible methods for strengthening 
maximal normal stresses zones is presented. Also, detail strass analysis is presented for 
adopted solution for steel column. 
 
Keywords: Normal stress, steel tower, stress concentration, opening. 
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ГРАНИЧНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ПРАВОУГАОНЕ ПЛОЧЕ 
 

Жарко Лазић1 
Кристина Костадиновић2 
Зоран Конески 3 
Јовица Станојевић 4                                                                              УДК: 624.042.073 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.039 
Резиме: Прорачун пресјечних сила армирано-бетонских плоча, у пракси најчешће 
се врши према Теорији еластичности(ТЕ). У случајевима када се димензионисање 
пресјека треба урадити према теорији граничне носивости онда се рјешења 
статичких утицаја, у тренутку непосредно пред лом, требају наћи из 
нееластичних рјешења. Методе за прорачун армирано-бетонских конструкција у 
тренутку појаве лома, развијане до данас базиране су на рјешењима Теорије 
пластичности(ТП). С тим у вези, код армирано-бетонских плоча, у раду је описан 
конкретан случај, а тиче се формирања линија пластичних зглобова, познат као 
Теорија линија лома(ТЛ). У оквиру (ТЛ) описане су кинематичка и статичка 
теорема. На примјерима слободно ослоњене и укљештене армирано-бетонске 
плоче дефинисане су горња и доња гранична вриједност оптерећења. У 
програмском пакету Софистик анализирани су примјери армирано-бетонских 
плоча у форми дефинисања облика линија лома у поређењу са стварним облицима 
линија лома.  
 
Кључне речи: Теорија еластичности, Теорија пластичности, линије пластичних 
зглобова, Теорија линија лома, кинематичка и статичка теорема, Софистик 
 
 

1. УВОД  
 

Новији прописи у многим земљама прелазе са теорије допуштених напона на 
теорију граничних стања. Примјена принципа (ТП) није ограничена само на гредне 
носаче, већ је могуће проширити њену примену на дводимензионалне и 
тродимензионалне носаче. Проблем плоче оптерећене на савијање је од примарног 
значаја за праксу у грађевинарству. Примјеном принципа (ТП) могуће је 
употребити три различите методе за решавање овог проблема: 
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I. Методу инкременталне пластификације, 
II. Методу која се заснива на налажењу доње границе оптерећења  

(принцип виртуелних радова), 
III. Методу која се заснива на налажењу горње границе оптерећења (анализира 

плочу која је дошла у стање механизма). 
Ове методе дају различиту тачност резултата и захтјевају различите начине 
прорачуна. Метода инкременталне пластификације захтјева у општем случају, 
употребу компјутерских програма. Овај прорачун је сувише комплексан за 
рачуницу без помоћи компјутера. Мануелна употреба доње границе је такође доста 
комплексна, али врло корисна. Горња граница оптерећења, која се одређује помоћу 
(ТЛ) се може одредити без помоћи компјутера.  
Код армирано бетонских плоча, прорачун пресјечних сила се најчешће врши према 
претпоставкама (ТЕ). Ако се димензионисање пресјека треба да изврши према 
теорији граничне носивости онда би рјешења статичких утицаја у тренутку 
непосредно пред лом требало наћи из нееластичних рјешења. Димензионисање 
пресјека према линеарно повећаним утицајима из еластичног рјешења не одговара 
у потпуности, због прерасподијеле статичких утицаја, која може у тренутку 
непосредно пред лом бити знатна, као послиједица формирања већих прслина на 
плочи и редукције појединих дијелова плоче. [1] 
 
 

2. ПРИМЈЕРИ  
 

2.1. Слободно ослоњена плоча 
 
2.1.1. Горња гранична вриједност оптерећења 
 
Посматра се слободно ослоњена 
правоугаона плоча димензија 2аx2b, 
оптерећена равномјерно 
расподијељеним оптерећењем 
управно на средњу раван плоче, 
замјењујућег резултујућег 
интензитета F.  
 
Рад унутрашњих сила једнак је: 

  (1) 

Рад спољашњих сила једнак је производу интензитета оптерећења и запремине 
тијела које настаје при лому плоче, а чија је висина w0=1: 

                                (2) 
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Из услова да је D=W имамо           (3) 

Потражићемо минимум функције оптерећења  F,  

                            (4,5) 

Узимајући у обзир физичко значење параметра c, логично је задржати само 
позитивно рјешење,   

                                                         (6) 

Однос параметара  a и c можемо написати на следећи нaчин, 

                          , за s=b/а     (7,8) 

Сада се може написати горња граница резултујућег оптерећења FU као: 

, за (a=b), s=1  (9,10) 

 

Слиједи                       [2]     (11) 

 

 
2.1.2. Доња гранична вриједност оптерећења 

(метода граничних коефицијената Manolakos-Mamalis [3]) 
 
Посматраће се иста плоча, за коју се претпоставља да је танка плоча. Тада 
једначина равнотеже у свим тачкама плоче, оптерећене до границе пластичности, 
има следећи облик: 

                                          (12) 

Функције mx, my i mxy  имају облик mx=1+Ax+Bx2 , my=1+Cy+Dy2, mxy=Exy , 
 (A,B,C,D и E непознати коефицијенти интеграције). Постављајући граничне 
услове одређујемо коефицијенте интеграције. Ако претпоставимо да се почетак 
координатног система налази у средини плоче имамо следеће вриједности 
граничних коефицијената: 
x= a   mx=0;  y= b  my=0;  x=-a   mx=0;  y=-b  my=0, па имамо да су A=0, 
B=-1/a2, C=0, D=-1/b2. Бездимензионални моменти сада имају облик: 

                                                       mx=1-x2/a2      

                                                my=1-x2/b2         (13,14) 

Када уврстимо горње изразе у услов равнотеже добијемо 

                                                    (15) 

Слиједи 
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                                                      (16) 

Услов равнотеже гласи 

                   (17) 

 
Усредини и на ивицама плоче услов је испуњен. Када се све четири стране 
пластификују онда настаје лом.  
Постављајући услове пластификовања у угловима плоче (убацујемо координате 
чворова углова редом) добијамо једначину 

                                                               (18) 

Одакле имамо 

                                                            (19) 

Доња граница оптерећења 

       , за квадратну плочу  (20,21) 

 
 

2.2. Укљештена плоча 
2.2.1. Горња гранична вриједност оптерећења 
 
Формираће се иста линија лома као и у случају слободно ослоњене плоче. 
Укљештене ивице плоче постају линије лома по достизању момената 
пластичности у укљештењима. Може се доказати да је укупан рад унутрашњих 
сила на ивичним линијама лома једнак укупном раду на унутрашњим линијама 
лома, из чега се може закључити да је горња граница граничног оптерећења 
укљештене плоче два пута већа од горње границе граничног оптерећења слободно 
ослоњене плоче.  
 
 

2.2.2. Доња гранична вриједност оптерећења 
 
Методом граничних коефицијената[3], постављањем граничних услова, добијамо: 
x= a  mx=-1; x=-a  mx=-1; y= b  my=-1; y=-b  my=-1, па из услова 
равнотеже имамо да су A=0, B=-1/a2, C=0, D=-1/b2,  

                                                              (22) 

Преко координата чворова имамо услов: 

                                                       (23) 

односно 

                                (24) 

одакле имамо 
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 (25) 
па је 

         (26,27,28) 

За доњу границу имамо да је 

                                      (29) 

За квадратну плочу 
                                                                  (30) 

 
 

3. НУМЕРИЧКИ ПРИМЈЕР 
 
У програмском пакету Софистик [4] анализиранe су квадратне аб плоче 
3.00х3.00m, слободно ослоњена и укљештена по контури. Карактеристике 
материјала: 
 
Material C25/30 (EN 1992)

Young's modulus E 31476 [N/mm2] 1.50 [-]

Poisson  ratio m 0.20 [-] fc 25.00 [MPa]

Shear modulus G 13115 [N/mm2] fck 25.00 [MPa]

Compression modulus K 17487 [N/mm2] fctm 2.56 [MPa]

Weight g 25.0 [kN/m3] fctk,05 1.80 [MPa]

Density r 2350.00 [kg/m3] fctk,95 3.33 [MPa]

Elongation coefficient a 1.00Е-0.5 [1/K] fbd 2.69 [MPa]

fcm 33.00 [MPa]

fcd,fat 15.00 [MPa]

fctd 1.20 [MPa]

Tensile strength

Tensile strength

Bond strength

Service strength

Fatigue strength

Tensile strength

Safety factor

Strenght

Nominal strength

Tensile strength

 
 
Резултати из програма Софистик: 

 а)          б) 

 
Слика 2. Koнцентрација максималних напона код а) слободоно ослоњене и б) 

укљештене аб плоче 
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4. ЗАКЉУЧАК 
 
У изложеном раду су, кроз примјере, описани поступци за одређивање горњег и 
доњег лимита граничног оптерећења слободно ослоњене и укљештене правоугаоне 
плоче. Методе граничних коефицијената и методе линија лома су веома 
једноставне и захвалне у смислу њихове лаке и брзе примјене за анализу 
понашања плоче под дејством критичног оптерећења, без употребе програмских 
пакета. Сам начин одређивања горње границе базира се на теореми горње 
граничне вриједности или кинематичког теорема, према коме облик линија лома 
мора бити такав да однос радова унутрашњих и спољашњих сила достиже најмању 
вриједност. Код одређивања доње границе, базира се на теореми доње граничне 
вриједности или статичком теорему, користећи методу граничних 
коефицијената коју су дали Manolakis и Mamalis. Из примјера се може закључити 
да, и у случају горњег граничног оптерећења и у случају доњег граничног 
оптерећења, укљештена правоугаона плоча има двоструко већу вриједност у 
односу на исту плочу слободно ослоњену.Употребом програмског пакета 
Софистик приказане су графички концентрације напона у плочи као и сам развој 
прслина, чији облик је приближно исти као облик стварних линија лома добијених 
експериментално . 
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Слика 3. Развој прслина код 
слободно ослоњене плоче 
а) Sofistik 
б) Експериментално 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 4. Развој прслина код 
укљештене плоче 
а) Sofistik 
б) Експериментално 
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ULTIMATE LOAD OF RECTANGULAR PLATE 
 

Summary: Calculation of cross section forces reinforced concrete slab, in practice often 
is done according to the Theory of elasticity(ТЕ). In cases  where the dimensioning 
section should be done according to the theory of critical load then the solution static 
actions, at the moment just before the break, should be find from the inelastic solutions. 
Methods for the calculation of reinforced concrete structures at the time of failure, 
developed to date are based on the solutions of Theory of plasticity(ТP). In this 
connection, with a reinforced concrete slab, the paper describes the particular case, 
which concerns the formation of the plastic hinge line, known as the Yield line 
theory(YL). With in the (YL)are described kinematic and static theorem. For examples of 
simply supported and fixed reinforced concrete slabs are defined upper and lower load 
limit value. In the software package Sofistik there are analyzed examples of reinforced 
concrete plate in the form of defining the shape line fracture in comparison to the 
realistic forms of line fracture. 
 
Keywords: Theory  of Elasticity, Theory of Plasticity, lines of plastic hinges, Yield line 
theory, kinematic and static theorem, Sofistik 
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ЕЛАСТОПЛАСТИЧНА АНАЛИЗА AБ ЗИДА СА 
ОТВОРИМА 

 
Жарко Лазић 1  
Joвица Станојевић 2  
Марио Бабић 3                                                                               УДК: 539.3:624.012.45 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.040 
Резиме: У пракси се свакодневно материјали и конструкције у прорачунима 
третирају  са претпоставком да посједују својство еластичности, што није 
увијек случај. Постоји мноштво материјала који немају или пак имају својство 
еластичности само до одређеног нивоа напонског стања, те као такви подлијежу 
анализи Теорије пластичности. С тога је у раду бачен aкценат на 
еластопластично понашање материјала. Описан је равански случај за 
дводимензионалну анализу равног стања напона. У програском пакету Софистик  
анализирани су примјери укљештених армирано-бетонских зидова са отворима,  
бочно притиснути. Усвојене су карактеристике материјала према европским 
нормама. Резултати за сваки модел су представљени графички.   

Кључне речи:  Теорија пластичности, еластопластично понашање, равно стање 
напона, аб зидови са отворима, Софистик   
 
 

1. УВОД  
 
Као што је познато у пракси се материјали и конструкције у свакодневним 
прорачунима узимају са претпоставком да посједују својство еластичности. 
Међутим, као што је то добро познато, то није увијек случај. Постоји мноштво 
материјала који немају својство еластичности или пак својство имају само до 
одређеног нивоа напонског стања. Појава трајних пластичних деформација 
карактеристична је за општи вид деформације конструкција изложених дејству 
спољашњих утицаја. У оквиру Механике деформабилних тијела, област која се 
бави изучавањем напонско-деформацијских стања материјала са пластичним 
својствима назива се Теорија пластичности. Њен развој почео је приближно у 
исто вријеме када и развој Теорије еластичности. Ипак, развој Теорије 
пластичности ишао је знатно спорије, због сложеније физике самог феномена 
пластичности, као и због знатно комплекснијег математичког апарата којим се он 
описује. [3]  

                                                           
1Жарко Лазић, дипл. инж. грађ., студент докторских студија, Грађевински факултет Универзитета у 
Београду, e-mail: zarkolazic87@live.com 
2Јовица Станојевић, дипл. инж. грађ., e-mail: stanojevic.j@gmail.com 
3Марио Бабић, дипл. инж. грађ., e-mail: mbabic.mailbox@gmail.com 
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2. ОСНОВА ТЕОРИЈЕ ПЛАСТИЧНОСТИ 
 
Сам предмет проучавања Теорије пластичности су везе између напона и 
деформација за материјале који имају својство пластичности. Пластична својства 
материјала карактеришу се реверзибилним деформацијама, које нису зависне од 
времена. Поред конститутивних веза којима се описује понашање материјала у 
домену еластичности, односно до појаве пластичних деформација, за описивање 
еластопластичног понашања материјала неопходно је да се још зна:  

1) Услов течења (a yield conditions) којим се дефинише напонско стање у 
тренутку почетка пластичних деформација. 

2) Закон течења (a flow rule) којим се дефинише веза инкременталних 
деформација и напона за стање које настаје послије појаве пластичних 
деформација. 

3) Закон ојачања (a haredning rule) којим се дефинише начин на који се услов 
пластичности модификује у току процеса пластичног течења. [1] 
 
 

3. ДВОДИМЕНЗИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ 
 
Општи изрази теорије пластичности који су изведени за потребе 
тродимензионалне анализе, у случају дводимензионалних проблема се редукују и 
самим тим постају знатно једноставнији. Модификација општих израза за три 
основна подручја дводимензионалне анализе (равно стање напона, равно стање 
деформације, осно-симетрични проблеми) приказана је у табели (Таб.1). 
Ради једноставније формулације за све три области дводимензионалних проблема, 
у табели (Таб.1), вектор напона је проширен на четири компоненте, иако се у 
случају равног стања напона и равног стања деформације појављују само три 
међусобно независне компоненте. Код рачунања матрице крутости елемента, о 
овој околности се води рачуна, тако да се матрица крутости у поменутим 
случајевима редукује на 3х3. Вектор течења у случају дводимензионалних 
проблема се дефинише као [2]: 
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Еласто-пластична модуларна матрица epD формира се према изразу  

 

  
.

a
T

T
aa

peep
DaA

DD
DDDD


  (2) 

 
За конститутивну матрицу D  треба узети вриједности из (Таб.1), а вектор a  

према изразу (1), тако да се за производ aD  који се јавља у матрици epD добијају 

експлицитне вриједности: 
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             а) за равно стање напона      б) за стање равне деформације или осно-  
                                                                  симетричне проблеме 
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У изразима (3) и (4), 4,3,2,1, iai  су компоненте вектора .a  

Таб.1 [2] 
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4. НУМЕРИЧКИ ПРИМЈЕР  
 
Анализирана су армирано-бетонска зидна платна као примјер из домена равног 
стања напона. На три различита примјера у зависности од положаја и геометрије 
отвора урађена је параметарска анализа. Прорачун је урађен у програмском пакету 
SOFISTIK. Својства усвојених материјала: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Бетон (према DIN/EN 1992-2004) C 30/37: 

Модул еластичности   2/28613 mmNE   

Поасонов коефицијент 15.0  

Модул смицања          2/12440 mmNE   

Запреминска тежина   3/00.25 mkN  

Чврстоћа на притисак 2/50.25 mmNfc   

Чврстоћа на затезање  2/03.2 mmNft   

 

Челик (према DIN/EN 1992-2004) Y 500: 

Модул еластичности   2/201300 mmNE    

Поасонов коефицијент 3.0  

Модул смицања          2/77423 mmNE   

Запреминска тежина    3/50.78 mkN  

Гранична деформација  oooult /35  

Граница развлачења       2/500 mmNf y   
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Слика  1. Радни дијаграми бетона и арматуре кориштени у анализи [5]   
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 Слика 2. Радни дијаграма бетона у фази затезања [5] 

 
Прорачун у програму SOFISTIK се заснива на методи коначних елемената(МКЕ). 
Базира се на методи деформације, што значи да су непознате величине уствари 
деформације тачака, односно чворова коначних елемената, и оних тачака које се 
налазе између њих, а чије вриједности тражимо преко интерполационих функција 
које могу бити линеарног, квадратног, кубног или вишег реда. У конкретној 
анализи су кориштени изопараметарски квадратни елементи са линеарном 
интерполацијом (4 чвора). Одређивање механичких особина засновано је на 
енергетском принципу (минимуму деформационог рада). Комплетан прорачун 
према МКЕ се може подијелити у неколико дијелова [5]: 

1. Одређивање локалне матрице крутости елемента. 
2. Асемблирање глобалне матрице крутости и дефинисање коначне једначине 

система. 
3. Дефинисање матрице оптерећења и одређивање одговарајућих помјерања. 
4. Одређивање напона у елементу и реакција ослонаца на основу срачунатих 

помјерања. 
Нелинарни ефекти се анализирају итеративно (модификована Newton-Raphson-ова 
метода). Кориштени су QUAD-shell елементи који су дефинисани преко layers-а и 
као такви су погодни за дефинисање материјала као што је армирани бетон [5]. 
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Усвојени типови оптерећења: 
Actions

type part sup title g-u g-f g-a y-0 y-1 y-2 y-1'

G G perm Dead load 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Q Q cond Live load 1.50 0.00 1.00 0.70 0.50 0.30 1.00  
 
 
Усвајање арматуре: 

Selection

Grp elem d1-u 2.lay ds-u 2.lay wk-u 2.lay sigsu 2.lay asu 2.lay

no. no. d1-l 2.lay ds-l 2.lay wk-l 2.lay sigsl 2.lay asl 2.lay

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [MPa] [MPa] [cm2/m] [cm2/m]

default 35.0 45.0 12 12 0.20 0.20 435.00 435.00 10.00 10.00

35.0 45.0 12 12 0.20 0.20 435.00 435.00 10.00 10.00

Reinforcement parameter two layer reinforcement

bar-diameter crackwidth steelstress min.feinf.distance

 
 
 
Прорачун је рађен према DIN-EuroNorm EN 1992(2013) Concrete Structures [4]: 

2.4 [MPa]

10 [-]

Tension stiffening according to EC2 of year 1992

Analysis of crack witdh according EN-1992-1-1 7.3.4

max.shear Tau-02

Nonlinear properties concrete law for shell elements

General parameter:

number of layers

 
 
Габарити свих модела су 15х10 [m] (висина/ширина), величина и распоред оствора 
је промјенљив што и представља основну разлику између модела. Дебљина зида је 
0.20 [m]. Мрежа коначних елемената се састоји од правоугаоних 4-nodes елемената 
са билинеарном интерполацијом. Геометријска толеранција 0.01  [m]. Број 
коначних елемената модела А је 11329, а број Gaus-ових тачака 56645, модела Б је 
13508, а број Gaus-ових тачака 67540 и модела Ц је 15179 са 75895 Gaus-ових 
тачака. Модели су анализирани на бочни притисак вјетра, као равномјерно 
расподијељено оптереће дуж комплетне висине зида. У анализу је укључена и 
сопствена тежина зида. 
 

            
Слика 3. Нумерички модели аб зидова 
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Резултати: 

 
Слика 4. Број Gaus-oвих тачака обухваћен пластификацијом 

 
Слика 5. Број Gaus-oвих тачака обухваћен oтварањем прслина 

 
Слика 6. Хоризонтално помјерање тачке А 

 
Слика 7. Напон смицања у функцији дилатације у XY-равни 
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Слика 8. Анимација развоја зона пластификације 

 
 

  
 

 
 

 
Слика 9. Анимација развоја зона прслина 

 
 

5.  ЗАКЉУЧАК 
 
Из претходних примјера се може видјети да се при нелинеарној анализи због 
комплекности једначина у зонама платификације, не може наћи рјешење у 
затвореном облику, те је с тога потребно прибјећи неким нумеричким методама. 
Као што је показано, то се данас лако рјешава употребом моћних програмских 
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пакета. У коначним резултатима се може видјети присуство материјалне 
нелинеарности узете у обзир према улазним параметрима материјала. 
Константним повећањем оптерећења, видљива је на Guas-oвим тачкама брзина 
развоја зона пластификације, као и отварања прслина. У погледу геометрије може 
се уочити колико и на који начин геометрија отвора у зиду утиче на напонско-
деформацијска својства самог зида. Може се јасно уочити развој зона 
пластификације у одређеним подручјима. Одређени дјелови конструкције су ушли 
у зону пластификације, док се остали још увијек налазе у зони еластичности, што 
указује на еластопластично понашање комплетне конструкције.  
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ELASTOPLASTIC ANALYSIS ОF REINFORCED 
CONCRETE WALL WITH OPENINGS 

 
Summary: In practice, every day materials and structures in the calculations are treated 
with the assumption that they possess the property of elasticity, which is not always the 
case. There are plenty of materials that are/or have the property of elasticity only to a 
certain level of stress state, and as such, they are subject to analysis of the Theory of 
plasticity. Therefore, in the work, review is on the elastoplastic material behavior. It is 
described the plane case for two-dimensional analysis of plane stress. In software 
package Sofistik it is analyzed examples of fixed rc walls with openings, laterally press. 
They adopted the characteristics of the material according to European norms. Results 
for each model are presented graphically. 
 
Keywords: Theory of Plasticity, elastoplastic behavior, plane stress state, rc walls with 
openings, Sofistik 
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LONGITUDINALLY UNSTIFFENED PLATE GIRDER 

WEBS SUBJECTED TO PATCH LOADING 
 

Saša Kovačević 1 
Nenad Marković 2                                                                         УДК: 624.072.2:624.042 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.041 
Summary: This paper describes the behaviour of the longitudinally unstiffened web 
plate due to patch loading. The basis of the study are possibilities for numerical 
modelling of girder and comparison with experimental tests. Patch loading resistance is 
determined by nonlinear analysis using geometrical and material nonlinear analysis. 
Numerical model is created using finite element package. Based on the experimental 
tests the real initial geometric imperfections are taken into account and implemented in 
numerical model and compared with other shapes of the initial imperfections. The 
numerical simulations are compared to results from three experimental tests on welded 
I-shaped girders. 
 
Keywords: patch loading, experimental research, ultimate load, numerical test 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
The main usage of I-shaped steel plate girders in the civil engineering is at numerous 
steel and composite bridges. Also, such structures are used for the crane girders and for 
buildings. Broadly speaking, I-shaped steel girders are assembled with slender plates for 
the webs. According to this, there are issues concerning the overall and local stability of 
the webs. Patch loading phenomenon is special load case where a concentrated or locally 
distributed load, in the plane of a web without a vertical (transverse) stiffener bellow the 
load, is applied on one flange over a distance called patch load length, Figure 1. Local 
stability under this load case has to be considered in design procedure.  
According to experimental research, the behaviour of the I-shaped girders under the 
patch load is based on geometric and material parameters. The main parameters that 
have influence on the behaviour of the I-shaped girders are: thickness of the web tw, 
thickness of the flange tf, distance between vertical (transverse) stiffeners b, yield 
strength of the web (fyw) and flange (fyf), patch loading length c and initial imperfections. 
Other parameters like structural imperfections or material imperfections have less 
influence. The usual way to define the patch loading resistance is experimental research. 
With these experimental tests it is possible to monitor the behaviour of girders until the 
ultimate load is reached. Also, these tests can be used to explain behaviour and to 
                                                           
1 Saša Kovačević, PhD Student at University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering, Bulevar kralja 
Aleksandra 73, Belgrade, Serbia, e – mail:  sasakovacevic988@gmail.com 
2 Nenad Marković, dipl.inž. građ., University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering, Bulevar kralja 
Aleksandra 73, Belgrade, Serbia, e – mail:  nenad@grf.bg.ac.rs 
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indicate the main parameters that have influence on behaviour of the girders. Besides 
this, the patch loading resistance can be determined using programs based on FEA 
(Finite Elements Analysis). During last years this analysis is very popular and it is based 
on verification of the experimental model.  
This paper presents a comparison between experimental investigation and numerical 
research. Firstly, the results from numerical tests, which include accuracy and 
convergence for patch load resistance for different types of finite element and element 
size, are compared with experimental results. For initial imperfections sinus shape (both 
in the transverse and the longitudinal direction) with maximum amplitude of 5 mm was 
considered. Secondly, the results obtained in experimental tests were compared with 
numerical simulations using optimal mesh and finite element type including real initial 
imperfections.  
 
 

2. MECHANICAL MODEL  
 
The experimental research includes three tests using different patch load length, c=0, 
c=25, c=50 mm. These girders are labelled as A15, A12 and A1 in [1]. The experimental 
tests are accomplished on girders with web depth hw=500 mm, length of the web panel 
b=500 (b/hw=1.0) and web panel thickness tw=4 mm. The load was applied at midspan, 
centrically over the web, on the upper flange. For test set-up see Figure 1. The thickness 
of flanges was tf=8 mm and width of flanges was bf=120 mm. For experimental results 
and geometrical properties of the girders see Table 1.  

 
 

Figure 1. Longitudinally unstiffened girder subjected to patch load 
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Girder 
bf 

[mm] 
tf 

[mm] 
tw 

[mm] 
hw 

[mm] 
b 

[mm] 
c 

[mm] 
Fexp 

[kN] 
A15 120 8 4 500 500 0 143.30 
A12 120 8 4 500 500 25 154.60 
A1 120 8 4 500 500 50 165.00 

 
 

3. NUMERICAL MODEL 
 
For simulation of numerical model commercial multi-purpose FE analysis software 
Abaqus was used. Patch loading resistance of the steel plate girder was performed by 
incremental nonlinear analysis using geometrical and material nonlinearity. Nonlinear 
static equilibrium states during the unstable phase of the response can be determined by 
modified Riks method which has been implemented in Abaqus [2]. This method is 
incremental-iterative procedure and it is suitable for predicting unstable, geometrically 
nonlinear collapse of a structure including nonlinear materials and boundary conditions. 
Also, Riks method is used for cases where the loading is proportional (the loading over 
the complete structure can be scaled with a single parameter). A load whose magnitude 
is defined in the Riks step is referred to as a reference load, Fref. The current load 
magnitude Fult is defined multiplying Fref with load proportionality factor (LPF). For 
output Abaqus prints out the LPF at each increment of load. For suitable incremental 
procedure the arc-length approach is chosen. For solving the nonlinear equilibrium 
equations Abaqus uses the Newton-Raphson method as the iterative procedure. 
According to all this, the Riks method was chosen for determining patch loading 
resistance. Girders were modelled in full size using different types of elements and 
varying element size. Two types of element were used. First, girders were created using 
four node quadrilateral shell elements with reduced integration S4R. Next, the models 
were generated with six node triangular shell elements STRI65. Second, the girders were 
modelled with 3D elements using ten node quadratic tetrahedron C3D10. After that, the 
girders were meshed with four node linear tetrahedron C3D4, Figure 2. Finite element 
meshes are developed with different element size, for minimum element size 2 mm is 
accepted.  
 

 
a) shell elements 

 
b) 3D elements 

Figure 2. FE models used in numerical test 
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The supports were designed as simply supported with symmetrically double-sided rigid 
transverse stiffeners. To implement the real loading conditions like in laboratory tests the 
load was applied at midspan on the upper flange. The loaded area has width bf and 
length c. These nodes (across flange width) were restrained in the x direction (planes 
perpendicular to the girder axis) and in the direction of the girder axis. Next, at the upper 
flange one node at each end were restrained in the x direction. The real stress-strain 
diagram was implemented in FE model and these results are compared. Material was 
modelled as an isotropic material with a von Mises yield criteria. Young's modulus and 
Poisson's ratio were accepted to 205 GPa and 0.30 respectively. The yield stress and 
hardening characteristics are taken from tensile test of girder A12 with values for 
fyw=fyf=321 MPa. 
 
 

 

Figure 3. Convergence of ultimate load for girder A15 
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Figure 4. Convergence of ultimate load for girder A12 

 
Figure 5. Convergence of ultimate load for girder A1 
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Figure 6. Experimental vs. numerical results for element size of 10 mm and 15 mm 

 
 

4. CONCLUSIONS 
 
Possibilities for numerical modelling of I-shaped steel girders subjected to patch loading 
were demonstrated in this work. Patch loading resistance was defined using finite 
element analysis, which includes two types of finite element (shell and 3D element) and 
varying element size. Numerical simulations were calibrated with three experimental 
tests using different patch load length. Convergences for ultimate load for all three 
girders are displayed. Furthermore, ultimate loads have been compared systematically 
for experimental and numerical results, which include real initial imperfections, using 
optimal element type and element size. From presented research several remarks should 
be pointed out: 

 experimentally and numerically obtained ultimate load including real initial 
imperfections is given on Figure 6. Experimental value of ultimate load is slightly 
greater than numerical value, maximum/minimum relative error of 13.88/4.97% 
for S4R and 31.13/11.59% for STRI65,  

 real initial imperfections can be taken into account using sinus shape, 
 for girders A12 and A1 (c=25 mm and c=50 mm) all presented finite elements 

can be used in numerical modelling except C3D4. In this case the maximum 
relative error of 12.12% for C3D10 and minimum relative error of 1.55% for S4R 
using element size 10 mm or 14.91% and 1.06% for element size 15 mm, 

 For girder A15 (c=0 mm) the best suitable element type is shell element S4R with 
element size of 10 mm, relative error of 1.19%.  

Further research for patch loading will be continued. 
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ПОДУЖНО НЕУКРУЋЕНА РЕБРА ГРЕДНИХ 
НОСАЧА ОПТЕРЕЋЕНИХ ЛОКАЛИЗОВАНИМ 

ОПТЕРЕЋЕЊЕМ 
 

Резиме: Рад описује понашање подужно неукрућеног ребра гредних (лимених) 
носача оптерећених локализованим оптерећењем (patch loading). Основа рада 
представља могућности нумеричког моделирања носача и поређење са 
експерименталним тестовима. Отпорност на patch loading је одређена 
нелинеарном анализом укључујући геометријску и материјалну нелинеарност. 
Нумерички модел је направљен користећи софтверски пакет на бази коначних 
елемената. На основу експерименталних тестова стварна почетна геометријска 
имперфекција је узета у обзир и имплементирана у нумерички модел и поређена са 
другим облицима почетних имперфекција. Нумерички тестови су поређени са два 
експериментална теста на завареним I носачима. 
 
Кључне речи: локализовано оптерећење, експериментално истраживање, 
критично оптерећење, нумерички тест 
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FREE VIBRATIONS OF RECTANGULAR PLATES 
WITH CUTOUTS USING FINITE STRIP METHOD 

 
Saša Kovačević 1 
Aleksandar Borković 2 
Dragan Milašinović 3                                                                           УДК: 534.1:624.073 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.042 
Summary: Free vibrations of rectangular plates with uniform thickness and with 
rectangular cutouts are investigated. Plates are modeled using finite strip method where 
the displacement field is approximated with product of trigonometric and polynomial 
functions. In order to analyze the influence of polynomial order, two types of strips are 
utilized: LO2 and HO3. Strips are divided into cells in longitudinal direction, and the 
zero stiffness is given for cells which represent cutouts. Presented approach is coded 
using Wolfram Mathematica. Numerical tests contain comparison of results and 
convergence properties for LO2 and HO3 strips. Obtained results are in good 
agreement with data available in literature. 
 
Keywords: finite strip method, free vibrations, plates with cutouts 
 

 
1. INTRODUCTION  
 
Bending of thin plates is commonly used during initial testing and developing of new 
analytical and numerical procedures. Finite strip method (FSM) is one of the most 
suitable procedures for analysis of thin plates with regular geometries, [  HYPERLINK \l 
"DDM97"  1 ]. One of the main drawbacks of this method is its inability to describe 
discontinuities such as abrupt changes of thickness, cutouts and similar. Some authors 
already dealt with this problem, using the negative stiffness approach, 2], [  
HYPERLINK \l "Bui09"  3 ],4]. Only the free vibration and buckling analyses are 
performed since, for them, the effects of localization and stress concentration can be 
ignored without prejudicing the accuracy of the solution.  
In this paper, two types of finite strips are utilized and their performance is examined 
through detailed numerical test of free vibrations of rectangular plate with two cutouts.  
Presented approach uses standard trigonometric functions which allow modeling of all 

                                                           
1 Saša Kovačević, PhD Student at University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering, Bulevar kralja 
Aleksandra 73, Belgrade, Serbia, e-mail:  sasakovacevic988@gmail.com  
2 Aleksandar Borković, dipl. inž. građ, University of Banja Luka, Faculty of Architecture, Civil Engineering 
and Geodesy, Stepe Stepanovića 77/3, Bosnia and Herzegovina, e-mail:  aborkovic@agfbl.org 
3 Dragan Milašinović, dipl. inž. građ, University of Novi Sad, Faculty of Civil Engineering Subotica, 
Kozaračka 2a, Subotica, Serbia, e- mail:  ddmil@gf.uns.ac.rs 
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types of boundary conditions, contrary to classical FSM approach where the simply 
supported strip is mostly used. 
Brief theory overview is given, followed with numerical example and conclusions. 
 
 

2. THEORY OVERVIEW 
 
Rectangular low order finite strip with two nodal lines (LO2), Figure 1, has four degrees 
of freedom in bending, [  HYPERLINK \l "DDM97"  1 ]. Degrees of freedom in the 
FSM are displacement parameters of nodal lines which represent weighting coefficients 
of each series term Ym in total displacement field, (1). This series is chosen as free 
vibration eigenfunctions of Bernoulli-Euler beam, which enables modeling of all types 
of boundary conditions. 

 

 
Figure 1. Flat rectangular LO2 finite strip for m=1 - part of the discretised structure 

 

 
1

( , ) ( ) ( ).
nst

m m
m

w x y w x Y y


   (1) 

Besides LO2 strip, high order strip with three nodal lines (HO3) is also utilized here. 
This strip has additional nodal line in the middle of the strip. Accordingly, interpolating 
polynomial, wm, for LO2 strip is of the third, and for HO3 strip of the fifth order. 
In order to model cutouts, strip is divided into cells, Figure 2. During the evaluation of 
stiffness and mass matrices, integration is performed across each cell and then summed, 
(2). In this way, strip with different properties in longitudinal direction is introduced. It 
should be noted that, with this approach, displacement function is continuous over 
cutouts. This implies that large number of series terms should be used in analysis if local 
effects are considered. 
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Figure 2. Division of strip into cells in longitudinal direction 
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    (2) 

3. NUMERICAL EXAMPLE  
 

Presented approach is programmed using software package Wolfram Mathematica. The 
code is built upon software LEDA presented in [  HYPERLINK \l "Bor131"  2 ].  
The numerical research includes simply supported squared plates with two rectangular 
cutouts, 3], with disposition of cutouts as in Figure 3. The plates were modeled with 20 
strips and three cells in longitudinal direction. In order to examine the convergence 
between two types of strips, numerical calculation was carried out by varying number of 
series terms. Natural frequency coefficient (ρh/D)1/2ωia2 is given as a result. 
 

 
Figure 3. Disposition of cutouts and notations 

 

First numerical test is performed for cutouts located along the middle horizontal axis of 
the plate (C1). Three plates having different space between cutouts were monitored, see 
Figure 2. Results are presented in Table 1. Then the other case of plates, using cutouts 
diagonally, is observed (C2). This case and disposition of cutouts are displayed on 
Figure 3 while results are listed in Table 2. Convergence of relative difference between 
FSM and Ref. [  HYPERLINK \l "Ava03"  3 ] results for case C1 is given in Figure 6. 
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a) b) c) 

Figure 4. Case of cutouts placed along the middle horizontal axis - C1  
 

 
a) b) c) 

Figure 5. Case of cutouts located along the plate diagonal - C2  
 

Table 1. The first four frequency coefficients for case C1 
Size of the 

cutouts 
Cutouts position 

FSM Reference 
 3] LO2 HO3 

a1/a=0.1=b1/b 
a2/a=0.1=b2/b 

Figure 4 a) 
 

x1/a=0.4 y1/b=0.50 
x2/a=0.6 y2/b=0.50 

19.542 19.542 19.324 

48.939 48.937 48.769 

49.297 49.297 49.136 

78.184 78.184 78.035 

Figure 4 b) 
 

x1/a=0.2 y1/b=0.50 
x2/a=0.80 y2/b=0.50 

19.639 19.639 19.550 

48.608 48.604 48.265 

49.027 49.027 48.946 

78.822 78.821 78.621 

Figure 4 c) 
 

x1/a=0.05 y1/b=0.50 
x2/a=0.95 y2/b=0.50 

19.719 19.719 19.707 

48.869 48.869 48.816 

49.118 49.116 49.035 

77.873 77.873 77.722 

a1/a=0.2=b1/b   
a2/a=0.2=b2/b 

Figure 4 a) 
 

x1/a=0.35 y1/b=0.50 
x2/a=0.65 y2/b=0.50 

19.192 19.189 19.066 

47.364 47.359 46.324 

48.103 48.102 47.300 

76.561 76.559 74.957 

Figure 4 b) 
 

x1/a=0.20 y1/b=0.50 
x2/a=0.80 y2/b=0.50 

19.170 19.169 19.121 

47.784 47.784 47.009 

47.901 47.898 47.778 

77.357 77.355 75.402 

Figure 4 c) 
 

x1/a=0.10 y1/b=0.50 
x2/a=0.90 y2/b=0.50 

19.337 19.337 19.332 

46.959 46.955 46.972 

47.495 47.495 47.058 

75.427 75.427 74.066 
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Figure 6. Convergence of relative difference for case C1 

 
Table 2. The first four frequency coefficients for case C2 

Size of the 
cutouts 

Cutouts position 
FSM Reference 

[  
HYPERLINK 

LO2 HO3 

a1/a=0.1=b1/b   
a2/a=0.1=b2/b 

Figure 5 a) 
 

x1/a=0.40 y1/b=0.40 
x2/a=0.60 y2/b=0.60 

19.542 19.542 19.339 

48.965 48.963 48.605 

49.172 49.171 49.050 

78.373 78.372 78.160 

Figure 5 b) 
 

x1/a=0.20 y1/b=0.20 
x2/a=0.80 y2/b=0.80 

19.575 19.574 19.527 

49.082 49.081 48.660 

49.192 49.192 49.160 

78.869 78.867 78.074 

Figure 5 c) 
 

x1/a=0.05 y1/b=0.05 
x2/a=0.95 y2/b=0.95 

19.413 19.413 19.402 

48.365 48.364 48.316 

49.345 49.345 49.347 

77.745 77.745 77.644 

a1/a=0.2=b1/b   
a2/a=0.2=b2/b 

Figure 5 a) 
 

x1/a=0.35 y1/b=0.35 
x2/a=0.65 y2/b=0.65 

19.048 19.047 18.902 

47.308 47.303 46.988 

48.742 48.737 48.308 

78.088 78.076 77.417 

Figure 5 b) 
 

x1/a=0.20 y1/b=0.20 
x2/a=0.80 y2/b=0.80 

18.936 18.935 18.863 

48.366 48.363 47.980 

48.536 48.535 48.511 

80.094 80.090 79.667 

Figure 5 c) 
 

x1/a=0.10 y1/b=0.10 
x2/a=0.90 y2/b=0.90 

18.517 18.516 18.503 

45.901 45.895 45.816 

49.188 49.188 49.191 

74.949 74.938 74.792 
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4. CONCLUSIONS 
 
Main advantage of FSM is its semi-analytical nature which guarantees faster 
convergence than purely numerical procedures such as Finite element method. 
Consequently, its main disadvantage is inability to model discontinuities in longitudinal 
direction, since this part of displacement field is approximated with continuous 
trigonometric functions. This problem can be solved using negative stiffness method 
which is based on integration by segments along strip. In this way computational time is 
increased, but not significantly. On the other hand, effects of cutouts, abrupt changes of 
thickness and different material properties can be analyzed. 
Obtained results show excellent agreement with the ones from literature. Convergence of 
frequencies by number of series terms is good, while the influence of polynomial order 
is insignificant for the presented type of problem. 
Next step is introduction of membrane effects into strips which will enable modeling of 
prismatic shells. 
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СЛОБОДНЕ ВИБРАЦИЈЕ ПРАВОУГАОНИХ ПЛОЧА 
СА ОТВОРИМА ПРИМЈЕНОМ МЕТОДА 

КОНАЧНИХ ТРАКА 
 

Резиме: Разматране су слободне вибрације правоугаоних плоча константне 
дебљине са правоугаоним отворима. Плоче су моделиране примјеном метода 
коначних трака при чему је поље помјерања апроксимирано производом 
тригонометријских и полиномних функција. У циљу испитивања утицаја реда 
полинома, примијењена су два типа трака: LO2 и HO3. Траке су у подужном 
правцу подијељене на сегменте, при чему је сегментима гдје се налази отвор 
придружена нулта крутост. Представљени приступ је кодиран у пакету Wolfram 
Mathematica. Кроз нумеричке тестове су упоређени резултати и тип 
конвергенције LO2 и HO3 трака. Добијени резултати су у сагласности са онима 
из литературе. 
 
Кључне речи: метод коначних трака, слободне вибрације, плоче са отворима 
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ТЕОРИЈСКА АНАЛИЗА ДИНАМИЧКИХ УТИЦАЈА 
1Д МОДЕЛА ПОБУЂЕНОГ ДЕЈСТВОМ 

СПОЉАШЊИХ ПОМЕРАЊА  
 

Илија М. Миличић1 
Милан Ј. Романић2                                                                             УДК: 624.042:519.6 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.043 
Резиме: У раду се рачунарским моделирањем и симулацијама динамичким 
моделом третирају принудне, пригушене осцилације система са једним степеном 
слободе кретања. Спољашње принудно дејство моделирано је као функција 
померања чија је учестаност односа 3 – 9 – 27 десетина од вредности природних 
учестаности осцилација модела. На основу теоријске анализе, рачунарским 
симулацијама одзива динамичког модела показано је да имамо мале величине 
померања при највишим учестаностима спољашње побуде. 
 
Кључне речи: Mоделирање, симулација, динамички модел, амплитуда померања, 
учестаност осцилација. 
 
 

1. УВОД 
 
Статичка и динамичка тестирања конструкција је веома сложена активност у 
грађевинском конструктерству и изузетна је вештина стручног лица који се баве 
испитивањем конструкција. Правилно одабрано и нането пробно оптерећење у 
експерименту, односно теоријски еквивалентног дејства у теоријској анализи 
сасвим сигурно даје поуздане и релавантне податке о доношењу децидних 
закључака у погледу стања понашања конструкције у експлоатацији. Када је реч о 
динамичким дејствима, она су једна значајна и бројна група изузетно специфичних 
оперећења. Већином, лакше се при тестирању „сналазимо“ у наношењу статичког 
оптерећења, док динамичко пробно оптерећење није ни једноставно аплицирати, а 
поготову у експерименту одржати његов карактер дејства у највећем броју 
случајева. Због чега?  
Због тога што систем = носачи + пробно оптерећење + окружење, при тестирању 
на динамичке утицаје интегрално чине јединствен систем, а у интеракцији са 
битним величина кореспондирају у рачунарској анализи динамичког одзива 
модела при описивању стварног понашања конструкције. 

                                                           
1 Проф. др Илија М. Миличић, дипл.инж.грађ., Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет 
Суботица, Козарачка 2а, Суботица, Србија, тел: 024 554 300, e – mail: milicic@gf.uns.ac.rs 
2 Милан Ј. Романић, дипл.инж.грађ., Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, 
Козарачка 2а, Суботица, Србија, тел: 024 554 300, e – mail: romanic@gf.uns.ac.rs 
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2. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ АНАЛИЗЕ 1Д ДИНАМИЧКОГ МОДЕЛА 
 
Полазећи од физичког модела принудних пригушених осцилација, за кога се 
сматра да ће реалније описати стање понашања конструкције при динамичком 
дејству, a на основу математичког модела сл.1, долази се до диференцијалне 
једначине кретања са силом отпора подлоге (1). Ако се моделу намеће решење, да 
врши принудно пригушено осцилаторно кретање, тада je једначине кретања (2). 

 

0( ) ( ) ( ) sinm x t b x t c x t F t               (1) 

( ) ( ) ( )h px t x t x t         (2) 

 
Слика 1 – Математички модел принудних осцилација са отпором подлоге 

 

 
Слика 2 – Симулација принудних пригушених осцилација са хармонијском побудом 
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Партикуларно решење зависи од десне стране ј–не (1), при чему кретање по 
једначини хомогеног дела исчезава у времену, и систем надаље осцилује са 
амплитудама у функције спољашње побуде сл.2. Због тога партикуларно решење 
принудних пригушених осцилација може се написати у функцији динамичког 
коефицијента који има практичну примену у теоријској – експерименталној 
анализи конструкција. 

( ) sinp D st

C

x t t     


    (3) 

где је: 

 D  – динамички коефицијент 

 0
st

F

c
   – статичко издужење опруге (амплитуда статичког дејства – угиб) 

  – кружна учестаност принудних осцилација система 
Према томе, динамички коефицијент карактерише однос две амплитуде 
осциловања (динамичке и статичке) система: 

22 2

1

1 2

D

st

C

C



 

 
     
       
     

    (4) 

где је: 

   – кружна учестаност слободних осцилација система 

 



  – коефицијент поремећаја 

Амплитуда принудних осцилација (C) зависи од динамичког коефицијента, који је 
опет у функцији коефицијента поремећаја (ψ). За случај када је (Ω=ω) динамички 
коефицијент постаје бесконачно велика вредност као и амплитуда осциловања – то 
је стање резонанције, које сматрамо недопустивим за носаче у конструкцијама. 
 
 

3. КОНЦЕПТ ФУНКЦИЈЕ ПРЕНОСА ОДЗИВ – ПОБУДА 
 
Замислимо да стварна померања (одзив) и наметнута спољашња померања 
(побуда) заједно са масом, пригушењем и крутости модела чине интегрални 
осцилујући динамички систем. Тада је математички модел: 
 

( ) ( ) ( ) ( )m x t b x t c x t c t             (5) 

при чему је убрзање 

 2( ) ( ) sin ( )x t x t A t              (6) 

тада величина амплитуде убрзања је 

   

2

2 22

1

1 2

A
c   


 

   

  или  
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2 22
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У овом истраживању наметнута спољашња побуда сл. 3, третира се као законитост 
померања, десна страна ј – не (5). Динамичке карактеристике 1Д модела при 
дејству спољашње побуде разматраће се дефинисањем функције преноса или 
функције учестаности одзив – побуда. 

( )
( )

( )

x t
P

t
 


      (8) 

где је: 
 ( )x t  – одзив модела 

 ( )t  – побуда модела 

Функција преноса између стабилног стања померања одзива ( )x t  и стања побуде 

( )t  је и нормализована функција у односу на коефицијент поремећаја (ψ). Због 

тога, сада одзив 1Д модела кореспондира са вишестуко фреквентним амплитудама 
задатих померања (Ai), 

 ( ) ( ) cosi i i ix t А P t          (9) 

 
при чему решење (9), задовољава функција преноса 
 

 
   

2 22

1

1 2

P 
  



   

   (10) 

с друге стране, и угао фазне разлике пригушених амплитуда зависи од 
поремећајног фактора и релативног пригушења. 

2

2

1
tg

 




  



      (11) 

Размотримо (9) уз вођење рачуна на (10), тада су могућа три случаја, на основу 
којих функција преноса карактерише наметнуто кретање, односно ако је: 

0     0 1
( )

F
P

c c
       (12) 

 одзив система (на ниске учестаности) контролише крутост. 

    
1

( )
2

P 





     (13) 

 одзив система контролишу пригушења (стања резонанције). 

     
2

1
( )P

m
 

 
    (14) 

 одзив система контролише маса – инерција (у већој мери). 
На крају, одзив третираног модела налазимо суперпозицијом појединих одзива: 
 

1 1 1 2 2 2 3 3 3( ) cos( ) sin( ) cos( )x t X t X t X t                  (15) 

( )i i i

c
X A P

c
    (i 1, 2, 3)     (16) 
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4. РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА ДИНАМИЧКОГ МОДЕЛА 
 
На основу теоријске анализе рачунарском симулацијом у програму MathCAD 15, 
анализирају се динамичке карактеристике 1Д динамичког модела принудних, 
пригушених осцилација са једним степеном слободе кретања. 
 
Улазни подаци модела за симулацију 

  

 

 
Слика 3 – Спољашње померање динамичког модела – побуда 



 

41th
 ANNIVERSARY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA 

International conference  

Contemporary achievements in civil engineering 24. April 2015. Subotica, SERBIA 

 

346   

 
 

 

 
Слика 4 – Спектар амплитуда функције преноса одзив – побуда 

 

 
Слика 5 – Спектар фазне разлике функције преноса одзив – побуда  
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Симулација динамичког модела 
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Слика 6 – Кретање интегралног оцилујућег система побуда – одзив 

 

 
Слика 7 – Увећани део са слике 6, кретања интегралног оцилујућег система  
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Слика 8 – Амплитуде одзива динамичног модела побуђен спољашњим померањима 

 

 

 
Слика 9 – Фазни угао одзива динамичног модела побуђен спољашњим померањима 
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5. ЗАКЉУЧАК 
 
На основу приказане теоријске анализе и симулација 1Д динамичког модела 
система принудних пригушених осцилација са једним степеном слободе кретања 
побуђеног спољашњим померањима дају се одређени закључци: 

 одзив модела показује да имамо мала померање при највишим побуђеним 
учестаностима, сл. 6 и сл. 7. 

 постоји појачање кретања са другом учестаности (Ω2 ~ ω), сл. 7. 
 амплитуда одзива за највећу учестаност је ослабљена, сл. 8. 
 амплитуде за прве две учестаности се појачавају, нарочито за Ω2 која је 

блиска природној учестаности, сл. 8. 
 функција преноса је могућа кореспондентна релација одзив – побуда. 
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THEORETICAL ANALYSIS OF DYNAMIC EFFECTS 
1D MODEL INDUCED BY THE ACTION OF 

EXTERNAL DISPLACEMENT 

 
Summary: In this paper computer modeling and simulation of dynamic model treated 
forced, damped oscillations of a single degree of freedom of displacement. External 
forced fact modeled as a function of displacement whose frequency ratio is 3 – 9 – 27 
tenth of the value of the natural frequency of oscillation model. Based on the theoretical 
analysis, computer simulations of the dynamic response model has been shown to have a 
small size displacement at the highest frequencies of external excitation. 
 
Keywords: Modelling, simulation, dynamic model, the amplitude, frequency oscillations. 
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THE INFLUENCE OF INITIAL SHRINKAGE 
ON THE RESPONSE OF TENSIONED ELEMENTS 

 
Borjan Popović 1                                                                                            УДК: 624.044 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.044 
Summary: The concrete shrinkage strain leads to an initial shortening of the tensioned 
element and this factor must be taken into account in order to evaluate tension stiffening 
effects properly. The influence of initially developed concrete shrinkage strain on 
cracking and post-cracking axial force-strain response of tensioned reinforced concrete 
element is considered. The paper presents developed proposal for including concrete 
shrinkage strains in an analysis of tension stiffening effects in cracked tensioned 
reinforced concrete members. 
 
Keywords: Tension stiffening, shrinkage strain, reinforced concrete, tensioned members 
 

 
1. INTRODUCTION 
 
After cracking concrete in tensioned reinforced concrete element still continues to carry 
tensile stresses between cracks as a result of bond action, which effectively stiffens the 
element response and reduces elongation. This phenomenon is called tension stiffening 
and it plays an important role in assessing serviceability requirements after element 
cracking. The estimation of tension stiffening, which represents the contribution from 
concrete to element stiffness after cracking, is influenced by shrinkage and will lead to 
an underestimation of this value if the initial element shortening caused by shrinkage is 
not included in the element response calculations. 
The shrinkage effect on tension stiffening in tensioned reinforced concrete elements is 
analyzed in theoretical and experimental study [1], where the simplified procedure for 
shrinkage account, based on linear elastic analysis, is proposed. The more accurate 
proposal for shrinkage account, which is based on application of algebraic constitutive 
relations for concrete, is proposed in reference [2]. That proposal is insignificantly 
complex related to proposal [1] and it is almoust equally appropriate for practical 
application. The influence of shrinkage in previous period of time on tensioned element 
cracking force at observed moment of time is detaily analized in [2] where these type of 
analysis is illustrated by numerical example. After application of corrections, whose are 
necessary to take into account shrinkage effects, tension stiffening effects in post 

                                                           
1 Lecturer mr Borjan Popović, dipl.inž. građ., University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 
Department of Civil Engineering and Geodesy, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad, Serbia,  
tel: ++381 21 458 2616, e – mail: borjan@uns.ac.rs 



 

41th
 ANNIVERSARY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA 

International conference  

Contemporary achievements in civil engineering 24. April 2015. Subotica, SERBIA 

 

352  

 
 

cracking tensioned element response my be analyzed applying some of relevant code 
proposals [3] and [4], or applying some of actual researcher's proposals. 
 

 
2. THE APPROACH FOR TAKING INTO ACCOUNT SHRINKAGE 
 
Concrete can experience significant amounts of shrinkage before loading and even moist 
cured concrete will shrink to some extent. Shrinkage of the concrete leads to an initial 
element shortening and this factor must be taken into account in order to evaluate 
cracking force, tension stiffening effects and crack widths properly. 

 
 
2.1 Uncracked tensioned element response before element loading 
 
The uncracked element total strain after element shrinkage in period of time  tt ,0 , 

which is equal to element strain change continuously developed during considered 
period of time, applying the algebraic constitutive relations for concrete is obtained as: 

    ),(
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where: ),(*
oc ttE is age-adjusted effective modulus of concrete, ),( osh tt  is unrestrained 

concrete shrinkage strain in period of time  tt ,0 , *
sn  is corresponding modulus ratio 

),(/ *
ocs ttEE  and s  is steel reinforcement ratio cs AA / . 

The total element steel resultant compressive force )(tN s  at the end of observed period 

of time  tt ,0 , which is opposite to the total element concrete resultant tensile force 

)(tNc , is finally obtained as: 
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The total steel and concrete forces, )(tN s  and )(tNc , are equal to steel and concrete 

force changes, ),( 0ttN s  and ),( 0ttNc , which are continuously developed during 

period of time  tt ,0 . 

 
 

2.2 Unstressed state of the concrete part of tensioned element cross-section 
 
The fictitious element instantaneous elastic strain change at moment t which is necessary 
to bring previously tensioned concrete part of the cross-section in state of zero concrete 
stress is equal to: 
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where:  tEc  is concrete modulus of elasticity at moment t, and sn  is steel to concrete 

modulus ratio  tEE cs / . This fictitious state is usually called "fully decompression" 

state of concrete part of the element cross section, because previously developed stresses 
that need to be unstressed are usually compressive stresses. Here it is not so. 

The fictitious instantaneus concrete and steel resultant force changes, )(, tN dc  and 

)(, tN ds , which corresponds to fictitious elastic strain change )(td , are equal to: 

  )(, tNtN cdc   (4) 

  )(, tAEtN dssds   (5) 

The fictitious concrete resultant force change )(, tN dc  and the fictitious steel resultant 

force change )(, tN ds  are in treated case compressive forces. 

The fictitious force change )(tNd relating to fictitious elastic strain change )(td  is: 
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The total strain in element cross-section at moment t, after fictive elastic unstressing of 
concrete part of section, is equal to sum of previously developed strain (t) during time 
period of element shrinkage and fictitious elastic strain change )(td : 
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This total strain is ussually called "fully decompression" strain. At this fictitious section 
strain state the corresponding resultant force of total stresses in concrete part of section is 
equal to zero. The term "fully unstressed" strain is more precise. 
 

      0,,  tNtNtN dccdc  (8) 

At fully unstressed state of concrete part of the tensioned element cross section the 
resultant force of total stresses in steel part of section is equal to sum of previously 

developed steel resultant force )(tNs , during time period of element shrinkage  tt ,0 , 

and fictitious elastic steel resultant force change )(, tN ds : 
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The total force applied on the cross section at fully unstressed state of the section 
concrete part is equal to total force carried by steel at this state: 
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because element is not externally loaded during preceding period of time. 
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2.3 The cracking state of tensioned element cross section 
 
The fictitious element instantaneous elastic strain change at moment t, which is 
necessary to bring previously unstressed concrete part of the cross-section in state 
immediately before concrete cracking, i.e. in state when concrete stress is equal his 

tensile strength )(tfct , is equal: 
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The fictitious force change )(tN d
cr , which correspond to elastic element strain change 

)(td
cr is equal: 
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The fictitious concrete and steel resultant force changes, which are related to considered 

elastic strain change )(td
cr , are equal to: 
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The total strain in element cross-section at moment t, immediately before concrete 
cracking is equal to sum of previously developed unstressing strain and fictitious elastic 
strain change: 
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The total force applied on the section immediately before cracking is equal: 
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The concrete and steel resultant force changes are equal to: 
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The total concrete and steel resultant forces related to cracking at moment t are: 

      cctccrccrc AtftNtNtN )(,,   (19) 
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The effects of an initial element shortening are shown on Fig. 1, indicating that element 
cracks at a lower external load, since the concrete is under an initial tensile stress: 
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The reduced external cracking force at moment t, can be expressed as part of element 
cracking force for the case when concrete shrinkage is ignored: 
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2.4 Post cracking response and tension stiffening effects of tensioned 
element 

 
The point that has coordinates     tNt dd ,  is idealized origin of the new coordinate 

system with abscissa )(td  and ordinate )(tN d  (Fig. 1). The coordinates of the 

idealized origin are obtained after application of the equations (7) and (10) and depends 

on the concrete creep and shrinkage characteristics in observed period of time  tt ,0  and 

on steel reinforcement coefficient s . The initial concrete modulus of elasticity )( oc tE , 

the concrete creep coefficient ),( ott , the concrete unrestrained (free) shrinkage strain 

),( osh tt and the concrete aging coefficient ),( ott  have substantial influence. 

 

 

Figure 1. The effect of initial shrinkage on tensioned member response (ref. [2]) 

The new coordinates are defined as: 

)()()()()( ttttt dd
d    (23) 

)()()()()( tNtNtNtNtN dd
d   (24) 

Now, tensioned reinforced concrete member response under subsequent loading can be 
idealized as general instantaneous member response at moment t (see Fig. 2). 
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Figure 2. General instantaneus response of a reinforced concrete tension element  
before and after cracking without initial shrinkage (ref. [2]) 

 
 

3. CONCLUSIONS 
 
The level of load that causes cracking of tensioned reinforced concrete element and post 
cracking tension stiffening response are affected significantly by shrinkage in previous 
period of time. The element behavior depends on the amount of time dependent 
developed concrete shrinkage and creep strain, and on reinforcement percentage. 
Determining of element cross section dilatation, for which virtually complete unstressing 
of concrete part is realised, and her corresponding external axial force the process of 
inclusion of the initial shrinkage effects, in the period of time preceding load application, 
is performed. After moving to a new coordinate system the analysis of tension stiffening 
effects in post-cracking member response is implemented in a standard way. 
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УТИЦАЈ ИНИЦИЈАЛНОГ СКУПЉАЊА НА 
ОДГОВОР ЗАТЕГНУТИХ ЕЛЕМЕНАТА 

 
Резиме: Дилатација скупљања бетона изазива иницијално скраћење затегнутог 
елемента и ова појава се мора узети у обзир приликом коректне процене повећања 
крутости елемента услед доприноса затегнутог бетона на деловима елемента 
између прслина. Разматран је утицај иницијалне дилатације скупљања бетона на 
појаву прслина и на зависност нормална сила-дилатација након појаве прслина код 
затегнутог армиранобетонског елемента. У раду је приказан унапређен предлог 
за обухватање иницијалних дилатација скупљања бетона у анализи повећања 
крутости испрскалих затегнутих армиранобетонских елемената. 
 
Кључне речи: Повећање крутости при затезању, дилатација скупљања, армирани 
бетон, затегнути елемент 
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REŠAVANJE SAINT-VENANT-OVOG MOMENTA 
TORZIJE METODOM KONAČNIH RAZLIKA 

 
Andraš Zaj1                                                                                       УДК: 519.6:624.071.3 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.045 
Rezime: Cilj ovog rada je da se numeričkom metodom rešava problem Saint-Venant-ova 
(čista, slobodna) torzija prizmatičnih štapova, od  homogenih linearnoelastičnih 
materija-la. U inženjerskoj praksi možemo da sretnemo takav problem za koji nema 
analitičkog rešenja. U takvom slučaju za rešavanje problema moramo tražiti neki od 
numeričkih postupaka, jedan od tih metoda je metod konačnih razlika. Metod konačnih 
razlika uspešno se može primeniti na tankozidnim nosačima, na problemima plastično 
deformabilnih konstrukcija, zbog svoje jednostavnosti i jasne veze između numerike i 
fizičkog značenja članova u jednačinama. U radu je dato rešenje za problema torzije 
prizmatičnog štapa, različitog poprečnog preseka. 
 
Ključne reči: Saint-Venant, metod konačnih razlika, parcijalna diferencijalna jednačina 
 
 

1. UVOD 
 
Adhemar Jean Barre de Saint-Venant, francuski naučnik [1] koji je godine 1855. u svom 
poznatom delu: “Mémoire sur la torsion des primes…”, Mém. divers savants Acad. Sci. 
Paris, 14, 233-560 str., je formulisao svoj princip, koji se njemu u čast zove Saint-
Venant-ov princip i možemo interpretirati na sledeći način: 
Ako izvesnu raspodelu površinskih spoljašnjih sila koje deluju na malom delu 
konture tela zamenimo nekom drugom raspodelom sila koje deluju na istom delu 
konture tela, tada se mahanički efekti obe raspodele neće bitno razlikovati na 
delovima deformabilnog tela koji su dovoljno udaljeni od mesta opterećenja, 
ukoliko su obe raspodele sila međusobno statički ekvivalentne. 
Saint-Venant se inače smatra ocem teorije elastičnosti. Problem torzije može se podeliti 
na: 

 slobodna, čista (Saint-Venant-ova) torzija – u svim tačkama poprečnog preseka 
grede javljaju se samo naponi smicanja τzx i τzy,  

 ograničena torzija – pored napona smicanja τzx i τzy u poprečnim presecima 

javljaju se i normalni naponi σz.  

                                                           
1 Andraš Zaj, dipl. inž. građ., student, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, Kozaračka 2a, 
Subotica, Srbija, tel: 024 554 300, e – mail:  andrewzay@gmail.com  
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U ovom radu se bavimo o slobodnoj (Saint-Venant-ovoj) torziji štapa proizvoljnog 
poprečnog preseka, koji predstavlja specijalan slučaj dvodimenzionalne analize 
kontinuuma. 
 
 

2. TORZIJA GREDE PROIZVOLJNOG PUNOG POPREČNOG 
PRESEKA 

 
Koristeći Saint-Venant-ov poluobratni (semi-inverse) postupak [2,3,5] rešava se problem 
torzije grede čiji je presek proizvoljnog oblika.  
Suština metode sastoji se u tome što, sagledavajući fizičku stranu problema, unapred 
predviđamo izvesne elemente analitičkog rešenja. Time smanjujemo broj nepoznatih 
funkcija, a eventualno i broj nezavisno promenljivih prostornih koordinata od kojih 
zavise nepoznate funkcije. 
U matematičkoj formulaciji, ovaj problem se po metodi funkcije naprezanja opisuje 
Poisson-ovom parcijalnom diferencijalnom jednačinom drugog reda: 

2 2

2 2

( , ) ( , )
2

x y x y
G

x y

 


 
  

 
  (1.1) 

i graničnim uslovom na konturi preseka: 
( , ) . 0x y const    

U ovim jednačinama ( , )x y je Prandtl-ova funkcija napona (deplanacija), G  Lamé-

ova konstanta, poznata i kao modul klizanja, a '( , ) ( , )x y d x y dz    – ugao torzije 

(ugao obrtanja) relativno obrtanje dva poprečna preseka na jediničnom rastojanju. 

Naponi smicanja zx i zy i momenat torizije tM , dati su u zavisnosti od funkcije napona 

( , )x y , u sledećim izrazima: 

( , )

( , )

( , )

zx

zy

t

F

x y

y

x y

x

M x y dxdy















 



 

  (1.2) 

Jednačine (1.2) imaju jednostavnu geometrijsku interpretaciju. Naime ako vrednost 
funkcije ( , )x y nanesemo kao aplikate, dobićemo prostornu površ. Tada je veličina 

smičućeg napona jednaka nagibu tangente na površ ( , )x y  u pravcu upravnom na 

pravac traženog smičućeg napona, a momenat torzije je jednak dvostrukoj zapremini tela 
koju ova površ ograničava zajedno sa ravni poprečnog preseka. 
Praktično rešavanje ovog matematičkog zadatka predstavlja složen problem, i za svaki 
zadati oblik konturne linije treba posebno tražiti način za njegovo rešavanje. 
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3. METOD KONAČNIH RAZLIKA – FDM 

Metod konačnih razlika (Finite Difference Method) bazira se na matematičkoj 
diskretizaciji diferencijalnih jednačina prevođenjem na jednačine sa konačnim 
razlikama. Drugim rečima diferencijalni operator se zamenjuje odgovarajućim 
diferencijskim tako da umesto rešavanja parcijalne diferencijalne jednačine rešava se 
sistem od algebarskih linearnih (nelinearnih) jednačina, zavisno od prirode problema 
koji se analizira. 
Mreže konačnih razlika mogu biti pravougane, trougaone, itd. U ovom radu koristićemo 
pravougaone mreže dimenzija m n . Posmatranu oblast ćemo podeliti vertikalnim i 
horizontalnim linijama i u tačkama tako dobijene mreže odredićemo vrednosti naponske 

funkcije ( , )x y  pri torziji. Definišemo numeričku mrežu [7] sa intervalima širine x u 

smeru ose x, te širine y u osi y. 

a) pravilan rub domena 

Aproksimacije parcijalnih derivacija pomoću metode konačnih razlika su za ovako 
definisane oznake jednake: 

2
1, , 1,

2 2

2
, 1 , , 1

2 2

2

2

i j i j i j

i j i j i j

x x

y y

  

  

 

 

 


 

 


 

  (1.3) 

Tako da je diskretizacija Poasson-ove parcijalne diferencijalne jednačine drugog reda 
(1.1) za pravilan rub domena ima oblika: 

   1, , 1, , 1 , , 12 2

1 1
2 2 2i j i j i j i j i j i j G

x y
               

 
 

b) nepravilan rub domena 

U ovom slučaju ne možemo primeniti prethodne jednačine (1.3), jer neke od tačaka koje 
se pojavljuju u toj jednačini ne leže niti unutar niti na rubu posmatranog područja. 

Umesto toga iskoristimo poznate vrednosti, iz razvoja funkcije ( , )x y  u Taylorov red 

sledi aproksimacija druge parcijalne derivacije po x u tačku ( , )i j : 
2

1, 1, ,2 2

2 1 1 1

(1 ) 1
i j i j i j

a a a ax x


   

 
   

    
  (1.4) 

Na sličan način se dobije i aproksimacija: 
2

, 1 , 1 ,2 2

2 1 1 1

(1 ) 1
i j i j i j

b b b by y


   

 
   

    
  (1.5) 

Uvrštavanjem dobijenih aproksimacija sledi da kod nepravilnog ruba domena, za tačke 
koje se nalaze u blizini ruba, diskretizacija Poasson-ove jednačine (1.1) ima oblik: 

1, 1, , , 1 , 1 ,2 2

2 1 1 1 2 1 1 1
2

(1 ) 1 (1 ) 1
i j i j i j i j i j i j G

a a a a b b b bx y
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Slika 1 – diskretizacija domena, (Prandtl-ova) funkcija naprezanja ϕ(x,y) 
(deplanacije) pri različitoj gustini mreže 

Slika 2 – dijagram napona smicanja τzx i τzy 

gde su a x   i b y  udaljenosti tačaka na rubu domena od tačke ( , )i j , tako da je 0 a  

i 1b  respektivno. 
Kada se odrede vrednosti funkcije naprezanja u čvorovima mreže ϕ(i,j), mogu se 
izračunati komponente naprezanja u svakom čvoru mreže, torzijska krutost preseka, 
trajektorije naprezanja i sl. 
 

NUMERIČKI PRIMERI 
 

a) Primer 1. 

Osnovnu ideju metode konačnih razlika i njenu realizaciju prikazaćemo na 
primerima rešavanja St. Venant-ove torzije prizmatičnih štapova. Za numerički 
primer korišćen je Primer 5.3.11. str. 209. iz knjige [3] Sekulović, M. Metod 
Konačnih Elemenata. 

Za štap kvadratnog poprečnog preseka 1.0a b  , koji je izložen slobodnoj torziji, 
treba odrediti promenu naponske funkcije i smičućih napona po preseku. 

 
Rešenje: 
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Slika 3 – trajektorija napona i vektorski dijagram raspodele napona 
smicanja τzx i τzy pri čistoj torziji 

 

Slika 4 – diskretizacija domena, (Prandtl-ova) funkcija naprezanja ϕ(x,y) 
(deplanacije) pri različitoj gustini mreže i dijagram napona smicanja τzx i τzy 

 

b) Primer 2. 

Za štap kružnog poprečnog preseka 1.0R  , koji je izložen slobodnoj torziji, 
treba odrediti promenu naponske funkcije i smičućih napona po preseku. 
 
Rešenje: 
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Slika 5 – trajektorija napona i vektorski dijagram raspodele napona 
smicanja τzx i τzy pri čistoj torziji 

Slika 6 – apsolutna greška metoda FDM za različite poprečni presek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilikom proračuna možemo primetiti (Slika 6.) da su rezultati dobijeni metodom 
konačnih razlika za kvadratni poprečni presek već pri maloj gustini 
mreže 3 3m n   prilično tačni i da je apsolutna greška proračuna za funkcijski napona 

2.58% . Dok rezultat dobijen na nepravilnom rubu domena, (kružni poprečni presek) 
već ima znatnih odstupanja pri maloj gustini mreže 3 3m n   , naročito u blizini ruba 
domena oko 16.99% u odnosu na tačno rešenje. 

 
 

4. ZAKLJUČAK 

Osnovna prednost postupka konačnih razlika je njegova jednostavnost i tačnost u slučaju 
kada su granični uslovi korektno opisani. Glavni nedostatak je ograničena mogućnost 
opisivanja nepravilnih delova ruba područja. Efikastnost metode opada sa povećanjem 
broja čvornih tačaka. 
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SOLUTION OF THE SAINT-VENANT'S TORSION 
WITH FINITE DIFFERENCE METHOD 

 
Summary: The goal of this work is the numerical solving of Saint-Venant’s (pure, 
uniform) torsion on prismatic beams made up from homogeneous, linearly elastic 
material. In engineering practice we can find this problem but there is no analitycal 
solving method or just a very complicated one. For solving this problem we have to 
search a numerical method, and one of these is finite difference method. Finite 
difference method can be successfully used on thin-walled structural members, on 
problems with plastically deformable contructions, because of its simplicity and clear 
connection between numerics and physical meaning of members in equations. In the 
work is given the solution for torsion problem of prismatic beam, with different cross 
sections. Numerical solving of problem is made with Wolfram Mathematica.  
 
Keywords: Saint-Venant, finite difference method, partial differential equations 
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POBOLJŠANJE STEPENA ISTRAŽENOSTI TERENA 
NA TRASI MAGISTRALNOG PUTA FOČA – HUM 

 
Neđo Đurić1                                                                                 УДК: 550.8.04:625.711.1 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.046 
Rezime: Magistralni put Foča – Hum predstavlja jedinu trasu važnijiih puteva koja nije 
revitalizovana niti poboljšavana od njene izgradnje. Veća frekventnost sobraćaja, kao i 
potreba bržeg povezivanja Albanije preko Crne Gore i Bosne i Hercegovine sa 
centralnom Evropom zahijeva poboljšanje kvaliteta postojeće saobraćajnice u svim 
njenim segmentima. Dužina trase saobraćajnice je oko 17 km, a karakteriše dosta 
suženih dijelova i oštrih krivina, zbog čega će u nekim dijelovima biti proširena, a 
krivine ispravljene. Na krajnjem dijelu trase preko mosta na rijeci Tari uspostavit će se 
povezivanje sa istom saobraćajnicom, koja dalje ide preko Crne Gore do Albanije.  
Osamdesetih godina započeta su istraživanja za trasu saobraćajnice, kao i izgradnju 
energetskih objekata u gornjem slivu rijeke Drine. Nivo istraženosti za trasu 
saobraćajnice nije odgovarajući, zbog čega je neophodno povećati stepen istraženosti 
duž trase koja je usklađena sa prostorno planskom dokumentacijom. Složenost geološke 
građe i značaj saobraćajnice i objekata na trasi zahtijevaju detaljna geološka 
istraživanja, kojim će se definisati karakteristike terena.  
 
Ključne reči: trasa saobraćajnice,objekti na trasi, karakteristike terena, istraženost 
terena 
 
 

1. UVOD 
 
Putna saobraćajnica od Foče do državne granice sa Crnom Gorom je jedna od rijetkih 
saobraćajnica koja pedesetak godina nije revitalizovana iako se protok saobraćaja svake 
godine povećavao. Njen značaj nije osporavan, ali vremena koja su  prolazila nisu u 
dovoljnoj mjeri dala prostora da se seobraćajnica uskladi sa dinamikom saobraćaja. 
Početkom devedesetih godina provedena su određena geološka istraživanja terena i 
utvrđena nova trasa saobraćajnice usklađena sa podizanjem nivoa akumulacionog jezera 
Buk Bijela u Foči, kao i karakteristikama terena. Na početnom dijelu od Foče urađeno je 
nekoliko objekata koji se nalaze na trasi saobraćajnice, ali događaji početkom 
devedesetih godina zaustavili su sve aktivnosti po tom pitanju. 
Početkom XXI vijeka ponovo je započeta aktivnost oko poboljšanja kvaliteta 
saobraćajnice, koja je sada dobila međunarodni značaj. Ista se nalazi na glavnoj putnoj 
mreži regiona, projektovanoj kao E – ruta (E762), koja ide od Albanije i povezuje sa 
                                                           
1 Prof. dr Neđo Đurić, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, Kozaračka 2a, Srbija. 
e.mail. nedjo@tehnicki-institut.com 
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autoputem koridor Vc kod Sarajeva. To je direktna veza i najkraći put između Bosne i 
Hercegovine i Albanije koji ide preko Crne Gore, Bosne i Hercegovine do Centralne 
Evrope. Poboljšano stanje saobraćajnice će omogućiti bolju regionalnu integraciju u 
jugoistočnoj Evropi, a smanjiće udaljenost na potezu Albanija – Centralna Evropa. 
U sklopu poboljšanja kvaliteta saobraćajnice izvršeno je upoređivanje i komparativna 
evaluacija nekoliko alternativnih putnih trasa, te je odabrana trasa koja najviše odgovara 
karakteristikama terena, a može se uklopiti u prostorno plansku dokumentaciju. 
Analizirana su ranija istraživanja terena na ovom prostoru, koja su vršena za različite 
svrhe, te data ocjena stepena dosadašnje istraženosti i prijedlog daljih istraživanja duž 
trase puta i objekata na trasi 1,2,3. Rezultati svih istraživanja i ispitivanja će 
predstavljati podlogu za izradu tehničke dokumentacije.  
 
 

2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE TRASE SAOBRAĆAJNICE 
 
Magistralni put se pruža duž desne strane rijeke Drine, presijecajući manje potoke, na 
pojedinim mjestima usijeca se u padine ili premoštava veća ulegnuća. Generalno 
posmatrano teren duž koga prolazi postojeća trasa saobraćajnice koja se prostire 
približno pravolinijski  je jako složen. U cilju poboljšanja kvaliteta puta, neophodno je 
izvršiti njegovu rekonsrukciju, tako što će se u nekim dijelovima trasa proširiti, a negdje 
ispraviti, slika 1.  
Nadmorska visina na početnoj stacionaži je 410,0 m, a na krajnjoj 480,0 m. Između njih 
teren se duž trase saobraćajnice lagano talasa, sa blagim nagibom u pravcu riječnog toka. 
Reljef terena karakteriše padinu promjenljivog nagiba, čiji je donji dio u koritu rijeke 
Drine. Trasa saobraćajnice se najvećim dijelom usijeca u padinu. Udaljenost trase od 
korita rijeke je promjenljiva, ali je postavljena tako da bude iznad kote 436 m, koja je 
iznad maksimalno projektovanog nivoa buduće akumulacije HE Buk Bijela 4,5.    
Trasu saobraćajnice presijecaju manji vodotoci, koji se mogu nazvati potocima. Prisutan 
je veći broj manjih bezimenih potoka i dva veća potoka. Velike poplave u posljednjih 
nekoliko godina zahtijevaju posebne analize proticajaj rijeke Drine u dijelu od ušća Tare 
i Pive, do Broda kod Foče, sa aspekta njihovog uticaja na trasu planirane saobraćajnice. 
U geološkom smislu teren nije nepoznat. Mnogi geolozi i razni istraživači su prolazili 
dolinom rijeke Drine i ostavljali razne zapise, od kojih su neki vezani i za geološke 
karakteristike terena. Novija istraživanja vezana su za šezdesete godine u sklopu izrade 
Osnovne geološke karte SFRJ 1 : 100000, kao i za potrebe izgradnje energetskih 
objekata. Rijeka Drina i njen sliv u gornjem dijelu, posebno su geološki izučavani za 
potrebe akumulacije Buk Bijela, a kasnije i izrade magistralnog puta Foča – Hum – 
Plužine. Provedena su djelimična istraživanja za nekoliko alternativnih profila iznad kote 
500 mnm, ali o njima nema podataka.  
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Slika 1. Trasa saobraćajnice Foča –Hum 
 
 

3. GEOLOŠKE I INŽENJERSKOGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE 
TERENA 

 
Geološka građa posmatrana za nešto širi dio terena karakteriše sedimente donjeg 
karbona koji je razvijen dolinom rijeke Drine. Predstavljen je pješčarima, filitičnim 
škriljcima, listastim glincima, liditima i liditskim brečama, kvarcnim žicama, i pločastim 
mermeniziranim krečnjacima. 
Ostali sedimenti su manje zastupljeni i predstavljeni su permotrijaskim i trijaskim 
sedimentima. Uglavnom prate dio terena uzvodno uz rijeku Drinu. Predstavljeni su 
crvenim i sivim kvarcnim pješčarima, crvenim kvarcnim konglometarima, liditima i 
liditskim brečama, te mermeniziranim krečnjacima. 
Na jugoistočnom dijelu terena od ušća rijeka Tare i Pive, zastupljeni su kvartarni 
sedimenti, kao i na manjem prostoru nizvodno na desnoj obali rijeke Drine. Takođe ovi 
sedimenti su prisutni u dolini rijeka od ušća Sutjeske u Drinu, pri čemu su više 
zastupljeni na lijevoj obali rijeke Drine. Predstavljeni su riječnom terasom (t1), moćnosti 
nekoliko metara, a koju izgrađuju sedimenti sa valuticama pretežno krečnjaka, rjeđe 
valuticama pješčara, rožnjaca i magmatskih stijena. Valutice su dijagenetskim procesima 
vezane i prelaze u konglomerate. U dijelu terena od ušća rijeka Pive i Tare pa do ušća 
rijeke Sutjeske u Drinu prisutni su sipari, koji su u geološkom stubu postavljeni između 
niže riječne terase  (t1) i aluvijuma (al), 6.   
Neposredna okolina duž trase saobraćajnice pripada tektonskoj jedinici Ustikoline, koja 
dijelom ide prema jugu u obliku klina duž rasjeda Čurovo – Brod na Drini i dopire do 
Šćepan polja.  U ovoj jedinici u dijelu istražnog prostora zastupljeni su donji karbon, 
permotrijas, te donji i srednji trijas. U donje karbonskim sedimentima nije zapažen 
karbonatni razvoj, a elementi fliša veoma su rijetki. Takođe nisu prisutna intenzivna 
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boranja. Granica između donjeg karbona i permotrijasa je diskordantna ili rasjednog 
karaktera. Stiče se dojam da su permotrijaski sedimenti ove jedinice nešto niži u odnosu 
na tektonske jedinice u susjedstvu.  
Duž trase saobraćajnice zastupljeni su proluvijalno deluvijalni naslage, predstavljeni 
drobinskim materijalom kao što su pješčari, škriljci, krečnjaci sa pjeskovito-glinovitom 
ispunom. Teren je uslovno stabilna padina sa povremenim aktiviranjem klizišta u 
prirodnim i izmijenjenim uslovima. Klizišta se javljaju u strmijim dijelovima padina i 
dijelovima terena gdje došlo do određenih inženjerskih zahvata, pri čemu su narušeni 
prirodni uslovi ravnoteže 2,5,6,7. 
 

 
4. POBOLJŠANJE STEPENA ISTRAŽENOSTI TERENA DUŽ TRASE 

SAOBRAĆAJNICE 
 
Postojeća trasa saobraćajnice će se proširiti, a u nekim dijelovime ispraviti. Na granici sa 
Crnom Gorom izgradiće se novi most preko rijeke Tare i granični prelaz. Uslovna 
stabilnost terena koja je uglavnom prisutna duž trase će biti narušena novim 
inženjerskim zahvatima. Sve to zahtijeva detaljnije sagledavanje karakteristike terena 
duž cijele trase, kao i na dijelovima gdje su planirani objekti na trasi. 
U fazi pripreme za izbor konačne trase saobraćajnice, razmatrano je nekoliko varijanti, 
sa aspekta uklapanja u prostorno plansku dokumentaciju koja je usklađena sa 
korištenjem energetskih potencijala na ovom području. Odabrana je varijanta, koja pored 
navedenog kriterijuma, najmanje narušava prirodno stanje terena, te zahtijeva minimalan 
broj objekata na trasi.  
U ovoj fazi istraživanja prethodno je analizirana postojeća dokumentacija koja obuhvata 
sve vidove istraživanja, a dotiču se trase saobraćajnice. Detaljnije posmatrano trasa 
saobraćajnice je podijeljena u tri dijela. Na početnom dijelu trase ima najviše podataka o 
inženjerskogeološkim istraživanjima i provedenim istražnim radovima na lokaciji 
mostova. Ostala istraživanja koja su provedena za potrebe izgradnje akumulacije Buk 
Bijela, korišena su za generalno sagledavanje geološke građe, obzirom da se odnose na 
padine koje su hipsometrijski niže u odnosu na trasu saobraćajnice. Analizirani podaci su 
dali osnovna saznanja o karakteristikama terena, ali ne dovoljna za izradu projektne 
dokumentacije.  
Na ovom dijelu trase izvedeno je 5 istražnih raskopa raspoređenih na udaljenosti od 1 
km. Iskop je vršen ručno do supstrata terena ili do zone blokova u kori raspadanja stjena 
supstrata. U jamama je vršeno detaljno inženjerskogeološko kartiranje zidova raskopa, 
gdje je registrovano stanje stijenske mase sa posebnim osvrtom na litološki sastav i 
granulaciju eluvijalno-deluvijalnih materijala, kao i na dubinu i svojstva osnovne 
stjenske mase 6. Iz jama su uzimani uzorci za laboratorijska ispitivanja. Ipak to nisu 
dovoljna istraživanja, tako je neohodno povećati stepen istraženosti terena sa dodatnim 
istražnim radovima. 
Na srednjem dijelu trase ranije su urađena detaljna geološko–geotehnička istraživanja 
kako za trasu puta tako i za vijadukte, a manjim dijelom za klizišta. Izbušeno je ukupno 
167,7 m na 17 geomehaničkih bušotina koje su locirane za potrebe projektovanja trase 
preko stabilnih terena i klizišta. Takođe na ovom dijelu trase tokom 1991. godine vršena 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

   373 

 
 

su bušenja na lokacijama tada planiranih 16 mostova čije se lokacije ne poklapaju sa 
lokacijama novog prijedloga trase.  
Na krajnjem dijelu trase nije bilo namjenskih istraživanja terena. Za opštu ocjenu 
geoloških uslova terena korištena je geološka dokumentacija koja se odnosila na 
Osnovna geološka istraživanja čiji su rezultati prikazani na Osnovnoj geološkoj karti R 
1:100 000, list Foča. Manji dio područja zahvaćen je detaljnim istraživanjima za potrebe 
izgradnje akumulacije i brane Buk Bijela, ali nije bila dostupna za proučavanje.  
Tokom inženjerskogeološkog kartiranja terena i izvođenja istražnih radova uzeti su 
uzorci za laboratorijska ispitivanja, nakon čega je urađena kabinetska obrada rezultata i 
preliminarni elaborat 6. Analizirani rezultati dali su uvid u složenost geološke građe 
terena duž trase  saobraćajnice, što zahtijeva veći stepen istraženosti, odnosno detaljnije 
proučavanje karakteristika terene do nivoa potrebnog za izradu projektne dokumentacije 
8,9. Neophodno je detaljnije sagledati: 
  

 geološke, geotehničke i hidrogeološke karakteristike terena  duž trase 
saobraćajnice 

 izdvojiti zone terena po stepenu stabilnosti u prirodnim uslovima i uslovima 
izmijenjene prirodne travnoteže usljed izvođenja radova tokom izrade 
saobraćajnice i objekata na njenoj trasi 

 prisustvo klizišta i eventualni razvoj novih tokom izgradnje i eksploatacije 
saobraćajnice 

 geotehničke uslove izvođenja objekata na trasi saobraćajnice, kao što su uslovi 
iskopa, temeljenja, osiguranja pri izvođenju radova i mjere opasnosti tokom 
rada 

 izbor geotehničkih parametara tla i stijena, analize stabilnosti nasipa, usjeka, 
zasjeka, blokova 

 način i dubinu temeljenja objekata, nosivost temeljnog tla, odnosno stijena, te 
veličine slijeganja 

 eventualne pojave podzemnih voda i njihov značaj pri izvođenu radova i 
eksploataciji saobraćajnice 

 
Postavljeni zahtjevi i složenost terena na trasi saobraćajnice, kao i prisustvo većeg broja 
građevinskih objekata, od mostova, propusta i potpornih zidova, zahtijeva veći i 
raznovrsniji obim terenskih radova i laboratorijskih ispitivanja, koji se sastoje u 
sljedećem 10,11,12: 
 

 detaljno geološko kartiranje terena gdje će se sagledati geološke, 
inženjerskogeološke, hidrogeološke i geomorfološke karaktersitike duž trase 
puta u širini 200,0 m, po 100,0 m sa jedne i druge strane 

 geofizička istraživanja za definisanje granica deluvijalnih naslaga, eluvijalne 
raspadine i osnovnih stijenskih masa, te definisanjem seizmičnosti buduće 
saobraćajnice za potrebe zemljotresnog proračuna objekata, nestabilnih terena, 
nagiba usjeka i zasjeka, potpornih zidova i trupa puta  

 izrada 237 istražnih bušotina dubine od 6,0 – 15, 0 m, ukupne dubine 1953,0 m, 
gdje su bušotine na trasi dubine 6,0 m, a na objektim od 8,0 – 15,0 m 
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 izrada 86 raskopa dubine 2,0 – 4,0 m, ukupne dubine 263,0 m 
 detaljno geološko kartiranje jezgra bušotine i zidova raskopa 
 izvođenje opita Standardne dinamičke penetracije SPT, ukupno 454 
 izvođenje opita vodopropusnosti tla metodom Lefranc, ukupno 9  
 uzimanje poremećenih i neporemećenih uzoraka tla i stijena, ukupno 773, od toga 

za tla 340 uzoraka  
 laboratorijska ispitivanja tla i stijena sa određivanjem sljedećih parametara:  

 
 Na uzorcima tla: 

 određivanje zapreminske težine tla (čvrstih čestica, suhe i vlažne) 
 određivanje prirodne vlažnosti tla 
 određivanje Atterbergovih granica 
 određivanje granulometrijskog sastava 
 određivanje sadržaja organskih materija 
 određivanje bubrenja 
 određivanje stišljivosti tla (edometarski opit) 
 određivanje čvrstoće tla direktnim smicanjem 
 određivanje optimalnog sadržaja vode (Proctorov opit) 
 određivanje Kalifornijskog indeksa nosivosti (CBR) 

 
 Na uzorcima stijena: 

 određivanje zapreminske težine stijene 
 određivanje jednoosne pritisne čvrstoće 
 određivanje čvrstoće na istezanje 
 određivanje tačkaste pritisne čvrstoće, PLT 
 određivanje Modula deformacija, Modula elastičnosti i Poasson-

ovog koeficijenta, brzine elastičnih Vp i Vs talasa 
Planirana istraživanja i ispitivanja vezana su za ranije urađena istraživanja terena i 
dokumentaciju koja je bila dostupna. Ukoliko do početka istraživanja terena bude 
dostupna neka dokumentacija koja pokazuje da su na ovoj trasi izvedena određena 
istraživanja, koja daju reprezentativne  podatke, obim terenskih i laboratorijskih radova 
će se smanjiti. 
Rezultati proučavanja dokumentacije, provedenih terenskih istraživanja i laboratorijskih 
ispitivanja uz kabinetsku obradu podataka, dovoljna su osnova za izradu kompletne 
projektne dokumentacije za trasu saobraćajnice i objekata na trasi. 
 
 
5. ZAKLJUČAK 
 
Magistralni put Foča – Hum je jedna od važnijih saobraćajnica koj nije značajnije 
revitalizovana od vremena njene izgradnje. Velika frekventnost saobraćaja i planovi da 
se uspostavi brza cesta od Albanje preko Crne Gore do Sarajeva i koridora Vc, a zatim 
veza ka zemljama Evropske Unije, postavila je ovu saobraćajnicu kao prioritetnu u 
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narednom periodu. Kako saobraćajnica povezuje Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, 
neophodno je usaglasiti izradu projektne dokumentacje i planove njene revitalizacije. 
Postojeća trasa od Foče do Huma u dužini oko 17 km je veoma uska sa mnogo suženih 
dijelova i oštrih krivina. Zbog toga će se u pojedinim dijelovima ista ne samo proširiti, 
već i ispraviti, vodeći je na krajnjem dijelu preko rijeke Tare sa mostom i graničnim 
prelazom. 
Nivo projektne dokumentacije koja je rađena osamdesetih godina za pojedine dijelove 
trase nije na zadovoljavajućem nivou u pogledu definisanja karakteristika terena, 
odnosno tla i stijena koje izgrađuju teren duž trase saobraćajnice. Dokumentacija je 
rađena za potrebe izgradnje energetskih objekta, te se ne odnosi u dovoljnj mjeri za 
trasu, obzirom da obrađuje teren koji je hipsometrijski niži od trase. 
Složenost geološke građe terena i značaj saobraćajnice zahtijevaju veći stepen 
istraženosti terena. U cilju poboljšanja istraženosti terena, a koja se nadovezuje na 
podatke ranijih straživanja, predložen je odgovarajući program istraživanja, čija 
realizacija daje dovoljnu osnovu za detaljnije saglegavanje karakteristika terena i 
kvalitetnu podlogu za izradu ostale projektne dokumentacije. 
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IMPROVING DEGREE OF EXPLORATION FIELD ON 
THE ROUTE MAIN ROAD FOCA - HUM 

 
Summary: Main road Foca - Hum is the only route of major roads that are not 
improved by revitalized nor of its construction. Increased frequency sobraćaj, and the 
need for faster connectivity Albania via Montenegro and Bosnia and Herzegovina to 
central Europe requires improving the quality of existing roads in all its segments. 
Length of the road is about 17 km long, and has plenty of narrow sections and sharp 
bends, which will in some areas be extended and corrected curve. On the final part of 
the route across the bridge on the river Tara will be established to connect to the same 
traffic route, which still goes through Montenegro to Albania. 
In the eighties, the investigation of the route of the road, as well as the construction of 
power plants in the upper Drina River Basin. The level of exploration for road route is 
not appropriate, because it is necessary to increase the degree of exploration along the 
route, which is in line with the physical planning documents. The complexity of the 
geological structure and the importance of roads and facilities along the route require 
detailed geological research, which will define the characteristics of the terrain. 
 

Keywords: route roads, facilities along the route, characteristics of the terrain, 
the terrain of exploration 
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ПРОЦЕНА СТАЊА И САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ 
КОНСТРУКЦИЈЕ ПУТА ТРЕБИЊЕ - НЕВЕСИЊЕ 

 
Слободан Шупић 1 
Милан Уљаревић 2 
Сузана Вукославчевић 3 
Иван Лукић 4 
Весна Булатовић 5                                                                                     УДК: 625.089.4 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.047 
Резиме: Наша привреда и друштво умногоме зависе од ефикасног друмског 
саобраћаја - 85% путовања се обавља аутомобилима и аутобусима. Из тога 
проистиче потреба за правилним пројектовањем, извођењем и благовременим 
одржавањем путева, што се проверава кроз показатеље квалитета, као што су 
безбедност, комфор, пријаност вожње и експлоатациони трошкови при 
одржавању. У раду је дата процена стања деонице пута Требиње-Невесиње, 
регионално значајног као приступни пут изградње хидроелектране у Невесињу. 
Након визуелног прегледа и регистровања оштећења, урађен је контролни 
прорачун, димензионисана коловозна конструкција уз проверу напона и трајности. 
У складу са добијеним резултатима, предложене су одговарајуће мере санације и 
рехабилитације, како би се пут довео у стање потребне носивности и 
функционалности. 
 
Кључне речи: Пут, процена стања, коловоз, прорачун, санација 
 
 

1. УВОД 
 
Путеви представљају крвоток савременог друштва. Друмски саобраћај пружа 
претежни део услуга мобилности за које имају потребе грађани и привреда у 
Европи. Наша привреда и друштво великим делом зависе од ефикасног друмског 
саобраћаја - 85% путовања се обавља аутомобилима и аутобусима. С обзиром да 
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на овај сектор отпада више од 75% копненог теретног саобраћаја, из тог разлога 
исти има пресудну улогу у свеукупним европским индустријским и трговинским 
активностима. Урпкос значајним побољшањима током протеклих година, још увек 
је присутан велики број смртних случајева услед саобраћајних незгода на 
путевима [1]. Из тога проистиче потреба за правилним пројектовањем, извођењем 
и благовременим одржавањем путева. Стање саобраћајних објеката контролише се 
пре свега због непрестаног повећавања тешког теретног саобраћаја, природних 
непогода (поплаве, земљотреси итд) и све агресивнијих и штетнијих утицаја 
средине. Без редовног и доброг надзора, није довољно редовно одржавање, па су у 
тим случајевима потребни комплекснији и знатно скупљи захвати [2]. 
У раду је дата процена стања и наведене су потребне мере санације за коловозну 
конструкцију приступног пута од регионалног значаја Требиње – Невесиње, 
обухваћеног у склопу изградње хидроелектране Дабар у Невесињу. Траса пута је 
новопробијена и пут је направљен на терену где раније није постојао пут. Радови 
на предметној деоници су завршени  у јулу 2013. године, када је предметна 
деоница и отворена за саобраћај. Први видови оштећења су запажени у априлу 
2014. године, па је из тог разлога приступљено процени стања коловозне 
конструкције у односу на карактеристике пута у циљу одређивања интензитета 
оштећења и предузимања адекватних мера санације. 
 
 

2. ПРОЦЕНА СТАЊА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
 
Прегледана деоница саобраћајнице је укупне дужине 4735.24 m са укупном 
ширином коловоза од 5.5 метара. Извршен је детаљан визуелни преглед, а 
регистрована оштећења су означена по положају у односу на најближе профиле. 
Карактеристична оштећења коловозне површине су: 

• Дефлексије,  
• Мрежасте пукотине / испуцала површина коловоза, 
• Деформације / неравност коловоза. 

Процентуална заступљеност оштећења на дeоници је ≈ 8.5 %. 
На слици 1 дат је шематски приказ величине оштећења већег дела деонице. Десна 
страна коловоза у правцу раста стационаже је знатно више оштећена. Реч је о 
приступном путу за изградњу бране па се у том правцу крећу теретна возила са 
материјалима. 

 
Слика 1 -  Шематски приказ величине оштећења на путу 
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Регистрована оштећења коловозне површине су приказана на сликама 2-4. Након 
скидања асфалтног слоја извршен је и визуелни преглед тампон слоја и утврђено 
да је уграђени тампон слој неодговарајућег квалитета – природни материјал из 
ископа (слика 5). 

Слика 2 – Мрежасте пукотине, испуцала 
површина коловоза 

Слика 3 – Испуцала површина 
коловоза 

Слика 4 – Изглед коловоза, дефлексија, 
задржавање воде на коловозној површини 

Слика 5 – Ископ за контролу 
квалитета тампон слоја 

 
 
3. КОНТРОЛНИ ПРОРАЧУН КОНСТРУКЦИЈЕ 
 
Према [3], саобраћајно оптерећење је дефинисано са бројем еквивалентних 
осовина (ЕСО 8.2 тона) за лако саобраћајно оптерећење - 106 прелаза 
еквивалентних осовина. 
Према [4], за Ту = 106 и за усвојену вредност ЦБР-а потребни су следећи слојеви 
коловозне конструкције: 
Асфалтни слојеви ..............................................................................................  6 cm 
Тампон слој ................................................................................... 20 cm (CBR 10%) 
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3.1 Контролно димензионисање (ЈУС У.Ц4.012) 
 
На основу података из пројектне документације извршено је контролно 
димензионисање коловозне конструкције по домаћим важећим стандардима. 
Tu = 1 x106 ESO 82kN 
CBR = 10% →постељица средњег квалитета→ a3=0.08  
SM(BNS) = 3 kN → a2=0.22 

 

AB 11 = 4 cm 

BNS 22 = 6 cm 

Слој невезаног материјала 0/63 = 33 cm 

Слика 5: Потребне дебљине слојева коловозне конструкције 

 
3.2 Контролно димензионисање (AASHTO metoda) 
 
AASHTO метода је метода калифорнијског универзитета на коју се у великој мери 
ослањају домаћи правилници за димензионисање и прорачун коловозних 
конструкција. Потребне дебљине коловозне конструкције добијене из софтвера 
дате су у табели 1. 
 

Табела 1: Потребне дебљине коловозне конструкције добијене из софтвера 
Asphalt institute SW-1 

Коловозна конструкција 

Асфалтни слој АБ(mm) 50.8 

Асфалтни слој БНС(mm) 127.0 

Шљунак (mm) 101.6 

Укупна висина (mm) 279.4 

 

3.3 Провера отпорности на мраз  
 
Како би се коловозна конструкција пута заштитила од штетних утицаја смрзавања 
или од оштећења, потребно је да буде изведена од отпорних материјала на 
одређеној дубини. Искуства стечена на путевима на којима су велика саобраћајна 
оптерећења, где нису забележена никаква оштећења услед смрзавања и отапања, 
показала су да минимална потребна дебљина коловозне конструкције хмин (тј. 
дебљина отпорних материјала) није једнака мереној максималној дубини 
продирања мраза хм, али да је, према правилу, довољна мања укупна дубина хмин 
слојева материјала отпорних на мраз [5].  Критеријуми за потребну дебљину 
коловозне конструкције са аспекта заштите од смрзавања дати су у табели 2.. 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

    381 

 
 

Табела 2: Захтеване дебљине коловозне конструкције на дејство мраза [5] 

Отпорност материјала испод 
коловозне конструкције на утицаје 

смрзавања и отапања 

Хидролошки 
услови 

Дебљина коловозне 
конструкције hmin 

Отпоран 
Повољни ≥ 0.6 hm 
Неповољни ≥ 0.7 hm 

Неотпоран 
Повољни ≥ 0.7 hm 
Неповољни ≥ 0.8 hm 

 
За посматрану деоницу пута: 
hm = 70 cm (дубина продирања мраза за географски положај деонице) 
hmin = 0.6•70 cm = 43 cm 
Укупна дебљина коловозне конструкције износи:  20+6 = 26 cm < 43 cm = hmin 

 

3.4 Провера напона, замора материјала и трајности конструкције  
 
За прорачун  напона и деформација кориштен је рачунарски програм „SNJ-
Thickness design“ заснован на прорачуну програма „ДАМА“, Асфалтног  института 
САД. Програм врши прорачун напона и деформација у појединим слојевима 
коловозне  конструкције, изазваних задатим оптерећењем од стандардног возила, 
према методи Бурмистер-а за рачунање вишеслојног еластичног система. 
Предност наведеног програма у односу на друге сличне програме је што прорачун 
обавља за сваки месец током године и при томе се рачуна са температурама 
карактеристичним за тај месец. За асфалтне слојеве се одређују модули који 
одговарају температурама, па се стање напона и деформација током 12 месеци 
добија много реалније него када се рачуна само са просечном годишњом 
температуром, што је посебно значајно за анализу замора. 
Резултати прорачуна су дати у табели 3, одакле очитавамо кључни податак – 
пројектни век конструкције дат у годинама од тренутка завршетка деонице пута. 

Табела 3 - Резултати прорачуна - Advanced Structural Analysis (DAMA) 

Пројектни век конструкције 

Слој 
Врста 

оштећења 
Критично 

место 
Пројектни 

век 
Design 

repetitions 
БНС Замор 1 1.5 7.47E+04 

Постељица Деформација 3 5.4 2.68E+05 

Добијени пројектни век конструкције је: 1.5 година за слој – БНС 22, а 5.4 година 
за слој – постељица. 
 
 

4. ЗАКЉУЧАК 
 
Након визуелног прегледа, анализе пројектне документације и нумеричке анализе 
у погледу напона и деформација оштећене предметне трасе, може се закључити  да  



 

41th
 ANNIVERSARY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA 

International conference  

Contemporary achievements in civil engineering 24. April 2015. Subotica, SERBIA 

 

382    

 
 

пројектована конструкција не задовољава захтеве у погледу носивости и 
деформација. Узроци оштећења су вишеструки и на неким местима делују тако да 
суперпонирају своје деструктивне утицаје, а на неким делују самостално и 
изоловано па су евидентирани следећи проблеми: 

 Неправилно пројектом димензионисана конструкција, 
 Неадекватно уграђен тампон слој, 
 Недостаје хабајући слој који би заштитио конструкцију од пропадања. 

Анализирајући предочене закључке и запажања предлажу се следеће мере санације 
и рехабилитације: 

 Прва варијанта - неекономично али квалитетно и дугорочно решење: у циљу 
постизања комплетне искоришћености у погледу носивости, 
употребљивости и трајности, треба извршити скидање асфалтног слоја, 
замену тампон слоја у потребној дебљини и асфалтирање у 2 слоја БНС + 
АБ у дебљинама добијеним контролним прорачуном. 

 Друго алтернативно привремено решење (економичније, краткорочно и 
непоуздано решење): на местима где је утврђено да је подлога и тампон 
слој неодговарајућег квалитета, треба додати слој АБ 11 дебљине 5 cm. 
Овакав вид решења није сигурно и поуздано решење из разлога што не 
даје сигурност у погледу утицаја мраза на постељицу, нити решава 
проблем трајности конструкције, али би задовољило критеријуме у 
погледу носивости, тј. пријема оптерећења и избегавања деформација.  

 
 

НАПОМЕНА: 
 
Истраживања у овом раду су реализована у оквиру пројекта Департмана за 
грађевинарство и геодезију Факултета техничких наука у Новом Саду: "Развој и  
примена савремених поступака за пројектовање, грађење и одржавање 
грађевинских објеката". 
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PAVEMENT CONDITION ASSESSMENT AND 
REHABILITATION OF ROAD TREBINJE-NEVESINJE 

 
Summary: Our economy and society depend heavily on efficient road transport - 85% of 
travel is done in cars and buses. This gives rise to the need for proper planning, 
execution and timely maintenance of roads, which is monitored by the quality indicators, 
such as safety, comfort, amenity while driving and operating costs in maintenance. This 
paper includes pavement condition assessment of the road Trebinje-Nevesinje, as a 
significant regional access road to hydropower plant in Nevesinje. After visual 
inspection and registration of damages,  control calculation with dimensioning of 
pavement and  evaluation of stresses and durability have been executed. In accordance 
with the results, the appropriate measures are given for repair and  rehabilitation, in 
order to put the road into a state of necessary load-bearing ability and functionality.  
 
Keywords: Road, assessment, condition, pavement, rehabilitation 
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NAPONSKO INJEKTIRANJE STENSKIH MASA 
-ANALIZA NAPONSKOG STANJA-  

 
Dragan  Lukić 1                                                                  
Aleksandar  Pančić 1   
Martina Vojnić Purčar 1                                                                  УДК: 624.138.24:552.1 

DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.048 
Rezime: U radu je izvršena uporedna analiza naponskog stanja stenske mase oko 
kružnog tunelskog otvora za slučaj sa i bez naponskog injektiranja. Modeliranje je 
izvršeno u uslovima ravnog stanja deformacija pri čemu je čvrstoća stenske mase  
definisana Mohr-Kulonovim kriterijumom. Posmatrana stenska masa izložena je 
hidrostatičkom stanju naprezanja. Naponsko injektiranje, u prvom slučaju, prikazano je 
u uslovima povećanja ugla unutrašnjeg trenja i kohezije u zoni plastičnosti oko iskopa.  
U drugom slučaju prikazano je naponsko injektiranje u uslovima nanošenja pritiska na 
konturu iskopa. Dobijeni rezultati, numeričkim i analitičkim metodama, pokazuju da 
naponsko injektiranje značajno poboljšava mehaničke osobine stenske mase. 
 
Ključne reči: naponsko injektiranje, tunel, stenska masa, numerička analiza, zona 
plastičnosti 
 
 

1. UVOD 

 
Izgradnja geotehničkih objekata na terenima nepogodnim za građenje uslovljena je 
primenom tehnoloških postupaka za poboljšanje tih terena. Jedan od tih postupaka je 
injektiranje stenskih masa. 
Injektiranje ima za svrhu da se ubrizgavanjem raznih injekcionih  smesa u stensku masu  
poveća otpornost i smanji vodopropusnost, a u izvesnim slučajevima da obezbedi 
neposrednu vezu između objekta i stenske mase.  
Injektiranja se mogu se podeliti u četiri grupe [1]: 
-kontaktno injektiranje-ispuna šupljina na kontaktu betona i stenske mase 
-vezno injektiranje-povezivanje u konstruktivnu celinu obloge i stenske mase 
-konsolidaciono injektiranje-poboljšanje mehaničkih karakteristika stena 
-naponsko injektiranje 

                                                           
1 Prof. dr Dragan Lukić, dipl.inž. građ., Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, Kozaračka 
2a, Subotica, Srbija, tel: 024 554 300, e – mail:  drlukic.lukic@gmail.com   
1 Aleksandar Pančić, dipl.inž. građ., student doktorskih studija, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski 
fakultet Subotica, Kozaračka 2a, Subotica, Srbija, tel: 024 554 300, e – mail:  pancic2707@hotmail.com 
1 Ass. Martina Vojnić Purčar, dipl.inž. građ., Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 
Kozaračka 2a, Subotica, Srbija, tel: 024 554 300, e – mail:  vojnicmartina@gmail.com  
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Slika 1. Šematski prikaz injektiranja 

 
Naponsko injektiranje ima zadatak da u stenskoj masi  oko tunela izazove pritiske koji će 
izvršiti prednaprezanje, dajući joj prednapone pritiska. Prednaprezanje naponskim 
injekcijama je složen postupak, a uspeh zavisi od stanja stenske mase i kvaliteta 
izvršenja radova. Pre početka naponskog injektiranja neophodno je uraditi kontaktno 
injektiranje kojim se popunjavaju sve šupljine između obloge i stenske mase, odnosno 
obezbeđuje njihov neposredan kontakt.  
Naponsko injektiranje se sastoji u tome da se u zoni oslobađanja napona (Excavation 
Damaged Zone-EDZ) [2,3] uspostave prvobitni primarni naponi, a po mogućnosti i veći. 
U tom slučaju se oko tunela stvara zona sa povećanim radijalnim i tangencijalnim 
naponima. Oni se istovremeno prenose na stensku masu i tunelsku oblogu izazivajući u 
njoj prednapone pristiska. Naponsko injektiranje je moguće zbog deformacije stenske 
mase pod dejstvom injekcionih pritisaka. Pri tome stenska masa trpi deformacije usled 
čega dolazi do povećanja zeva pukotine u kojima se nalazi injekciona masa pod 
pritiskom. Kada se injektiranje završi, injekciona masa ostaje kruta i suprostavlja se 
smanjenju veličine pukotina [1]. 
Naponsko injektiranje (Jet Grouting) je uobičajeni naziv za svaki postupak gradjenja 
konstrukcije upotrebom visokih pritisaka od 30 do 70 MPa. Velika brzina fluida koji se 
utiskuje (od 250 do 330 m/s) omogućava razbijanje strukture tla te premeštanje čestica te 
njihovo mešanje sa injekcionom smesom. 
Danas su u primeni tri osnovna postupka izvođenja naponskog injektiranja: 
-jednofluidni sastav (injekcijska smesa) 
-dvofluidni sastav (injekcijska smesa –vazduh ili injekcijska smesa- voda) 
-trofluidni sastav (injekcijska smesa-voda-vazduh) 
Zbog obima rada ovde se ne prikazuje detaljniji opis tehnologije naponskog injektiranja. 
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2. PRIMERI PRORAČUNA NAPONSKOG INJEKTIRANJA STENSKE  
MASE OKO TUNELSKOG OTVORA  
 
U sledećim primerima posmatraće se ravno stanje deformacija, a uslov za to je da su 
sprečene defomacije tela u pravcu upravnom na posmatranu ravan. Posmatra se tunelski 
otvor kod koga se analiza može pojednostaviti ravnim stanjem deformacija jer se sva 
pomeranja dešavaju u ravni upravnoj na osu tunela (slika 2). 

     

Slika 2. Ravno stanje deformacije 
 

Problem naprezanja oko tunelskog otvora u stenskoj masi predstaviće se kao problem 
ploče sa otvorom, napregnute u svojoj ravni. U ovom slučaju stenska masa se posmatra 
kao homogena, izotropna i linearno elastična sredina izložena hidrostatičkom pritisku, 

                                       PPP OHV 1l                                                        (1) 

pa  se zbog simetrije opterećenja posmatra samo deo ploče. 
Imajući u vidu  da se radijalni i tangencijalni naponi sa povećanjem udaljenosti od otvora 
približavaju naponu PO  koji predstavlja primarno naprezanje, problem beskonačne 

ploče se  zamenjuje pločom konačnih dimenzija uzimajući u obzir da za r/a > 4 priraštaj 
napona je manji od 6% [1]. Na ovom primeru će se  izvršiti poređenje rezultata dobijenih 
Kiršovim jednačinama sa rezultatima koji se dobijaju primenom metode konačnih 
elemenata odnosno korišćenjem programskog paketa ABAQUS 6.10. (CPS4R, [5])  
Ulazni podaci: 
- radijus otvora a = 1m  
- dimezija ploče l = 5x5 m 
- hidrostatički pritisak kojem je izložena stenska masa PO = 30 Mpa 

  (primarno naponsko stanje) 
-Young-ov modul elastičnosti E=6780 Mpa 

- Poissonov koeficijent  21,0  

Mreža ploče i mreža konačnih elemenata se ne prikazuju u okviru ovog rada, već se 
prikazuju samo dijagrami. 
Kiršove jednačine za elastičnu sredinu izloženu hidrostatičkom pritisku [1]: 
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Na dijagramu, slika 3, predstavljena je promena radijalnog i tangencijalnog napona u 
zavisnosti od rastojanja od konture iskopa za ugao 90. 
Posmatraju se slučajevi bez i sa unutrašnjim pritiskom od 10 MPa. 
 
  

 
Slika 3. Radijalni i tangencijalni napon oko otvora (=90) 

 
Na sledećem primeru se prikazuje raspored napona oko iskopa za slučaj kada je stenska 
masa definisana Mohr-Kulonovim kriterijumom čvrstoće. Svi ulazni podaci su isti kao i 
u prethodnom primeru s tim da ovde treba jos definisati:  

- ugao trenja  =30 

-kohezija       c=3,45 MPa 
Treba napomenuti da se u ABAQUS-u upotrebljava drugačiji konačni element (CPE4R) 
nego u prethodnom primeru.  U ovom primeru se samo pokazuju naponi oko iskopa bez 
unošenja pritiska po konturi iskopa Pi=0 MPa. 
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Slika 4. Radijalni i tangencijalni napon oko otvora-bez injektiranja (=90) 

 
Prethodni primer pokazuje dobro slaganje rezultata koji su dobijeni analitički sa 
rezultatima dobijenim u programu ABAQUS. 
Vrednost radijusa u kome je formirana plasticna zona na prethodnom primeru iznosi  
1,73 m, a određena je na osnovu sledećeg izraza: 
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gde je:  




sin1

sin1




PK ,        )2/45tan(2  cq                                              (4) 

Na sledećem primeru, slika 5 i 6, se prikazuje  raspored napona u slučaju kada se oko 
iskopa izvrši naponsko injektiranje. Postupak injektiranja se vrši u zoni koja je 
oslobođena od prirodnih napona. Pošto se naponsko injektiranje sprovodi u radijalno 
raspoređenim bušotinama, onda se oko iskopa formira prsten koji ima poboljšane 
mehaničke osobine (soilcrete). 
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Slika 5. Radijalni i tangencijalni napon u zavisnosti od kohezije-analitički (=90) 

 
Slika 6. Radijalni i tangencijalni napon u zavisnosti od kohezije-ABAQUS (=90) 

 
Pored navedenih uticaja injektiranja prikazanih na prethodnim dijagramima, injekcioni 
pritisci koji se unose u stensku masu izazivaju i sledeće promene: 
-stenska masa se konsoliduje i povećava se modul deformacije 
-smanjuje se heterogenost i anizotropija 
-ujednačuje se prostorno stanje napona i smanjuje vodopropustljivost stenske mase 
Zbog obima rada ove promene se samo navode bez detaljnijih analiza. 
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3. ZAKLJUČAK 
 

Posmatrajući prethodne primere se može zaključti da se naponska slika stenske mase 
koja je injektirana  može veoma jednostavno analizirati kao ravan problem. Treba 
napomenuti da ovde nije uzeta u obzir vremenska komponenta.  Oblici dijagrama koji su 
dobijeni analitičkim i numeričkim postupcima za injektiranu zonu plastičnosti su isti, ali 
razlika je u brojnim vrednostima. Ovo ukazuje da se dvodimenzionali model mora 
uzimati sa oprezom jer je postupak injektiranja složen postupak koji zahteva 
trodimenzionalnu analizu i uvođenje vremenske zavisnosti. 
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STRESS INJECTION OF ROCK MASS 
-STRESS ANALYSIS- 

 
Summary: This paper presents a comparative analysis of the stress state of the rock 
mass around the circular tunnel openings for the case with and without the stress of 
injection. Modeling was performed using the plane strain condition whereby the strength 
of the rock mass is defined Mohr-Coulomb criterion. Tthe observed rock mass subjected 
to a hydrostatic state of stress. Stress injection is shown in the first case by increasing 
the angle of internal friction and cohesion in the plasticity zone around the excavation 
and in the second case of application of pressure to the contour of the excavation. The 
results, numerical and analytical methods, show that the stress injection significantly 
improves the mechanical properties of the rock mass. 
 
Keywords: stress injection, tunnel, rock mass, numerical analysis, plasticity zone 
 
Napomena: "Ovaj rad finansiralo je Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj 
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ANALIZA UTICAJA ZEMLJOTRESA NA KRUŽNU 
TUNELSKU CEV U PODUŽNOM PRAVCU 
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Rezime: U radu je opisan 3D numerički model odgovora konstrukcije tunelske kružne 
cevi u okolnoj sredini (tlo/stena) za slučaj seizmičkog dejstva u pravcu podužne ose 
tunela. Model simulira interakciju konstrukcije i stenske mase u seizmičkim uslovima. 
Analizom su obuhvaćeni nelinearni efekti sadejstva sistema tunelska konstrukcija – 
stenska masa. Za ilustraciju seizmičkog ponašanja primenjenog modela, analizirana su 
dva slučaja uz variranje  različitih seizmograma. Prvi slučaj prezentuje tunel kod koga 
je omogućeno nesmetano pomeranje tačaka portala u pravcu ose tunela. U drugom 
slučaju modelom je simuliran tunel velike dužine kod koga su tačke na portalima vezane 
elastičnim osloncima. 
 
Ključne reči: numerički model, dinamički odgovor, tunelska konstrukcija, analiza u 
podužnom pravcu 
 
 

1. UVOD    
 

Podzemne građevine kao što su železnički, drumski i hidrotehnički tuneli, podzemni 
rezervoari za goriva i sl., pored ostalog, potrebno je proračunati i na očekivana seizmička 
dejstva. Kako su podzemni objekti u potpunosti ukopani u tlo/stenu, u uslovima potresa, 
javlja se složeno interaktivno delovanje konstrukcije i okolne sredine. Zato je nužna 
primena numeričkih modela koji će obuhvatiti najvažnije nelinearne efekte ponašanja 
sistema stena-konstrukcija u seizmičkim uslovima. U ovom radu najpre je sažeto opisan 
jedan 3D numerički model simulacije dinamičke interakcije sistema stena-konstrukcija. 
Potom je, za ilustraciju primene modela, analizirano seizmičko ponašanje kružne cevi za 
četiri različita slučaja zemljotresa. 
Odgovor podzemnih objekata na seizmičke uticaje se znatno razlikuje od ponašanja 
nadzemnih konstrukcija. Masa objekta je zanemarljivo mala u odnosu na masu okolnog 
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tla. Stoga se može reći da se odgovor podzemnih građevina na seizmičke uticaje bazira 
na odgovoru (deformaciji) okolnog tla usled dejstva zemljotresa, kao i na dinamičkoj 
interakciji konstrukcije i tla, a ne na dinamičkim svojstvima same konstrukcije, kao u 
slučaju nadzemnih građevina [1],[11],[12]. Interakcija tunelskog objekta i okolnog tla pri 
seizmičkom dejstvu se ostvaruje po celom spoljašnjem obodu tunelske cevi. Interakcija 
zavisi od svojstava okolne sredine (tlo/stena) i od načina izvođenja, tj. načina iskopa i 
tipa podgradne konstrukcije. Odgovor tla na seizmičku pobudu se ogleda u vibracijama, 
deformacijama i lomu tla. Lom tla je karakterističan za plitko položene tunele i tunelske 
portale. Lom tla se može manifestovati i kroz pojavu: likvefakcije, nestabilnosti kosina i 
pokretanje rasednih zona [11],[12]. Vibracije tla usled prolaska seizmičkog talasa su 
veoma složene. Tri osnovna tipa deformacija tunelskih cevi usled seizmičkog dejstva su: 
aksijalne deformacije, podužno savijanje i smicanje (distorzija) poprečnog preseka. 
Deformacijske modele podzemnih konstrukcija su postavili Owen i Scholl, 1981 [2] a 
kasnije razvijali Wang, Penzien i Hashash [3],[4]. Najjednostavniji vid deformacije 
tunelske cevi su aksijalne deformacije (slika 2). One se javljaju kada se komponente 
seizmičkih talasa prostiru paralelno sa osom tunela, indukujući na taj način dilatacije 
stenske mase, koje se preko konture iskopa prenose na tunelsku cev u vidu podužnih 
dilatacija pritiska i zatezanja. Predmet ovog rada je upravo slučaj prostiranja podužnih 
seizmičkih talasa i njihov uticaj na pojavu deformacija i presečnih sila u tunelskoj 
konstrukciji. 
Za određivanje seizmički indukovanih naprezanja u tlu najčešće se koristi 
pojednostavljen postupak koji se bazira na teoriji propagacije ravanskih harmonijskih 
talasa u homogenoj, izotropnoj, elastičnoj sredini. Pretpostavka uvođenja prostiranja 
harmonijskih talasa u ravni podrazumeva da seizmički talasi imaju jednake amplitude u 
svim presecima duž tunelske konstrukcije i razlikuju se jedino u vremenu njihovog 
pojavljivanja. Detaljno obrazloženje ovog postupka može se naći u radovima Newmark-
a [7] i Yeh-a [8]. Prema ovom postupku, maksimalna deformacija tla (PGS - Peak 
Ground Strain), koja može biti deformacija pritiska ili smicanja, određuje se kao količnik 
maksimalne brzine kretanja tla (PGV - Peak Ground Velocity) u pravcu propagacije 
talasa i brzine seizmičkog talasa. 

                                          
PGV

PGS
V

                                                                 (1)      

Na sličan način se dobija zakrivljenje tla χ, kao drugi izvod poprečnog pomeranja po 
udaljenju, i dato je izrazom: 

                                         
2

PGA

V
                                                                                (2) 

gde je PGA maksimalno ubrzanje tla upravno na pravac propagacije talasa. Ove relacije 
daju validne rezultate isključivo ukoliko je pravac za koji se traže deformacije paralelan 
sa pravcem propagacije talasa. Analitičko određivanje deformacija tunelskih 
konstrukcija usled prostiranja P, S i R-talasa u homogenom, izotropnom i elastičnom 
medijumu, uz zanemarivanje interakcije tunelske cevi i okolnog tla, koristeći Newmark-
ove relacije predložili su St John i Zarah [9] (Tabela 1). 
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Slika 1. Uticaj ugla prostiranja seizmičkog talasa na aksijalno naprezanje i savijanje 

tunelske cevi [10] 
Za P-talase (primarni, kompresioni ili longitudinalni talasi) i R-talase (Rayleigh-ev tip 
površinskih talasa, koji su karakteristični po niskim frekvencama, dugim periodama i 
velikim amplitudama u površinskom delu tla i čiji je efekat najdestruktivniji) 
maksimalna deformacija se javlja za slučaj prostiranja talasa paralelno sa osom tunelske 
cevi. Kod S-talasa (sekundarni ili smičući talasi) maksimalni uticaj se ostvaruje za 
pravac prostiranja talasa po uglom od 45° u odnosu na podužnu osu tunelske cevi 
(Tabela 2), što je detaljno prikazano u [6],[7],[8]. 
 

Tabela 1. Deformacije u tlu indukovane propagacijom seizmičkih talasa [9] 

Tip talasa 
Podužna 
dilatacija 

Poprečno smicanje  Zakrivljenje 

P - talasi 
2cosP

P

PGV

V
   sin cosP

P

PGV

V
    2

2
sin cosP

P

PGA

V
    

S - talasi sin cosS

S

PGV

V
  

 2cosS

S

PGV

V
   3

2
cosS

S

PGA

V
   

R – talasi 
kompresiona 
komponenta 

2cosR

R

PGV

V
   sin cosR

R

PGV

V
    2

2
sin cosR

R

PGA

V
    

 
Pod pretpostavkom ponašanja tunelske kružne cevi kao idealno elastične grede [10], 
ukupna aksijalna dilatacija se može dobiti superponiranjem podužne dilatacije ε i 
dilatacije usled savijanja: 

                                                a r                                                                       (3) 

gde je r rastojanje od neutralne ose do najudaljenije ivice poprečnog preseka tunelske 
cevi (poluprečnik za kružnu cev). Na osnovu jednačine 3, ukupna aksijalna deformacija 
u zavisnosti od vrste seizmičkog alasa može biti izražena relacijama: 

                   
2 2

2
cos sin cosP P

a

P P

PGV PGA
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V V
   

 
  

 
 za P talase                   (4)  
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 za R talase                         (6) 

 
 
2. DEFINISANJE PROBLEMA I NUMERIČKI MODEL  
 
U radu je razmatran najjednostavniji vid deformacije tunela, tj. slučaj kada je oscilovanje 
čestica tla paralelno sa podužnom osom tunela. Ovakav vid seizmičkih talasa uslovljava 
dilataciju stenske mase koja se prenosi na konturu tunelske cevi u vidu podužnih 
dilatacija pritiska i zatezanja (slika 2).  

 
 
 

Slika 2. Aksijalne deformacije tunela usled dejstva zemljotresa [2], geometrija 
numeričkog modela 

U zavisnosti od odnosa veličine talasne dužine seizmičkih talasa i dužine tunela moguća 
su dva slučaja. Ukoliko je dužina tunela veća od talasne dužine seizmičkih talasa, javlja 
se priraštaj ili opadanje napona u stenskoj masi koji su paralelni sa osom tunela. U 
suprotnom, podužni naponi su mogući samo do vrednosti kojima odgovara dilatacija 
jednaka razlici maksimalne i minimalne dilatacije koja se ostvaruje u tlu na delu talasne 
dužine [11]. U mekim terenima sa slabim karakteristikama dolazi do interakcije i pojave 
smičućih napona između konstrukcije i tla. Za dovoljno velike vrednosti smičućeg 
napona na kontaktu tlo-obloga dolazi do proklizavanja, a interakcije se svodi samo na 
udeo koji može da se prenese trenjem. 
Numerički model korišćen za analizu seizmičkog odgovora je kružna tunelska cev u 
sloju lošeg-mekog tla (slika 3). Debljina nadsloja je Hc=50m, prečnik tunela D=8.0m, 
usvojena debljina tunelske obloge je 50cm a dužina tunela je 250m. Moduo elastičnosti 
betona je usvojen ET=30GPa, Poisson-ov koeficijent ν=0.25 i gustina ρ=25000kg/m3. Za 
opis ponašanja tla usvojen je moduo elastičnosti ES=50MPa, Poisson-ov koeficijent 
ν=0.38, gustina ρS=18000kg/m3 i prigušenje od 2% karakteristično za tla slabijih 
karakteristika. Simetrija je primenjena iz razloga racionalnog korišćenja računarskih 
resursa. Razmatrana je uzdužna polovina modela. U tačkama na osi simetrije postavljeni 
su transverzalni zglobovi, na bočnim stranama modela pokretni vertikalni oslonci, a na 
donjoj strani modela nepokretni oslonci. Za vezu tunelske cevi i stenske mase 
upotrebljeni su link (gap) elementi bez zazora i sa aksijalnom krutošću od 250000kN/m. 
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Krutost u oba poprečna pravca je usvojena 20000kN/m. Razmatrana su dva slučaja. Prvi 
slučaj prezentuje tunel sa slobodnim portalima, kod koga je omogućeno nesmetano 
pomeranje tačaka na granici medijuma u pravcu ose tunela. U drugom slučaju je 
simuliran „dugačak“ tunel kod koga su čvorovi na portalnim stranama vezani elastičnim 
osloncima. Za modeliranje elastičnih oslonaca na krajnjim stranama modela upotrebljeni 
su u kombinaciji multilinear i damper link elementi. Oslanjanje je izvršeno u čvorovima 
primarne mreže konačnih elemenata (bez progušćenja prema tunelskoj cevi) sa krutošću 
3200000kN/m, koeficijentom prigušenja od 0,8 i eksponentom prigušenja od 0.2. 
 

 
Slika 3. Dispozicija i granični uslovi numeričkog modela [2], geometrija modela 

 
Mreža konačnih elemenata je generisana sa postepenim progušćenjem od kontura 
modela prema tunelskoj cevi. Usvojeno je 66 čvorova u jednom preseku na konturi 
tunelske cevi. Model je sadržao 1600 shell, 59200 solid i 3600 kontaktnih link 
elemenata. 
 
 

3. REZULTATI ANALIZE I DISKUSIJA 
 
Prvim korakom analize je simuliran proces izgradnje tunela. Izvršen je proračun 
primarnog naponskog stanja i deformacija koje su postojale u neporemećenom tlu pre 
izgradnje tunelske cevi. Primarno naponsko stanje zavisi isključivo od visine nadsloja i 
parametra elastičnosti medijuma, jer je stena u tom trenutku opterećena isključivo 
sopstvenom težinom i težinom nadsloja. Dobijeni rezultati prvog dela analize nisu 
predmet ovog rada i nisu prezentovani. U drugom koraku modelu je dodata tunelska cev, 
a izbačeno tlo unutar nje. Naponsko stanje na kraju drugog koraka predstavlja početno 
stanje napona za dinamičku analizu. 
Treći korak proračuna je dinamička analiza (nonlinear modal time-history analysis) i 
izvršena je metodom integracije za dva zapisa realnih zemljotresa: zemljotres El Centro, 
Maj 18, 1940; zemljotres San Fernando, California, Februar 9, 1971. Na slici 4 su 
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prikazani akcelerogrami četiri zemljotresa upotrebljena u numeričkoj analizi. Svi 
akcelerogrami su skalirani na maksimalnu vrednost ubrzanja amax=0.4g.  
Na slici 5 su prikazana pomeranja tačaka krune obloge tunelske cevi u pravcu podužne 
tunelske ose. Prikazana su uporedna pomeranja za oba razmatrana slučaja: slobodne i 
elastično oslonjene poprečne stranice modela. Odnos pomeranja za ova dva modela je od 
4 do 10 puta u korist slobodno oslonjenog modela. Iako su svi primenjeni akcelerogrami 
skalirani na istu vrednost maksimalnog ubrzanja, evidentno je da se pomeranja značajno 
razlikuju. Odnos maksimalnog i minimalnog pomeranja za isti model i za sve razmatrane 
slučajeve akcelerogama je približno tri.  

 
Slika 4. Akcelerogrami korišćeni u numeričkim analizama 

 

 
Slika 5. Aksijalna deformacija (pomeranje tunelske konstrukcije u pravcu ose tunela) 

usled dejstva zemljotresa 
Na slici 6 su prikazane vrednosti ubrzanja tačaka krune obloge tunela. Za slučaj modela 
sa slobodnim poprečnim (portalnim) stranama vrednosti ubrzanja su veće. Veličina 
ubrzanja ne korespondira direktno sa pomeranjima dobijenim numeričkom analizom, tj. 
najmanja ubrzanja je dao El centro koji ujedno izaziva najveća pomeranja. 

 
Slika 6. Dijagrami ubrzanja tačaka tunela usled dejstva zemljotresa 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

    399 

 
 

U projektovanju tunelskih konstrukcija sa aspekta seizmičkih uticaja, glavni problem je 
određivanje presečnih sila u tunelskoj oblozi, što omogućava bolje sagledavanje 
dinamičke interakcije tunelske obloge i okolnog tla. Na slici 7 je prikazana promena 
napona σ11 u kruni betonske tunelske konstrukcije. U zavisnosti od frekventnih 
karakteristika primenjenog akcelerograma u znatnoj meri zavisi i funkcija promene 
naponskog stanja. Za zemljotres El Centro je nepovoljniji slučaj modela sa elastično 
oslonjenim čeonim ravnima. Maksimalni naponi u pravcu ose tunelske cevi koji se 
javljaju su minσ11=-9,1MPa i maxσ11=8,9MPa. Za zemljotres San Fernando naponi su 
manji, ali je karakteristično da je nepovoljniji slučaj promene napona za model sa 
slobodnim portalnim ravnima.  
 

 
Slika 7. Promena napona S11 u oblozi tunelske cevi 

 
 
4. ZAKLJUČAK 
 
Analiza podzemnih objekata na seizmičke uticaje predstavlja kompleksan problem, koji 
obuhvata više naučnih disciplina uključujući dinamiku tla, stena i konstrukcija, zatim 
geologiju, seizmotektoniku i inženjersku seizmologiju. Odgovor tunelske cevi na 
seizmička dejstva prevenstveno zavisi od odgovora okolnog tla, a ne od inercije same 
tunelske konstrukcije. Tuneli se u znatnoj meri razlikuju od nadzemnih konstrukcija, pre 
svega zbog činjenice da su sa svih strana okruženi tlom (stenom), kao i u pogledu 
naglašenosti jedne dimenzije u odnosu na druge dve. Oštećenja tunela nastala za vreme 
zemljotresa uslovljavaju značajne ekonomske gubitke i posledice. Upravo iz tog razloga, 
tunelske konstrukcije u okviru saobraćajne infrastrukture zahtevaju nalaženje optimalnog 
rešenja za aseizmičko projektovanje i građenje. 
Oštećenja tunelskih konstrukcija izazvana su u najvećoj meri maksimalnim ubrzanjima i 
brzinama kretanja tla uslovljenih zemljotresom. Preliminarni rezultati numeričke analize 
pokazuju da je mogućnost amplifikacije ubrzanja tačaka tunelske cevi značajna. 
Dugotrajna dejstva zemljotresa su veoma kritična, jer dovode do zamora materijala, 
velikih deformacija i loma. Stoga se od svih primenjenih akcelerograma El Centro može 
zasigurno smatrati najdestruktivnijim zemljotresom. 
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ANALYSIS OF EARTHQUAKE EFFECTS ON THE 
CIRCULAR TUNNEL TUBE IN LONGITUDINAL 

DIRECTION 
 

Summary: The paper describes a 3D numerical model of structural response of a 
circular tunnel tube in a medium (soil/rock) in case of a seismic action in the direction 
of the longitudinal axis of the tunnel. The model simulates interaction of the structure 
and rock mass in seismic conditions. The analysis includes nonlinear effects of 
interaction of the tunnel structure – rock mass system. For illustration of a seismic 
behavior of the applied model, two cases were analyzed, using variation of four different 
seismograms. The first case presents a tunnel where unrestrained displacement of portal 
points in the direction of the tunnel axis is facilitated. In the second case, the model 
simulates a very long tunnel whose portal points are joined with elastic supports. 
  
Keywords: numerical model, dynamic response, tunnel structure, analysis in 
longitudinal direction 
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ANALIZA DIMENZIONIRANJA FLEKSIBILNIH I 
KRUTIH KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA 

 
Zahid Bašić1 
Ahmet Mešanović 2                                                                                           УДК: 625.8 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.050 
Rezime: Ovim radom urađena su istraživanja dimenzioniranja kolovoznih konstrukcija, 
te provedena analiza rezultata istraživanja. U današnje vrijeme gdje je prisutno mnoštvo 
različitih materijala i velika razlika u tržišnim cijenama koštanja izvedbe ovih radova, 
kod projektovanja novih i sanacije postojećih saobraćajnica zadržana je praksa da se 
pri dimenzioniranju koristi jedna od poznatih metoda, a ti rezultati dobiveni na taj način 
prihvataju se kao relevantni. Analizom je data uporedba dobivenih rezultata 
proračunima slojeva kolovozne konstrukcije, urađenih po priznatim metodama 
dimenzioniranja, kako za fleksibilne kolovozne konstrukcije, tako i za krute kolovozne 
konstrukcije. Prema rezultatima urađena je uporedba cijene koštanja jednog metra 
dužnog slojeva, te je izvršena uporedba cijene koštanja kolovozne konstrukcije po 
jednom metru dužnom, a uzimajući u obzir priznate metode dimenzioniranja. Krajni cilj 
ovog rada je uporedna analiza dimenzioniranja fleksibilnih i krutih kolovoznih 
konstrukcija, te prijedlog najpovoljnije varijante kako za fleksibilne tako i za krute 
kolovozne konstrukcije. 
 
Ključne reči: kolovozna konstrukcija, analiza, dimenzioniranje, metode 
 
 

1. UVOD 
 
Kako bi se odgovorilo zahtjevima vremena i uslova saobraćaja počinju se pojavljivati 
metode za dimenzioniranje kolovoznih konstrukcija. U početku su se pojavljivale 
najprostije metode koje prilikom proračuna uzimaju jako mali broj uticajnih parametara,  
a kasnije složenije koje u obzir uzimaju široki dijapazon uticajnih parametara 
Ovim istraživanjem sprovedena je optimizacija rješenja primjene krutih i fleksibilnih 
kolovoznih konstrukcija.[1] Ovim istraživanjima, a za poznate parametre,izvršeno 
dimenzioniranje kolovoznih  konstrukcije kako krutih tako i fleksibilnih a prema 
poznatim metodama dimenzioniranja. Proveden je proračun po šest metoda 
dimenzioniranja fleksibilnih kolovoznih konstrukcija i osam metoda krutih kolovoznih 
konstrukcija. Ovom analizom  je bitno bilo  provjeriti dali je ispravna praksa kod 
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projektovanja saobraćajnica, korištenje samo jedne metode,odnosno dali sve metode 
daju približno iste rezultate kako ukupne debljine kolovozne kontrukcije tako i debljina 
slojeva kolovozne konstrukcije. [1] Nakon provedene uporedne analize metoda 
dimenzioniranja kolovoznih konstrukcija, te nakon izbora najpovoljnije metode 
dimezioniranja, cilj je analiza najpovoljnih varijanti u smislu cijene koštanja radova. 
Treba napomenuti da je cijela analiza razmatrana na jednom metru dužnom 
saobraćajnice čije je  ukupna širina 7,0 m tj saobraćajnica se sastoji od dvije saobraćajne 
trake od po 3,5 m što je i dato kao ulazni parametar provedenog proračuna. Analizom je 
utvrđeno, da je  najoptimalnija metoda dimenzioniranja, metoda kojom dobivamo 
najmanju količinu utrošenog materijala a samim tim i cijenu koštanja.Takođe treba 
napomenuti da sve ove metode u obzir uzimaju različite ulazne paramatre,i da se kod 
izbora najpovoljnije varijante nije vodilo računa o ulaznim parametrima nego o već 
pomenutom utrošku materijala odnosno cijeni koštanja. [1] Kad je u pitanju konačan 
rezultat ovog istraživanja, odnosno izbor najoptimalnijeg rješenja tipa kolovozne 
konstrukcije, uzet je u obzir utrošak materijala i na osnovu njega jedinična cijena koja je 
dala mogućnost poređenja jedne i druge kolovozne konstrukcije.  
 
 

2. UPOREDNA ANALIZA REZULTATA DIMENZIONIRANJA 
FLEKSIBILNIH KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA 
 
Na slici 1. je prikazana uporedna analiza debljina habajućeg sloja dobivenih po 
pomenutim metodama dimezioniranja.Sa dijagrama se može zaključiti da su metode po 
Smjernicama,metoda Colorado, Ajhornova metoda i AASHTO dale iste rezultate tj 
debljinu d=4,0cm kad je u pitanju habajući sloj .Debljinom odstupaju metoda Shooka i 
Finna sa debljinom d=5,0cm i CBR metoda sa debljinom habajućeg sloja d=7,0 cm. [1] 

 
Slika 1.Uporedba debljina habajućeg sloja dobivenih po metodama dimenzioniranja 

fleksibilnih kolovoznih konstrukcija 
 
Na slici 2. je prikazana uporedna analiza debljina bitonosivog sloja dobivenih po 
pomenutim metodama dimezioniranja.Sa dijagrama se može zaključiti da metode gotovo 
isto ako i kod habajućeg sloja daju sljedeće rezultate;metoda po Smjernicama,metoda 
Colorado,Ajhornova metoda i AASHTO su dale iste rezultate tj debljinu d=8,0cm kad je 
u pitanju habajući sloj .Debljinom odstupaju metoda Shooka i Finna i  CBR metoda sa 
debljinom d=10,0cm [1] [2] [3] 
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Slika 2.Uporedba debljina bitonosivog sloja dobivenih po metodama dimenzioniranja 

fleksibilnih kolovoznih konstrukcija 
 
Na slici 3. je prikazan dijagram koji predstavlja djelimični cilj ovog rada, naime, na slici 
je prikazana uporedna analiza cijena koštanja 1m1 kolovozne kontrukcije koja se sastoji 
od dvije saobraćajne trake širine 3,5m dobivene po već pomenutim metodama 
dimenzioniranja.Sa pomenutog dijagrama se može vidjeti da je metoda Colorado  dala 
najbolje rezultate odnosno cijenu  od 89,5 KM/m1 kolovozne konstrukcije.Najgore 
rezultate pokazala je  CBR metoda sa jediničnom cijenom od 196,3 KM/m1. Cijene 
koštanja metra dužnog kolovozne konstrukcije dobivenih po ostalim metodama 
dimenzioniranja moguće je očitati sa prikazanog dijagrama na slici 4.9. [1] [3] 

 
Slika 3. Uporedba cijene koštanja metoda dimenzioniranja fleksibilnih kolovoznih 
konstrukcija 
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3. UPOREDNA ANALIZA REZULTATA DIMENZIONIRANJA KRUTIH 
KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA 
 
Na slici 4. je prikazana uporedna analiza debljina betonske ploče dobivene po 
pomenutim metodama dimezioniranja krutih kolovoznih konstrukcija.Sa dijagrama se 
može zaključiti da metoda Američkog inžinjerskog korpusa daje najbolje rezultate 
debljine betonske ploče tj. Debljinu od d=13 cm,najgore rezultate je pokazala važeća 
metoda data u smjernicama i metoda Piketta i Reya. 
Na slici 4.11 je prikazana uporedna analiza debljina gornjeg nosivog sloja dobivenih po 
pomenutim metodama dimezioniranja krutih kolovoznih konstrukcija.Sa dijagrama se 
može zaključiti da Engleska metoda daje najbolje rezultate debljine gornjeg nosivog 
sloja tj. Debljinu od d=12 cm,dok sve ostale metode daju identične rezultate tj debljinu 
od d=20 cm. [1] [2] 
 

 
 

Slika 4.Uporedba debljina betonske ploče dobivene po metodama dimenzioniranja 
krutih kolovoznih konstrukcija 

 
I konačno na slici 5. je prikazana uporedna analiza cijene koštanja konstrukcije dobivene 
po metodama dimenzioniranja krutih kolovoznih konstrukcija.Sa dijarama se može 
zaključiti da najbolju cijenu daje metoda Američkog korpusa sa vrijednošću od 178,84 
KM/m1. Najlošiju cijenu daje važeća metoda data u smjernicama sa jediničnom 
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vrijednošću od 224 KM/m1. Vrijednosti ostalih metoda dimenzioniranaj moguće je 
očitati sa dijagrama na slici 4.16 

Slika 5. Uporedba cijene koštanja metoda dimenzioniranja Krutih kolovoznih 
konstrukcija 

 
 

4. UPOREDNA ANALIZA REZULTATA DIMENZIONIRANJA 
FLEKSIBILNIH I KRUTIH  KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA 
 
Sa dijagrama prikazanog na slici 6. može se zaključiti da je fleksibilna kolovozna 
konstrukcija sa cijenom od 89,55 KM/m1 ,znatno jeftinija od krute kolovozne 
konstrukcije,čija je cijena uz iste ulazne parametre 178,84KM/m1.  

 
Slika 6. Uporedba cijene koštanja fleksibilne i krute kolovozne konstrukcije 

 
 

5. ZAKLJUČAK 
 
Provedenim istraživanjima je izvršena optimizacija rješenja primjene krutih i fleksibilnih 
kolovoznih konstrukcija saobraćajnica. 
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Na konkretnoj lokaciji za koju su urađeni uticajni parametri, izvršeno je dimenzioniranje 
kolovozne konstrukcije, fleksibilne i krute, a prema poznatim metodama 
dimenzioniranja  i izvršena analiza. Proveden je proračun po šest metoda 
dimenzioniranja fleksibilnih kolovoznih konstrukcija i osam metoda krutih kolovoznih 
konstrukcija, te urađena analiza. Obzirom na prvobitni cilj izbor metode dimenzioniranja 
koja daja nepovoljnije rezulatate,pokazalo se da kod fleksibilnih kolovoznih konstrukcija 
gledano sa ekonomske strane najbolje rezultate daje Metoda Colorado sa jediničnom 
cijenom od 89,55 KM/m1. Kada su u pitanju krute kolovozne konstrukcije najbolje 
rezultate je pokazala metoda Metoda Američkog inžinjerskog korpusa sa jediničnom 
cijenom od 178,84 KM/m1. Ovi dobiveni podaci su poslušila kao osnova za dobivanje 
krajnjeg rezulatat ovog rada. Nakon provedene analize zaključeno je da je fleksibilna 
kolovozna konstrukcija znatno povoljnija od krute kolovozne konstrukcije sa jediničnom 
cijenom od  89,55KM/m1, za razliku od krute čija je dobivena cijena iznosila 
178,84KM/m1. Kao konačan rezultat ovog istraživanja, odnosno analize tipa kolovozne 
konstrukcije, uzet je u obzir utrošak materijala i na osnovu njega jedinična cijena koja je 
dala mogućnost poređenja jedne i druge kolovozne konstrukcije. 
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ANALYSIS OF DIMENSIONING FLEXIBLE AND 
SOLID PAVEMENT STRUCTURES 

 
Summary: This work was done the research dimensioning pavement structures, and the 
analysis of the research results. At the present time where there are a multitude of 
different materials and a large difference in market prices, cost performance of these 
works, in the design of new and rehabilitation of existing roads maintained a practice 
that is used when sizing one of the known methods, and these results were obtained in 
this way are accepted as relevant. The analysis of the data comparing the results 
obtained budgets pavement layers, performed by recognized methods of dimensioning, 
both for flexible pavement, and for rigid pavement. According to the results presented 
comparing the cost price of one meter of due layers, and made comparisons cost 
pavement per linear meter, taking into account the recognized method of sizing. The 
ultimate goal of this study is a comparative analysis dimensioning of flexible and rigid 
pavements, and a proposal for the best variant for both flexible and rigid pavement for. 
 
Keywords: pavement, analysis, dimensioning, methods 
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THE STABILITY OF GRAVITY RETAINING 
STRUCTURES 
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Summary:  This paper investigates the potential for the use of gabion walls as retaining 
structures and their principal characteristics. The main reasons for this are many slopes 
and landslides made by cutting into terrains, which usually have to be secured with 
retaining structures. On the other hand the stability of retaining structures in flood 
prone areas has become a serious problem in many places. For this purpose it is 
necessary to apply appropriate types of retaining structures, that can address this 
problem. Hence, this paper presents an overview of the concept of building structures 
made of rectangular and hexagonal gabion types with stability control. 
 
Keywords: retaining structures, gabion, stability control 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
The task of the retaining structures is to provide lateral support for the soil when 
required by the construction of a structure or by the landscaping works. In the recent 
period, contemporary gabion structures have been used for this purpose, apart from the 
classical rigid walls and flexible retaining structures. The occurrence of landslides next 
to the roads is a very frequent case in the snow thawing and soil defreezing periods The 
result of such processes is roads being covered up by soil or parts of the roads torn away 
from the structure. In these cases the implementation of gabions as retaining structures is 
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very widely spread, because it restores the road to the original state in a quick, efficient 
and reliable way. 
The modern gabion[1] is advantageously used for most other earth retaining structures: 
for hydraulic engineering works such as revetments, recovery landslides, for retaining 
structures next to roads, weirs and groynes. Their advantage lies in the fact that they are 
permeable (therefore releasing water pressures) yet have the stability of larger units then 
that of the individual stone size. They have a further advantage over concrete in that they 
are flexible and slight movement does not detract from the appearance or stability. 
 
 

2. GABION RETAINING STRUCTURES 
 
Gabions represent a special type of gravity retaining walls. They  are cellular structures, 
i.e., rectangular cages made of zinc-coated steel wire mesh and filled with stone of 
appropriate size and necessary mechanical characteristics. Individual units are stacked, 
paired, and tied to each other with zinc-coated wire (or fasteners) to form the continuum.  
The only disadvantage of gabions lies in the limited life of the wire basket. This could 
however be overcome by re-surfacing with a new layer of gabions or mesh at a later date 
or using corrosion resistant wire. Fortunately this need rarely arises[1]. 
The choice of the materials to be used is fundamental for obtaining a functionally 
effective structure. In particular, the mesh must satisfy the requirements of high 
mechanical and corrosive resistance, good deformability and lack of susceptibility to 
unravel. The conventional gabion possesses some peculiar technical and functional 
advantages as follows: 

 They are reinforced structures, capable of resisting most types of stress, particularly 
tension and shear. The mesh not only acts to contain the stone fill but also provides 
a comprehensive reinforcement throughout to structure. 

 Gabins are deformable structures, which (contrary to popular opinion) does not 
diminish the structure but increases it by drawing into action all resisting elements 
as a complex reinforced structure, facilitating load redistribution. 

 They are permeable structures, capable of collecting and transporting groundwater 
and therefore, able to attenuate a principal cause of soil instability. The drainage 
function is further augmented by evaporation generated by the natural circulation on 
air through the voids in the fill. 

Gabions are permanent (and therefore durable) structures, with a virtually maintenance-
free regime from effects no more severe than the natural aging of any other structure 
(with the exception of highly corrosive environments). Furthermore, their characteristics 
over time tend to gravitate toward establishing a natural state of equilibrium. They are 
easily installed, i.e. that deployment is possible without the aid of special equipment of 
highly trained personnel. This aspect is notably important on highways in river and 
marine reclamation, where rapid intervention to retain soil is often necessary or when 
post – deployment modifications are necessary[1]. 
The finished gabion structure, although not as expensive as concrete (about half the cost 
per cubic meter) is considerably more expensive than stone pitching. The stability is 
practically the same as that mass concrete, but is considerably better than that of tipped 
stone[1]. 
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                       Figure 1  Gabion wall under landslide 

Large gabions filled with the mixture of coarse natural 
and crushed stone were successfully used in 
consolidation of a big landslide occurring on the 
highway Niš - Beograd in the vicinity of the town of 
Aleksinac (Fig.1) in early 2013. On this occasion, a long 
retaining wall was made, consisting of five setback rows 
lining the glide plane and providing stability with their 
huge weight. (Fig.2). Due to the soil clearing works, 
construction of an adequate base structure and due to the 
enormous manual labor engaged for filling of the steel 
cages, the works continued for several months, during 
which period the traffic was slowed down and possible 
only on one lane of the highway. 

                           Figure 2  Gabion wall 
 
 

3. THE STABILITY CONTROL 
 
Since gabions are essentially gravity structures, which rely on their weight to achieve 
stability against lateral forces, any increases in gravity function would entail increasing 
their individual masses. This solution may not only be inefficient from a material 
perspective, but also pose settlement problems. 
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Although retaining walls imply resistance to movement, some forms of horizontal and 
vertical walls yield are still anticipated[1]. This horizontal (sliding) and vertical 
movement is essentially a manifestation of the resultant pressures acting behind the wall 
surface[3]. The resultant pressure, P is always thought to act upon an inclined plane at a 
third of the wall`s height from its toe. Although its computed angle of inclination and 
height is specific of assumptions, depending on which classical theory was subscribed to 
during analysis. The fact that total resultant pressure, P, acts along an inclined plane 
suggests that P may be derived into its horizontal and vertical components. 
Computations involved in gabion walls are no different from regular gravity earth 
retaining walls. During the stability control of these structures (Fig.3), it is necessary to 
calculate the sliding and toppling safety coefficient (factor of safety >1). As it is a simple 
calculation, it will not be further discussed in this paper. 
 

 
Figure 3. Gabion wall and acting forces [4] 

 
 
 

4. SOME RESEARCH OF DIFFERENT TYPE GABION WALLS 
 
Apart from the standard rectangular walls, some researchers and manufacturers 
considered other forms of these retaining structures as well. A simple observation of 
naturally occurring structures (bees nets or crystalline arrangement for metals) suggests 
that in any structural continuum, interlocking properties and individual unit shape 
determine overall structural properties and individual unit shape determine overall 
structural performance. An extrapolation of this hypothetical principal in cellular based 
retaining structures, e.g., gabion walls suggest the following possibility that a hexagonal-
shaped gabion displays better strength capabilities as opposed to the conventional 
rectangular-shaped gabion. 
Ramli M. & others[1] realizes experimentation investigating the hexagonal gabion`s 
responses to external load vis-a-vis the traditional design would be examined. They 
prepared 129 gabion samples for constructing the twin simulation walls, comprising 50 
hexagonal units. All samples were formulated by hand, utilizing two types of bars for the 
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frame. Gabion samples was filling by hand, whereby selected crusher-run stones 
between 25 and 50 mm. Two sets of retaining walls (Fig. 5) composed of each gabion 
type were constructed for evaluating the mechanical responses of the conventional 
gabion wall versus the hexagonal wall external load. The walls were of 1.80 m height 
and 1.75 m width and spaced 1.8 m from each other. Each wall was build with a stepped 
front-face and smooth back face that reduces the wall thickness by 50% at three – fifths 
of wall height from its base to top. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Two type gabion unit[1]    Figure 5.  Different types of gabion walls [1]  

The basis for comparing both walls is visual deformation, i.e., changes in horizontal and 
vertical displacements of an arbitrary point (both walls had a matrix of 220 points on a 
specified number of horizontal and vertical gridlines superimposed on each wall. A 
digital theodolite was used to determine the horizontal displacements of all principal 
points as a function of their viewed angular shift[1].  
Both walls were loaded with an equal load in the same combinations and at the equal 
heights H. The researchers monitored the deformations of the characteristic points, and 
after processing the results, reached certain conclusions: 
The hexagonal gabion exhibits better overall structural integrity than the conventional 
gabion terms of deformation resistance and susceptibility to collapse. The shear behavior 
exhibited by each wall illustrates the principal link between unit configuration and 
overall stability when cellular units are built into continuum. Comparison of average 
deflection between both walls suggests that the hexagonal-configured wall deforms 
under more controlled outcomes compared to its rectangular counterpart. This invariably 
suggests that lateral deformation exhibited by an interlocked gabion system is more 
stable than a conventional paired system. 
 
 

5. CONCLUSION 
 
Numerous theoretical and practical researches up to date have shown the potential for 
usage of various forms of gabion retaining walls. In [1] only one possibility for usage of 
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hexagonal gabions was dealt with in detail, where all the advantages of the model 
selected in this way were proved. In practice, majority of manufacturers already defined 
their patents in the production of steel cages of various forms. However, the downside of 
these retaining structures is that the filling in with the stone entails extensive manual 
labor which becomes increasingly expensive. Nevertheless, a large number of investors 
uses this type of supporting structures for various decorative purposes, as fences or as 
landscaping decoration. It is important to mention that in those situations, it is necessary 
that the bedding is well prepared in terms of evenness and compactness, so as to prevent 
irregular settling of these heavyweight structures, which would, in turn, mar their 
esthetic characteristics.  
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СТАБИЛНОСТ ГРАВИТАЦИОНИХ ПОТПОРНИХ 
КОНСТРУКЦИЈА 

 
Резиме: У раду су приказане основне карактеристике и могућности коришћења 
потпорних зидова од габиона. Главни разлог томе су многе косине и клизишта 
настале засецањем терена, које се морају обезбедити потпорним 
конструкцијама. Са друге стране, угрожавање стабилности потпорних 
конструкција у подручјима склоним поплавама постаје озбиљан проблем у многим 
местима. С тим у вези потребно је изабрати одговарајући тип потпорног зида 
који ће одговорити задатом проблему. Отуда овај рад представља преглед 
концепта грађења потпорних конструкција од габиона правоугаоног и 
шестоугаоног облика са контролом стабилноти 
 
Кључне речи: потпорне конструкције, габиони, контрола стабилности 
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САНАЦИЈА ГАЛЕРИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ПУТА 
ПРИМЕНОМ СИДРЕНИХ АБ КОНСТРУКЦИЈА 

 
Радован Вукомановић 1                                                                УДК: 625.711.1:69.059 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.052 
Резиме: У овом раду описано је пројектовање армиранобетонске галерије као 
најефикаснијег решења за заштиту пута и корисника пута од одрона и осулина са 
стрме литице уз пут. На предметном локалитету на магистралном путу М-16 
Бања Лука-Јајце, на стеновитој падини висине 200-300 м, под углом од 60º-80º се 
јављају спорадични одрони стена запремине од 2 дм3 до 500 дм3 и изазивају 
сталну претњу учесницима у саобраћају. Осим одрона стенског материјала, 
највећу опасност представља смањена висина саобраћајног профила, због 
усецања трасе у стенски масив, где је практично онемогућено мимоилажење 
теретних возила и често долази до блокаде и заустављања саобраћаја на 
предметним локацијама, што је недопустиво за ранг магистралног пута. 
Елементи галерије су пројектовани да заштите учеснике у саобраћају од одрона 
стена као и да обезбеде потребно проширење пута. Главни носачи, АБ платна су 
облика слова "Т" са променљивом висином стуба дуж пута, који се прилагођава 
терену и конзолом од 3 м, анкеровани сидрима дужине 6 м у стабилне стенске 
блокове. Главни носачи су међусобно повезани армирано бетонском монолитном 
плочом. Технологија извођења радова је морала бити разрађена тако да се радови 
одвијају без потпуне обуставе саобраћаја, обзиром на ранг саобраћајнице и не 
постојање одговарајућег алтернативног правца.  
 
Кључне речи: санација, конструкција, галерија, заштита, одрони, анкер сидра 
 
 
1. УВОД 
 
Клизање је кретање масе стена или тла низ падину. Оно укључује све покрете на 
падинама, независно о механизму покрета. Клизишта се могу догодити у било 
којој врсти стене и тла, а потенцијално клизиште се може препознати на темељу 
морфологије терена. Јавља се као природан процес обликовања рељефа или се 
јавља као последица људских активности које нарушавају стабилност падина у 
брежуљкасто-брдовитим теренима. То су разноврсне појаве по облику, величини 
покренуте масе, начину, брзини кретања и другим својствима. Што се тиче 
природног настанка клизишта она се могу појавити услед тектонских процеса, у 
правилу су спори али повремено на неким критичним местима могу изазвати 
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пузање или клизање мањих или већих размера, или као последица гравитационе и 
хидродинамичке силе, знатно су израженије и брже морфолошке промене због 
ерозије дна долина које настају у доба интезивних падавина при појави значајних 
климатских промена или екстрема. Појава клизишта и одрона на путевима могу 
директно угрозити сигурност саобраћаја и на краћи или дужи период прекинути 
његово одвијање, те изазвати знатне трошкове санације и реконструкције 
саобраћајнице. Посебан проблем представлјају такозвана „стара“ клизишта и 
одрони, код којих је кроз дужи временски период запажено понављање појава 
нестабилности, што може бити последица недовољно добрих мера санације, и 
недовољно истражених геолошких и геомеханичких фактора терена, што је 
најчешће условљено ограниченим буџетом. Овај рад даје пример квалитетног и 
трајног решења заштите путног правца и његово проширење до пуног профила у 
условима вођења трасе кроз стеновити, уски кањон реке Врбас, применом 
армирано-бетонских сидрених конструкција. Обзиром да се ради о магистралном 
путу, где сваки прекид саобраћаја са собом носи велике губитке, било је потребно 
пронаћи решење које је лако и брзо извести без потпуне обуставе саобраћаја а да 
истовремено буде квалитетно и дугорочно решење, како се слични проблеми не би 
појавили у будућности. 
 
 

2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ 
 
Предметна локација налази се у општини Бања Лука на магистралном путу М16, 
дионица (Карановац – Црна Ријека) на потезу од стационаже км 18+287 до км 
18+460. Непосредно уз падину налази се магистрални пут М16 који је угрожен 
падом стенских маса, те је на неколико места и оштећен. Магистрални пут пролази 
паралелно са реком Врбас као што се види на приложеним фотографијама. На 
локацији одроњавања и осипања стенске масе највећи проблем представља 
деградирање коловоза и угроженост учесника у саобраћају као и смањен профил 
саобраћаја.  

 
Слика 1. Предметна локација 
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Слика 2. Поглед на М16 са супротне обале Слика 3. Природна галерија  
 
 

3. ОПИС ПРОБЛЕМА И ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 
На предметном локалитету са десне стране, налазе се 3 природне галерије које 
доста смањују саобраћајни и слободни профил магистралног пута. На неким 
местима је висина саобраћајног профила изнад десне ивичне траке 2.70 м, а 
требала би да буде 4 м тако да, када наиђе теретно возило које се креће у десној 
саобраћајној траци (према Црној Ријеци) оно скреће према осовини пута како би 
избегло запињање за стену горњим делом. 

  
 Слика 4. Постојеће стање ( смањен саобраћајни профил )  
 
Самим тим, оно угрожава саобраћај и онемогућава мимоилажење на том делу 
магистралног пута. Често у случају када се сретну два теретна возила једно од њих 
се мора вратити уназад како би друго возило прошло поред њега. Као доказ честих 
опасних ситуација на овом делу пута, сведоче и бројни ожиљци и трагови 
стругања на стени настали запињањем теретних возила и аутобуса. На 
најкритичнијем делу као што се види на слици 4, осим што је профил смањен по 
висини, траса се налази и у хоризонталној кривини, па је и прегледност смањена 
на минимум, а са друге стране пута на том месту је стрма косина обале реке Врбас.  
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4. ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ 
 

АБ сидрена галеријска конструкција се састоји од главних носача и монолитне 
плоче на њиховом врху која их повезује. 

 
Слика 5 – Ситуациони приказ галерије 

Главни носачи су пројектовани на растеру од 6 м. Ослоњени су на монолитно 
изведене АБ темеље, а на другој страни (уз косину) су анкеровани у стену. 
Монолитна АБ плоча ослоњена је на главне носаче у подужном правцу, док се у 
попречном правцу једном станом ослања на греду која је анкеропвана у тло. 
Галеријски носачи су усидрени у стену анкер сидрима Ø16, дужине 3 м (у стени) и 
са по два главна сидра, промера 40 мм, укупне дужине од 6 м, а убушена 5.5 м у 
стену, хоризонтални угао главних сидара је 45°, односно 15° за сидра Ø16.  

 
Слика 6 – Приказ сидара (Ø16 и Ø40 ) у пресеку главних носача 

 
Слика 7 – Приказ сидара у основи 

 
Овакво техничко решење омогућава да се обезбеди саобраћајни профил без 
минирања и усецања у стену, како се не би нарушило природно стабилно стање 
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стенског масива, а обзиром на стрмину, као што је наведено у геолошком 
елаборату, неизвесна је и количина материјала која би се покренула. Осим тога 
оваквим решењем и конзолним проширењем саобраћајнице, неће се значајно 
нарушити постојећа саобраћајна конструкција, те ће у току комплетног процеса 
грађења бити омогућено непрекидно одвијање саобраћаја, макар наизменично у 
једном смеру. 

 
Слика 8 – Карактеристични попречни пресек и шема армирања главних носача 

 
 

5. ЗАКЉУЧАК 
 

Стрме и високе падине са којих прети опасност од одрона стенског материјала 
увелико ометају безбедност саобраћаја и других активности у њиховом подножју. 
Завешене галеријске конструкције од армираног бетона описане у овом раду су 
изузетно повољно и ефикасно решење проблема. Обзиром да се проблем одрона 
јавио већ у току извођења радова на ископу због растресености површинских 
слојева стене једино ефикасно и сигурно решење представља сидрење 
конструкције у дубље слојеве стенског масива. Овакав вид конструкције са 
гредним елементима као главним носачима и лаганом плочом и шљунчаним 
насипом преко њих представља елегантно решење и естетски у потпу-ности 
одговара захтевима модерног пројектовања. Још једна од предности АБ галерија  
огледа се у томе што у односу на ископе стенског материјала не захтевају посебну 
технологију нити машине, те су вишеструко јефтиније решење. Конструкцију је 
могуће извести и фазно, обезбеђујући тиме мало успорено, али и даље 
континуирано одвијање саобраћаја. Са горње стране пута предвиђено је поста- 
вљање заштитних геотехничких мрежа као заштите пута од одрона комада стене. 
На конзолном делу конструкције монолитно је изведена заштитна ограда (типа 
„New Jersey“), која ће повећати степен сигурности у односу на постојећу 
еластичну ограду, обзиром да је на предметној локацији до сада забиљежено више 
саобраћајних несрећа са смртним исходом. На крају може се закључити како је 
описана конзолна сидрена конструкција изузетно економично, квалитетно и 
сигурно решење проблема, те је погодна за примену у стенским масивима јер се 
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избегавају скупе методе ископа у чврстим стенама, а нема ни ремећења природне 
структуре стене. 
 

 
Слика 9 – Пројектовано решење 
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REHABILITATION OF GALLERIES AND ROAD 
EXTENSION BY ANCHORED RC STRUCTURES 

 
Summary: This paper presents the application of reinforced concrete galleries as the 
most efficient solutions for road and road users protection from landslides and scree of 
steep cliffs along the road. On magistral road M-16 Banja Luka-Jajce, below steep rock 
massif, heigh 200-300 m at an angle of 60º-80º there is a risk of landslides and rock 
fragments ( 2 dm3-500 dm3 ) fall, which cause a constant threat to the traffic 
participants. In addition, the biggest threat is reduced height of the traffic profile, 
because of interference alignment in rock mass, so the truck passing is impossible, and 
often that lead to traffic blockage at this road section, which is unacceptable for 
magistral road. Galleries elements are designed to protect road users from rocks falls as 
well as to provide necessary road extension. The main supports, reinforced concrete 
„T”shaped girders with variable column height along the road, which adapts to the 
ground, and 3 m long cantilever , anchored with 6 m long anchores in stable rock 
blocks. Main girders are connected with monolithic reinforced concrete slab. The 
construction technology had to be developed without complete traffic suspension, 
becouse there is no any alternative route.  
 
Keywords: rehabilitation, structure, gallery, protection, landslides, anchors 
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OJAČAVANJE LOKALNOG PUTA VIZIĆ-ERDEVIK 
SA GEOMREŽAMA 

 
Miloš Šešlija 1 
Igor Peško 2 
Nebojša Radović 3 
Milan Trivunić 4 
Dragana Bibić 5                                                                            УДК: 624.138:625.711.1 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.053 
Rezime: Lokalni put Vizić- Erdevik povezuje dve regije Srem i Bačku. Postojeća 
konekcija između dve regije je dužine oko 21km, dok je veza preko predmetne deonice 
približno 7.5km. Ovaj put se nalazi u ravničarskom predelu i ukupna širina voznih traka 
iznosi svega 4m. Postojeći kolovoz na trasi je većim delom od tucanika (frakcije 
4/32mm) i prilikom atmosferskih padavina dolazi do ispiranja zrna agregata i slabljenja 
površine kolovoza pri čemu dolazi do pojava oštećenja u vidu rupa i denivelisanih 
površina kolovoza koje dovode do smanjene prohodnosti putničkih vozila. Da bi se 
smanjila oštećenja tucaničkog sloja koristimo geomreže, koje drže zrna agregata 
uklještena i ne dozvoljavaju da se pomeraju. Upotreba ovih geomreža doprinosi 
prohodonosti i ojačanju kolovozne površine. Cilj rada jeste prikaz korišćenja geomreža 
na lokalnim putevima radi ojačanja i smanjenja troškova korisnika puta. 
 
Ključne reči: lokalni put, geomreže 
 
 

1. UVOD 
 
Lokalni put je javni put koji povezuje teritorije dve opštine, ili naseljena mesta na 
području opštine. Lokalni put je značajan za saobraćajnu povezanost naselja unutar 
opštine. Izgradnju i održavanje lokalnih puteva vrši opština na čijoj se teritoriji nalazi 
lokalni put [1]. 
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Obradovića 6, Novi Sad, Serbia, tel: +381 65 399 00 89, e – mail: slavijasrb@gmail.com  
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Predmetna deonica se nalazi delom na sremskoj strani opštine Bačka Palanka, a delom 
na području opštine Šid, između naselja Vizić i Erdevik u ukupnoj dužini od 7.5km (a 
deonica koja je od tucanika, dužine 4.818,88m) (slika 1.). 
 

 
Slika 1. Predmetna deonica Vizić-Erdevik 

 
Cilj istraživanja se sastoji na ojačanjem geomrežama na lokalnom putu za predmetnu 
deonicu. 
 
 

2. GEOMREŽE 
 
Geomreže za ojačanje putne infrastrukture i terena sadrži proizvode čija je primarna 
namena ojačanje infrastrukturnih objekata kao što su putevi, aerodromske piste, parkinzi, 
pruge i svi tereni preko kojih je frekventan saobraćaj i koji trpe veliki pritisak usled 
tereta. Uz pomoć ovih proizvoda vrši se kako ojačavanje putnog sloja (asfalta, betona, 
zemlje) tako i ujednačavanje prenošenja pritiska na podlogu i povećavanje površine na 
koju pritisak deluje (slika 2.), tako da sprečava pojavljivanje deformacije podloge (kao 
npr. kolotrazi na putu). Takođe se koriste i kod ojačavanja veštačkih bedemova 
napravljenih kako bi se sprečila erozija zemljišta i klizišta [2]. 
 

 
Slika 2. Uklještene zrna agregata pomoću geomreža 
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3. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I OPRAVDANOST IZGRADNJE 
PREDMETNE DEONICE 

 
Postojeća deonica predstavlja atarski put između sela Vizić i sela Erdevik, dakle ne 
postoji asfaltni zastor. Obilaskom trase je utvrđeno da drobljeni kamen nije nasut na 
celoj dužini deonice. Na prvih 500m deonice nije izvršeno nasipanje drobljenog kamena 
i praktično na tom delu je put neprohodan izuzev za poljoprivrednu mehanizaciju (slika 
3.). 
 

 
Slika 3. Postojeće stanje deonice od km 0+000.00 do km 0+500.00 

 
Nakon stacionaže km 0+500.00 izvršeno je nasipanje drobljenog kamena sve do km 
2+200.00, dok od stacionaže km 2+200.00 do km 3+200.00 nije izvršeno nasipanje 
drobljenog kamena. Od stacionaže km 3+200.00 do km 4+818.88 izvršeno je nasipanje 
drobljenog kamena (slika 4.), a od km 4+818.88 pa do kraja je asfaltni kolovoz. Širina 
postojećeg atarskog puta varira duž deonice. Usvojeno je da je prosečna širina puta 
4.0m. 
 

 
Slika 4. Postojeće stanje deonice od km 3+200.00 do km 4+818.88 km 
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Na osnovu analize prikazanog postojećeg stanja zaključeno je da je predmetna deonica 
neprohodna, izuzev poljoprivredne mehanizacije, i na delu od 2+200,00 do 3+200,00 
km, dakle na onim deonicama gde nije izvršeno nasipanje drobljenog kamena. Takođe je 
zaključeno i da je nasuti sloj drobljenog kamena na velikom delu deonice u dosta lošem 
stanju, odnosno da je neophodno izvršiti radove na saniranju postojećeg sloja. Predmetna 
deonica predstavlja jedinu dirketnu vezu dve opštine (Bačka Palanka - Šid). Postojeća 
konekcija dve opštine je put Erdevik – Bingula – Divoš – Vizić što prelazi preko opštine 
Sremska Mitrovica i ukupna dužina je približno 21 km, dok je veza preko predmetne 
deonice ukupne dužine približno 7,5 km što predstavlja značajno skraćenje (slika 5.). 
 

 
Slika 5. Prikaz postojeće veze Vizić-Erdevik i veze preko predmetne deonice 

 
Na slici 5 je prikazana postojeća veza između naselja Vizić i Erdevik (crveno). Takođe 
prikazana je i veza pomenuta dva naselja preko predmetne deonice (plavo). Predmetna 
deonica se nadovezuje na postojeće asfaltirne kolovoze koji su obeleženi zelenom 
bojom. Dakle jasno je da se izgradnjom predmetne deonice značajno skraćuje direktna 
veza između dva naselja i dve opštine. 
Pored prikazane koristi u vidu skraćenja direktne veze, izgradnja predmetne deonice će 
dovesti do povećanja turističke atraktivnosti užeg regiona oko jezera, što će 
prouzrokovati i veće dnevne seozenske migracije lokalnog stanovništva pomenutih 
naselja, ali i šireg regiona opštine Bačka Palanka i okolnih opština. 
 
 

4. ZAKLJUČAK 
 

Značaj izgradnje predmetne deonice se ogleda kako u povezivanju stanovništva sela 
Vizića sa selom Erdevik u opštini Šid tako i u razvoju ovog dela opštine Bačka Palanaka 
i opštine Šid ako se uzme u obzir sve veća atraktivnost ovog regiona sa aspekta 
voćarstva i vinogradarstva. Takođe ovaj region je sve atraktivniji i sa spekta formiranja 
vikend naselja, a izgradnja predmetne saobraćajnice bi još više doprinela tome ako se 
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uzme u obzir neposredna blizina jezera. Upotrebom geomreža dovodi do poboljšanja 
lokalnog puta i smanjenja troškova korisnika. Ovakav vid korišćenja geomreža se naziva 
armianje zemlje čime se povećava veća nosivost date trase. Pošto se radi o lokalnom 
putu koji jako mali broj ljudi zna, upotreba geomreža bih se ekonomski isplatilo za 
korsnike između dva seoska naselja (Vizić-Erdevik). Izgradnjom asfaltnog kolovoza ne 
bih bilo opravdano sa ekonomske strane za naredni period od 20 godina, ali za neki veći 
period možda bih se isplatila izgradanj ovog tipa lokalnog puta. 
U suprotnom ako bi došlo do povećanjog obima saobraćaja u ovim opštinama zbog 
prirodnog bogadstva, tj. jezera, ekonomska isplatljivost za izgradnju fleksibilnog 
kolvoza bi se isplatila i bila bi veoma zadovoljavajuća sa aspekta korišćenja korisnika. 
Ekonomska opravdnost se ogleda i u održavanju lokalnog puta koja je potrebna (slika 
6.). Za sve vrste puteva ekonomska opravdanost je ista. 
 

 
Slika 6. Odnos između troškova korisnika puta i troškova održavanja-ulaganja u putnu 

mrežu [3] 
 
Ako se put ne održava adekvatno svaki US $ koji se ne uloži u održavanje generalno 
povećava operativne troškove vozila za 2-3 US $. Stoga, kao što je prikazano na slici 6, 
manja ulaganja u održavanje puta povećavaju transportne troškove u putnom prometu i 
neto troškove za upravljanje u celini. 
 

 

ZAHVALNOST 
 

U radu je prikazan deo istraživanja koje je pomoglo Ministarstvo za nauku i tehnološki 
razvoj Republike Srbije u okviru tehnološkog projekta TR 36017 pod nazivom: 
"Istraživanje mogućnosti primene otpadnih i recikliranih materijala u betonskim 
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kompozitima, sa ocenom uticaja na životnu sredinu, u cilju promocije održivog 
građevinarstva u Srbiji". 
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REINFORCEMENT LOCAL ROAD VIZIĆ-ERDEVIK 
WITH GEO GRID 

 
Summary: Local road Vizić - Erdevik connects two regions, Srem and Bačka. Existing 
road connection between the two regions is approximately 21km in length, while the 
connection over the mentioned route is approximately 7.5km. This road is located in the 
lowlands and the total width of the drive lanes is only 4m. The existing driveway on the 
route is mostly of crushed stone (fraction 4 / 32mm) and with atmospheric precipitation 
it comes to washing aggregate and weakening the road surface whereby the occurrence 
of damage in the form of holes and at-graded road surface, which leads to reduced 
mobility of passenger vehicles. In order to minimize the damage of crushed stone layer 
will be used so-called geo grids, which held the aggregate grain clamped and do not 
allow them to move. The use of these geo grids contributes mobility and reinforcement of 
the pavement surface. The aim of the paper is to present the use of geo grid on local 
roads for their reinforcing and reducing the cost of road users. 
 
Keywords: local road, geo grids 
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ANALIZA POROZNOG BETONSKOG KOLOVOZA 
 

Miloš Šešlija 1                                                                  
Nebojša Radović 2                                                                       
Milan Trivunić 3 
Dragana Bibić 4 
Igor Peško 5                                                                                                 УДК: 625.821.5 

DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.054 
Rezime: Porozni betonski kolovoz spada u tzv. grupu lakih betona zbog svoje 
zapreminske mase koja se kreće od 1600 do 2000kg/m3. Naziv je dobijen zbog sadržaja 
pora koji se kreće od 15-35%, čime pospešuje brzo uklanjanje površinskih i atmosferskih 
voda sa kolovoza. Zbog značajnog udela pora dolazi do određenih ograničenja u 
korišćenju ovog tipa konstrukcije. Najčešće se koristi na parkinzima, na putevima sa 
lakim saobraćajnim opterećenjem, u delovima gde je značajna količina padavina, 
pešačkim stazama, obalama, na rekama itd. U radu su prikazani podaci dosadašnjih 
istraživanja sa korišćenjem različitih vrsta agregata, zamene cementa sa određenom 
količinom pepela i dodavanjem aeranata. Rezulati se odnose na prikaz čvrstoće na 
pritisak, sadržine pora (brzina proticaja vode) i čvrstoće na savijanju poroznog 
betonskog kolovoza. Na osnovu analiziranih rezultata dolazi se do zaključka, da 
prilikom veće količine pora smanjuju se čvrstoća na pritisak i čvrstoća na savijanje, dok 
se brzina proticaja vode povećava., Pri tome, treba naći optimum gde će ovakav tip 
kolovoza moći da prihvata vodu, a pri tome da ima odredjenu nosivost. 
 
Ključne reči: porozni betonski kolovoz 
 
 

1. UVOD 
 
Porozni beton je beton koji ima izrazitu poroznost, te zbog toga propušta površinsku 
(atmosfersku) vodu, smanjuje buku i potrebu za izgradnjom sistema za odvodnjavanje 
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površinskih i atmosferksih voda sa kolovoza. To je beton koji u odnosu na obične 
betone, sadrži znatno veću količinu pora čime je povećana brzina tečenja vode kroz 
njegovu strukturu [1]. Sadržaj pora poroznog betona kreće se u granicama između 15- 
15-35% [1-5] od ukupne zapremine očvrslog betona. Zbog visokog udela šupljina, 
poroznom betonu je značajno smanjena čvrstoća na pritisak i savijanje u odnosu na 
standardni beton, pa se o ovim svojstima mora voditi računa prilikom primene ovog 
betona u izgradnji kolovoznih konstrukcija. Zapreminska masa poroznog betona se kreće 
u rasponu od 1600 do 2000kg/m3 [5]. Za izradu ovog betona preporučeno je dozirati 
agregat u količini od 1190 do 1600kg/m3, a agregat je uglavnom jednofrakcijski, 
granulacije od 4 do 8mm, u izuzetnim slučajevima 12.5mm, sa ili bez dodatka sitnih 
čestica. Sitne čestice se dodaju u količini od 7% u odnosu na ukupnu masu agregata [5]. 
Zbog velikog sadržaja otvorenih pora koje su često veće od 1mm, porozni beton ima 
znatno smanjenu čvrstoću na pritisak, koja obično iznosi od 20 do 30MPa [6]. Ipak, u 
nekim slučajevima čvrstoća na pritisak može se dostignuti i do 50MPa, a čvrstoća pri 
savijanju i do 6MPa [7, 8]. 
U radu su prikazani podaci dosadašnjih istraživanja sa korišćenjem različitih vrsta 
agregata, zamene cementa sa određenom količinom pepela i dodavanjem aeranata. 
Rezulati se odnose na prikaz čvrstoće na pritisak, sadržine pora (brzina proticaja vode) i 
čvrstoće na savijanju poroznog betonskog kolovoza. 
 
 

2. PROJEKTOVANJE SASTAVA POROZNE BETONSKE MEŠAVINE 
 
Pri spravljanje poroznog betonskog kolovoza, treba koristi većinom jednofrakcijski 
agregat, kako bi došlo do formiranje pora. Pore služe za prihvatanje vode kroz beton. 
Voda je vrlo važna komponenta poroznog betona i posebna pažnja se mora posvetiti 
određivanje optimalne količine vode (slika 1.). Prilikom dodavanja sitnjih čestica 
smanjuje se količina poroznosti, ali povećava se čvrstoća, tako da se pri projektovanju 
betonske mešavine mora odrediti pravilan sastav. Upotrebom hemijskih dodataka u 
beton dovodi do otpornije betonske mešavine pri izlaganju od spoljašnjih uticaja. 
 

 
Slika 1. Primena poroznog betona u svežem stanju, zavisno od sadržaja vode u njemu: a) 

nedostatak vode, b) odgovarajuća količina vode, c) previše vode [9] 
 
Kao vezivo se najčešće koristi portland cement, a kao agregat rečni ili drobljeni kameni 
agregat. Oštar oblik i hrapava površina drobljenog agregat svakako su povoljni za dobru 
vezu između agregata i cementne paste radi dobijanje što bolje nosivosti i čvrstoće. 
Cementna pasta treba da bude toliko, da u tankom sloju obavije zrna krupnog agregata, a 
da međuprotstor sačinjavaju pore (slika 2.). 
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Slika 2. Prikaz strukture očvrslog betona [9] 

 
 

3. ČVRSTOĆA NA PRITISAK I ČVRSTOĆA NA SAVIJANJE 
 

3.1 Čvrstoća na pritisak 
 
Porozni betonski kolovoz ima znatnu manju čvrstoću na pirtisak u odnosu na standardni 
betonski kolovoz. Pri dobijanju manje čvrstoće na pritisak time se dobija i manja 
nosivost ovakog tipa kolovozne konstrukcije. Uticaji koji su doveli do smanjene čvrstoće 
jesu velika količina poroznosti, odnosno što veća sadržina pore time se dobija manja 
nosivot/čvrstoća kolovoza, a povećava se protočnost betonskog kolovoza. Da bi dobili 
još bolju nosivost treba koristit sitne čestice agregata i hemiske dodatke, da postignemo 
nosivost približnoj nosivosti standardnog betona. Čvrstoća na pritisak opisuje odnos 
betonske mešavine i načina ugradnje betona (zbijanja). Slika 3 prikazuje uticaj sadržaja 
pora na promenu čvrstoće na pritisak poroznog betona. Kao što je već naglašeno sa 
povećavanjme poroznosti, čvrstoća na pritisak se značajno smanjuje. Ispitivani uzorci sa 
sadržajem pora od 7 do 28%, pri čemu se dobija da čvrstoća na pritisak se kretala od 7 
do 37MPa. 

 
Slika 3. Odnos između sadržaja pora i čvrstoće na pritisak 
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3.2 Čvrstoća na savijanje 
 
Čvrstoća na savijanje zavisi od istih parametara i svojstva kao i čvrstoća na pritisak. 
Treba voditi računa da dobijene vrednosti čvrstoće na savijanje su takođe manje u 
poređenju sa ispitivanjama koja su rađena na običnom betonskom kolovozu. U 
zavisnosti od hemijskih dodataka u betonu, može se postići značajna čvrstoća na 
savijanje. Na slici 4 je prikazana zavisnost sadržaja pora na promenu čvrstoće pri 
savijanju. Sa povećanim sadržajme količina pora čvrstoća na savijanju se takođe 
samnjuje, međutim primetno je i povećano raspianje rezultata za sadržaj pora od 10 do 
20%. 
 

 
Slika 4. Odnos između sadržaja pora i čvrstoće na savijanje 

 
 

4. ZAKLJUČAK 
 
Na osnovu analiziranih i prikazanih rezultata dolazimo do sledećih zaključaka: 

- sadržaj pora ili poroznost znatno utiče na čvrstoću porozne betonske mešavine, 
- dobijene vrednosti čvrstoće na pritisak i savijanje su znatno manje u odnosu na 

običnu betonsku mešavinu spravljenu od svih frakcija agregata, 
- ovakav tip betonske mešavine može da se primenjuje u putogradnji ali pri 

manjem obimu saobraćaja, 
- poroznost omogućuje apsorpciju zvuka, čime dovodi i do smanjenja nivoa buke 

između kontakta pneumatika i betonske površine kolovoza, 
- proceđivanjem vode kroz porozni beton, omogućuje smanjenje pojavu 

aqvaplaniga i povećava koeficijent hrapavosti 
- mogu se koristiti razne vrste recikliranih i otpadnih materijala za izradu ovog tipa 

betona, pri čemu se postiže zaštita životne sredine i očuvanje prirodnih sirovnia 
materijala. 
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ZAHVALNOST 
 
U radu je prikazan deo istraživanja koje je pomoglo Ministarstvo za nauku i tehnološki 
razvoj Republike Srbije u okviru tehnološkog projekta TR 36017 pod nazivom: 
"Istraživanje mogućnosti primene otpadnih i recikliranih materijala u betonskim 
kompozitima, sa ocenom uticaja na životnu sredinu, u cilju promocije održivog 
građevinarstva u Srbiji". 
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ANALSIS OF PERVIOUS CONCRETE PAVEMENT 
 

Summary: Pervious concrete pavement is one of the so-called lightweight concretes due 
to its bulk density is in the range of 1600 to 2000 kg/m3. The name was obtained because 
of the content of pores that ranging from 15-35%, which promotes rapid removal of 
surface and atmospheric waters from pavement. Due to the significant share of pores in 
this kind of concrete leads to certain limitations in using this type of construction. Most 
commonly used in parking lots, on roads with light traffic load, in areas where a 
significant amount of rainfall, paths, coasts, rivers and etc. The paper presents the data 
of pervious studies using different types of aggregates and cement replacements with a 
certain amount of ash and adding air entraining admixtures. The results are relating to 
the display of compressive strength, pore content (velocity water flow) and flexural 
strength of porous concrete pavement. Based on analyzed data it is concluded that with 
larger amounts of pores compressive and flexural strength reduces, while the rate of 
water flow increases. Therefore an optimum has to be found where this type of pavement 
will be able to accept water, and thereby have a certain load capacity. 
 
Keywords: pervious concrete pavement 
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ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ САНАЦИЈЕ ТЕМЕЉА 
КОТЛА У ФАБРИЦИ „ГАЛЕНИКА“ У ЗЕМУНУ 

 
Мирјана Вукићевић 1 
Владан Кузмановић 1 
Милош Марјановић 1 
Вељко Пујевић 1                                                                                        УДК: 624.151.5 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.055 
Резиме: У раду је приказано одређивање геотехничких услова санације плитког 
темеља парног котла у котларници фабрике „Галеника“ у Земуну услед појаве 
неравномерних слегања. Oписана је анализа узрока проблема, програм и 
резултати теренских и лабораторијских испитивања и усвојено решење санације. 
 
Кључне речи: Санација темеља, слегање, провлажавање, лес 
 
 

1. УВОД 
 

Крајем октобра 2013. у котларници фабрике „Галеника” у Земуну уочено је 
неравномерно слегање темеља парног котла „Минел ТЕ-114“, што је довело до 
појаве пукотина на бетонском поду у зони котла, деформисања прикључних 
инсталација и цурења воде на спојевима. У циљу утврђивања узрока проблема и 
санације истог аутори су израдили елаборат о геотехничким условима [1] и главни 
пројекат санације темеља [2]. 
Темељ котла (Слика 1) је масивна правоугаона бетонска плоча димензија 3.7x5.0 m 
дебљине 50 cm, са ободним ребрима димензија b/h = 75/90 cm испод плоче и 
вутама ширине 30 cm. Оптерећење од котла износи 1000 kN. Дубина фундирања је 
1.25 m. Након уоченог слегања, на котлу је монтиран импровизовани метални 
репер, помоћу кога су од октобра 2013. до фебруара 2014. измерена релативна 
слегања Δs=35 mm. 
 
 

2. АНАЛИЗА УЗРОКА НАКНАДНИХ СЛЕГАЊА ТЕМЕЉА 
 
Прегледом стања темеља (децембар 2013.) у подрумској просторији испод 
котларнице констатована је појава интензивног влажења на зиду који се налази 
непосредно уз темељ котла. Такође је запажено да поред зида котларнице (на око 
0.70 m од темеља котла) пролази водоводна и канализациона инсталација 
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санитарног чвора. Претпостављено је да је узрок слегања темеља провлажавање 
тла услед цурења воде из инсталације. Накнадним прегледом инсталације је ова 
претпоставка потврђена и квар на инсталацијама је саниран. Затим су извршена 
истраживања ради утврђивања геотехничких услова санације темеља. 

 
Слика 1. Скица темеља котла 

 
 

3. ГЕОТЕХНИЧКИ ИСТРАЖНИ РАДОВИ 
 

3.1. Програм истраживања 
 
Приликом дефинисања програма геотехничких истраживања тежило се решењу 
проблема уз минимално ометање рада котларнице. При одабиру положаја 
истражних радова основни циљ био је да се испита промена влажности и 
инжењерских карактеристика тла испод темеља услед претпостављеног 
провлажавања. Истражни радови су извршени у фебруару 2014. на следећим 
местима унутар котларнице (Слика 2): 

 у углу темеља на месту највећих слегања 
 у супротном углу темеља, који није претрпео слегања 

Истражни радови изведени су и на једном месту изван котларнице, где се 
претпоставља да је тло непровлажено. Изван котларнице је, као најекономичније 
решење, урађен ископ истражне јаме.  
 

3.2. Резултати теренских истраживања 
 

Истражна јама изван котларнице (Ј-1) изведена је ручним ископом до дубине 2.0 m 
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и у њој су констатована два слоја тла:   
 Слој прашинасте глине дебљине 1.0 m (слој 1) 
 Слој прашинасте глине лесоидне структуре са израженом цевастом 

порозношћу, од дубине 1.0 m до дубине ископа (слој 2) 
Уочено је да тло на овом месту није провлажено, чиме је циљ извођења истражне 
јаме остварен. Из сваког слоја узети су непоремећени узорци тла (U1, U2). 
Истражна бушотина B-1 (у углу темеља који није претрпео слегања) изведена је 
ручном гарнитуром са горњег нивоа подне плоче котларнице, до дубине 1.95 m. У 
бушотини су констатована два слоја тла: 

 Насип од прашинасте глине са примесама песка, шљунка и грађевинског 
шута, дебљине 1.65 m, мерено од коте пода котларнице (слој 1') 

 Слој прашинасте глине лесоидне структуре као и у истражној јами Ј-1, 
дебљине од 1.65 m до дубине бушења (слој 2). 

На овом месту није дошло до провлажавања тла. Из бушотине су помоћу цилиндра 
извађена два непоремећена узорка тла (U3, U4), из сваког  слоја. 

 

Слика 2. Скица котларнице са положајем истражних радова 

У углу темеља који је претрпео највећа слегања није било могуће извршити 
истражно бушење, јер је маневарски простор у котларници на том месту изузетно 
мали и заузет машинском и другом опремом, па би пре бушења било неопходно 
демонтирати опрему и обуставити рад котларнице. Уместо тога изведена је 
истражна јама (Ј-2) у подрумској просторији испод котларнице. Код извођења јаме 
искоришћена је чињеница да се подрумски зид на коме је примећена појава влаге 
налази врло близу темеља. Јама је изведена тако што је прво пробијена подна 
плоча подрума непосредно уз поменути зид, а затим је зид поткопан у ширини од 
око 0.40 m, до дубине од око 0.90 m, чиме је отворен простор за узимање узорка 
тла испод темеља (Слика 3). На месту ископа (на дубини од ~3.25 m мерено од 
коте пода котларнице), констатован је слој прашинасте глине лесоидне структуре, 
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као у јами Ј-1 и бушотини B-1 (слој 2). На овом месту тло је повећане влажности и 
мекe конзистенције. Из јаме је узет један непоремећени узорак тла (U5). 
 
 

4. РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА 
 

4.1. Влажност тла 
 
Идентификационо-класификационим испитивањима узорака тла (Табела 1) 
потврђен је распоред слојева констатован истражним радовима. Сви узорци тла су, 
према USCS, глина средње пластичности (CI), осим узорка U5, који је ниске 
пластичности (CL). Нижа граница течења овог узорка може бити последица 
испирања ситних честица провлажавањем. Природна влажност тла у слоју 1 и 1' је 
уједначена (20-22%). У слоју 2 влажност је 22-23%, док је у јами  Ј-2  примећена 
повећана влажност од око 27%, што је резултат провлажавања тла на том месту. 
 

 

 

Слика 3. Истражна јама у подрумској просторији са положајем узорка U5 
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Табела 1. Основна физичка својства тла 

Узорци 

Gs 
w             
% 

Запреминска 
тежина                              
kN/m3 

е0 
Sr       
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љ
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wL                          
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wP                            

% 
IP       
% 

Ic 

U
S
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Ј-1 
0.80-0.90 U1 1 2.67 21.7 19.6 19.1 15.7 0.66 87.1 26 68 6   43.7 22.4 21.3 1.0 CI 
1.30-1.50 U2 2 2.66 22.9 17.9 16.0 13.0 1.01 60.6 20 75 5   37.8 20.7 17.1 0.9 CI 

B-1 
1.45-1.65 U3 1' 2.66 20.1 20.2 19.9 16.6 0.57 93.7 23 46 22 9 37.6 20.7 17.0 1.0 CI 
1.75-1.95 U4 2 2.66 22.5 18.8 17.6 14.4 0.81 73.5 26 69 5   37.4 20.4 16.9 0.9 CI 

J-2 0.70-0.90 U5 2 2.66 27.3 18.5 17.8 14.0 0.86 84.3 12 75 13   31.7 21.2 10.6 0.4 CL 

 

Табела 2. Параметри смичуће чврстоће и деформабилности тла 

Узорци 
Параметри 

смичуће 
чврстоће 

Параметри деформабилности 

С
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д
а 

Д
у

би
н

а 

О
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С
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ј φ'                         
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c' 
kN/m2 M
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kP

a 

M
v 
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0
-2

00
   

   
   

kP
a 

Режим засићења водом 

Ј-1 
0.80-0.90 U1 1     9360 9880 засићен узорак 

1.30-1.50 U2 2 19.1 6.8 
6530 3340 природна влажност узорка 
2600 2050 додата вода при 90 kPa 

B-1 
1.45-1.65 U3 1' 28.0 8.9 5070 6310 засићен узорак 
1.75-1.95 U4 2     5350 4200 засићен узорак 

Ј-2 0.70-0.90 U5 2 19.7 8.6 7420 3680 засићен узорак 

 
 

4.2. Параметри деформабилности 
 
На свим узорцима извршени су едометарски опити стишљивости до нивоа напона 
од 400 kPa, са различитим режимима засићења водом (Табела 2). При томе је 
усвојено да је слој 2 главни носећи слој, јер је дубина фундирања 1.25 m, што је 
веома близу границе слојева 1' и 2, која се налази на око 1.65 m. Узорци у слоју 2, с 
обзиром на лесоидну структуру тла и могућу колапсибилност, испитани су у 
засићеном стању (U4, U5) и у стању природне влажности (U2), како би се 
упоредили параметри стишљивости при различитим режимима влажења. Такође је 
испитана колапсибилност узорка U2 тако што је узорку у природно влажном 
стању при нивоу напона од 90 kPa (бруто контактни напон од темеља и котла) 
додата вода, а затим је праћена промена (повећање) вертикалне деформације. 
Добијени резултати за узорак U2 показују да додавањем воде модули 
стишљивости значајно опадају у поређењу са узорком у природно влажном стању 
(Слика 4), што значи да провлажавањем тло постаје значајно стишљивије. Нешто 
већи модули стишљивости узорка U5 (провлажен узорак из подрума) у односу на 
непровлажени узорак U2 из јаме изван котларнице могу се објаснити збијањем тла 
за време слегања услед провлажавања. 
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Слика 4. Промена модула стишљивости у слоју 2 услед провлажавања 

 
5. ГЕОСТАТИЧКИ ПРОРАЧУНИ 
 
Контрола дозвољене носивости тла извршена је под претпоставком да се 
оптерећење са темеља на тло преноси преко належуће површине ребара са вутама 
(~15 m2), без дела у средини. Прорачунска вредност бруто контактног напона у 
темељној спојници износи 93 kPa. Дозвољена носивост тла срачуната је за 
тракасти темељ B=0.9 m (ширина ребра). Прорачун је извршен за слој 2 (који је 
слабији), према домаћим прописима [3] и Еврокоду 7 [4] и добијена је вредност  
90-140 kPa, што је у дозвољеним границама. Додатно слегање темеља услед 
провлажавања одређено је за бруто контакти напон од темеља и котла (93 kPa) и 
Df=1.25 m. За прорачун су усвојени минимални модули стишљивости, добијени у 
опиту са додавањем воде при напону од 90 kPa. Прорачун је извршен 
интеграцијом прираштаја вертикалних деформација по дубини и добијена је 
вредност Δs=5.2 cm. Поређењем са слегањем измереним помоћу репера (3.5 cm), 
можемо рећи да усвојени модел даје добру процену слегања, јер треба имати у 
виду да је мерење почело тек након што је слегање уочено. 
 
 

6. УСВОЈЕНО РЕШЕЊЕ САНАЦИЈЕ 
 
За санацију темеља анализирано је неколико могућих варијантних решења. 
Генерално, проблем се може решити на два основна начина: 

 Преношењем оптерећења на боље носиве, недеградиране слојеве тла испод 
зоне провлажавања, што се може остварити извођењем бушених или 
утискиваних шипова и повезивањем истих са постојећим темељем 

 Побољшањем механичких карактеристика тла – стабилизацијом тла неком 
од познатих метода, као што су млазно ињектирање (jet grouting) или 
консолидационо ињектирање. 

Решење са шиповима је тешко изводљиво, првенствено због недостатка простора 
потребног за извођење радова, па је усвојено решење методом плитког 
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консолидационог ињектирања. Препоручено је да се након санације настави 
праћење слегања темеља помоћу репера. 
 
 

7. ЗАКЉУЧЦИ 
 
На основу изведених теренских истраживања, лабораторијских испитивања и 
геостатичких прорачуна закључено је да је настало неравномерно слегање темеља 
последица провлажавања лесоидног тла испод темеља услед процуривања воде из 
инсталација. Таква појава је честа код колапсибилних врста тла какав је лес, који 
услед своје специфичне структуре губи добра механичка својства приликом 
накнадног влажења. Умајући то у виду, код пројектовања темеља на таквој врсти 
тла треба посебним мерама спречити  свако неконтролисано продирање воде 
испод темеља, уколико се предвиђа плитко фундирање, или повећати дубину 
фундирања изван зоне провлажавања тла. 
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GEOTECHNICAL CONDITIONS FOR REPAIR OF 
BOILER FOUNDATION IN „GALENIKA“ FACTORY 

 
Summary: This paper presents the determination of the geotechnical conditions for 
repair of steam boiler shallow foundation in the boiler room of the factory "Galenika", 
Zemun, due to the differential foundation settlements. The analysis of the causes of the 
problem, the program and the results of field and laboratory geotechnical testings, as 
well as the repair solution, are presented.  
 
Keywords: foundation repair, settlement, wetting, loess 
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ПРОРАЧУН ДИЈАФРАГМЕ ПРЕМА 
КЛАСИЧНОЈ МЕТОДИ И ПРЕМА ЕВРОКОДУ 7 

 
Петар Сантрач 1 
Жељко Бајић 2                                                                                              УДК: 624.152 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.056 
Резиме: У односу на претходни период, у последњих 10-так година je значајно 
порастао број објеката у урбаним срединама за којe су изведене дубоке темељне 
јаме за подземне етаже. Заштита темељних јама и суседних објеката је 
углавном армирано-бетонским дијафрагмама или шиповима, а изузетно челичним 
прибојем. Пошто у Србији не постоје технички нормативи или препоруке, методе 
прорачуна су врло различите а уз оскудну домаћу литературу често и произвољне. 
Настојећи да бар приближно осветли ову проблематику, рад приказује поређење 
резултата прорачуна према класичном поступку која се примењује у Србији и 
методе коју препоручује Еврокод 7. Како би се илустровале разлике, приказан је 
прорачун армирано-бетонске дијафрагме у две фазе ископа у једноставном 
геомеханичком профилу. На крају рада је извршена анализа резултата и дати су 
закључци.  
 
Кључне речи: армирано-бетонска дијафрагма, заштита темељне јаме 
 
 

1. УВОД 
 
Ископи за дубоке темељне јаме  углавном се изводе у комплексним геотехничким 
условима са високим нивоом поземне воде и у непосредној близини суседних 
објеката. Заштита темељних јама се најћешће врши дијафрагмама или завесом од 
бушених шипова. Прорачун се углавном врши према методи граничне равнотеже 
(Limit states method) и методе модула реакције тла која се још назива Винклерова 
или напонско зависна метода (Winkler method, Subgrade reaction method, Dependent 
pressures method).  
На основу искуства аутора, сложенији прорачун заснован на МКЕ (метода 
коначних елемената) и еласто-пластичних конститутивних модела тла, 
коришћењем софтвера типа Plaxis, GeoStudio, Flac, Fine и друго, у Србији је 
изузетно редак. Постоје бар три разлога за то. Први је релативно висока цена 
софтвера уз мали број објеката кроз који би се софтвер исплатио. Други разлог је 

                                                           
1 Проф. др Петар Сантрач, дипл.инж.грађ., Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет у 
Суботици, Козарачка 2а, Суботица, Србија, тел: +381 24 554 300, e-mail: santrac@gf.uns.ac.rs  
2 Мр. Жељко Бајић, дипл.инж.грађ., Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет у Суботици,    
Козарачка 2а, Суботица, Србија, тел: +381 24 554 300, e-mail: bajic@gf.uns.ac.rs 
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што су геомеханички истражни радови по правилу сведени на минимум што је 
недовољно да би се поуздано и квалитетно испитали и дефинисали улазни 
параметри геомеханичког профила за примену сложеног конститутивног модела. 
Трећи разлог је не постојање квалитетних мерења током ископа, на основу којих 
би се вршила повратна анализа и критичка оцена примењених параметара тла и 
перманентно стицало практично искуство за будуће сличне објекте у сличним 
геотехничким срединама. У најбољем случају, пројектант има могућност да 
издејствује вршење геодетског мерења померања наглавнице дијафрагме или 
завесе од шипова и слегање суседних објеката. На врло корисне податке добијене 
мерењем инклинације и притисака по дубини заштитног зида треба заборавити.  
Првенствени разлог је не постојање техничке регулативе која би прописала 
минималан ниво мониторинга и незаинтересованост инвеститора за кога је то 
додатан и непотребан трошак. Када се све што је претходно наведено узме у обзир, 
долази се до закључка, да је у датим околностима најцелисходније, бар за сада, 
користити релативно грубе и упрошћене методе засноване на релативно оскудним 
геотехничким подацима. 
Пошто је предвиђено да се у Србији почев од јануара 2016. године, Еврокод 
користи као националан стандард, аутори су урадили упоредну анализу резултата 
прорачуна једне конзолне и једне разупрте / анкерисане дијафрагме. Прорачуни су 
извршени према методи граничне равнотеже и према методи модула реакције тла, 
а стандард прорачуна је класичан и према ЕN 1997-1:2004 Eврокод 7[1]. 
 

 

2. ПРИНЦИПИ И ПРЕТПОСТАВКЕ ПРОРАЧУНА 
 
Прорачун потребне дубине дијафрагме (D) се врши по методи граничне равнотеже 
(ULS), стим што се активни притисак тла рачуна по методи Cullmana а пасивни 
притисак (отпор тла) за 300 по методи Caquot & Kerisela. У раду није извршена 
редистрибуција активног притиска тла услед утицаја разупирача.  
Да би се у оквиру граничног стања употребљивости (SLS) одредило померање 
главе дијафрагме и проценило слегање терена иза дијафрагме, у рутинској пракси 
се користи метода модула реакције тла. Пошто се конкретно ради о хомогеном 
слоју песка, за модул реакције (kh) се може претпоставити да расте линеарно с 
дубином (z) која се мери од дна темељне јаме вертикално на ниже, према следећим 
изразима: 
 

   Dzlk,Dzmk hhhh   (1) 

 
У горњој једначини, (mh) је константа хоризонталног модула реакције по Roweu 
[2],[3]  за конзолну а (lh) према Тerzaghi-u [4] за разупрту дијафрагму. За потопљен i 
збијен песак, усвојено је mh40.0 MN/m3 (за круту дијафрагму) и lh=8.0 MN/m3. 
 
 За класични прорачун према граничном стању лома[5][6] користи се само један 

фактор сигурности, помоћу којег се на основу израчунатог отпора тј. пасивног 
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притиска тла (рр) одређује мобилисани пасивни притисак тла (ррm) према 
изразу: 

5.1F,Fpp SSppm   (2) 

Пасивни притисак тла (рр) испред потпорне конструкције се рачуна на основу 
угла смичуће отпорности (), кохезије (с), угла трења између тла и 
дијафрагме () и облика линије терена у пасивној зони. Парцијални фактори 
сигурности за сва оптерећења (главна и допунска) су једнака 1.0.  

 Према препоруци Еврокода 7 потпорна конструкција се такође пројектује 
према граничном стању лома али постоје и одређене суштинске разлике. 
Еврокод 7 предвиђа 3 (три) пројектна приступа са комбинацијама парцијалних 
фактора сигурности који се односе на дејства, параметре и отпор тла. 
Пројектни приступ (1) предвиђа следеће комбинације парцијалних фактора у 
граничном стању: 

Комбинација 1: A1 "+" M1 "+" R1 
Комбинација 2: A2 "+" M2 "+" R1 

Пројектни приступ (2) предвиђа следеће комбинације парцијалних фактора у 
граничном стању: 

Комбинација 1: A1 "+" M1 "+" R2 
Пројектни приступ (3) предвиђа следеће комбинације парцијалних фактора у 
граничном стању: 

Комбинација 1: A2 "+" M2 "+" R3 
За проверу граничног стања у конструкцији (STR) или у тлу (GEO), скуп А1 
или скуп А2 парцијалних фактора за дејства (F) или за ефекте од дејстава 
граничног стања (Е) је у табели А.3 у ЕN 1997-1:2004 Eврокод 7 (Део-1: 
Општа правила, стр. 128). У овом раду су у прорачуну разматрана следећа 
дејства: 
 - тежина воде и тла, 
 - напони у тлу, 
 - притисак тла и подземне воде, 
 - карактеристична (нефакторисана) оптерећења конструкције/дијафрагме, 
 - карактеристична (нефакторисана) оптерећења терена иза зида, 
 - утицај разупирача. 
За проверу граничног стања у конструкцији (STR) или у тлу (GEO), скуп М1 
или скуп М2 парцијалних фактора за параметре тла (М) је у табели А.4 у ЕN 
1997-1:2004 Eврокод 7 (Део-1: Општа правила, стр. 129). Пројектне вредности 
параметара тла (Хd) се могу одредити директно или се могу извести на основу 
репрезентативних вредности помоћу следеће једначине: 
 

kkd XX   (3) 

За проверу граничног стања у конструкцији (STR) или у тлу (GEO), скуп R1 
или скуп R2 или R3 парцијалних фактора отпора (R) је у табели А.13 у ЕN 
1997-1:2004 Eврокод 7 (Део-1: Општа правила, стр. 132). У прорачуну су 
коришћени следећи парцијални фактори: 

- G=1 за сет А1, за дејства, 
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- M за сет M2, за параметре тла, 
- R;e=1 за сет R1, за отпоре тла. 

Остали параметри коришћени у прорачуну су приказани у конкретном 
примеру. 
 
 

3. ПРОРАЧУНСКИ МОДЕЛИ 
 

Прорачуни су извршени на основу два карактеристична модела, који су приказани 
на слици 1, а који претстављају две узастопне фазе ископа темељне јаме. Модел 1) 
приказује заштиту ископа дубине 4.0м АБ конзолном дијафрагмом, којој се након 
ископа додаје разупирач на дубини од 2.0м од површине терена. Модел 2) 
приказује заштиту ископа дубине 8.0м, АБ дијафрагмом са једним разупирачем, 
стим што се разупирач постепено активира ископом испод 4.0м. Дијафрагме су 
дебљине 60цм а марка бетона је МБ30. Профил терена чини слој хомогеног 
збијеног песка (SW), а ниво подземне воде је на дубини од 4.5м од површине 
терена.  
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Слика 1. Прорачунски модели: 1) Конзолна дијафрагма, 2) Разупрта дијафрагма 
 

Код конзолне дијафрагме је дубина ископа 4.0м и  не мора се вршити снижавање 
нивоа подземне воде, док је код разупрте дијафрагме дубина ископа 8.0м, због чега 
се ниво подземне воде у темељној јами мора снизити за 4.0м. Размак разупирача 
износи 3.0м а дужина је 15.0м. На површини терена иза дијафрагме постоји 
корисно покретно оптерећење од 1.0 кПа. Угао трења између дијафрагме и тла је 
=2/3.  
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4. РЕЗУЛТАТИ ПРОРАЧУНА 
 

На основу методе граничне равнотеже, прорачуном је одређена: дубина 
дијафрагме (D), минимални (Mmin) и максимални момент савијања (Mmax) и сила у 
разупирачу (F). Да би се могло извршити поређење резултата, у методи модула 
реакције тла је дубина дијафрагме (D) усвојена на основу резултата методе 
граничног стања, а затим је израчунат: минимални (Mmin) и максимални момент 
савијања (Mmax), сила у разупирачу (F), померање главе дијафрагме (U0), померање 
дијафрагме у нивоу разупирача (UF) и стабилност тла против хидрауличког слома 
у дну ископа (FS,h). У табели 1 су дати резултати прорачуна за конзолну 
дијафрагму. Према усвојеној конвенцији, негативан момент савијања затеже 
залеђе дијафрагме, док је негативно померање усмерено према ископу.  
 

Табела 1. Резултати прорачуна за конзолну дијафрагму 

Стандард: Класичан поступак ЕN 1997-1:2004 

Метода: Граничне 

равнотеже 

Модула 

реакције тла 

Граничне 

равнотеже 

Модула 

реакције тла 

D (m) 3.56 3.56 3.71 3.71 

Mmin (kNm) -101.7 -90.0 -124.6 -126.4 

U0 (mm) - -23.7 - -27.4 

H+D (m) 7.56 7.56 7.71 7.71 

 
Резултати прорачуна за разупрту дијафрагму су дати у табели 2. Аксијална крутост 
разупирача је ЕА/L=204.1kN/mm. Разупирач се поставља на деформисану 
конзолну дијафрагму дужине 11.28m односно 11.75m, при чему је константа 
модула реакције тла на z=3.28м односно 3.75м, мерено од дна ископа (-4.0м)  
nh=40MN/m3.  

Табела 2. Резултати прорачуна за разупрту дијафрагму 

Стандард: Класичан поступак ЕN 1997-1:2004 

Метода: Граничне 

равнотеже 

Модула 

реакције тла 

Граничне 

равнотеже 

Модула 

реакције тла 

D (m) 3.28 3.28 3.75 3.75 

Mmax (kNm) 224.4 266.2 293.3 432.1 

F (kN) 325.1 340.1 440.9 507.9 

U0 (mm) - -4.1 - -4.8 

UF (mm) - -7.4 - -9.9 

Umax (mm)  -12.3 - -19.0 

FS,h 3.25 3.25 2.04 (1.94) 

H+D (m) 11.28 11.28 11.75 11.75 

Да би тло испод дна темељне јаме (ископа) било стабилно против хидрауличког 
слома, фактор стабилности (FS,hs) мора задовољити израз (4) за класичан поступак 
и израз (5) ако се користи метода који препоручује Еврокод 7 : 
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 wph,Swp iFi   (4) 

  
 wpstb,Gdst,Gh,Sstb,Gdst,Gwp iFi   (5) 

 
У горњем изразу, (w) и () су запреминска тежина воде и потопљеног тла, (ip) је 
просечан хидраулички градијент у пасивној зони тла, а (G,stb) и (G,dstb) су 
парцијални фактори сигурности за дејства (F) према табели А.17. Просечан 
хидраулички градијент (ip) уз дијафрагму у пасивној зони, одређује се на основу 
струјне мреже.  
 
 

5.  ЗАКЉУЧАК 
 
Упоредни прорачун је извршен за конзолну и разупрту дијафрагму, чије су дужине 
одређене по методи граничног стања (ULS) и задржане у методи модула реакције 
тла (SLS). Резултати према ULS и SLS се не упоређују јер су поступци суштински 
различити. Избором модула реакције тла, појединачно се може изједначити нпр. 
или само максимални момент савијања или само померања или само сила у 
разупирачу. Ако се пореде резултати по методи граничног стања за уобичајен 
фактор сигурности код класичне методе FS=1.5, Еврокод 7 даје веће вредности. За 
конзолну дијафрагму је дубина (D) већа за 4% а момент савијања (Mmin) за 23%. За 
разупрту дијафрагму,  (D) је веће за 15%, (Mmax) за 31%, а сила у разупирачу (F) за 
36%. Упоређивањем резултата према методи модула реакције тла, Еврокод 7 
поново даје веће вредности. За конзолну дијафрагму (D) је веће за 4% а (Mmin) за 
41%. Разупрта дијафрагма има (D) веће за 15%, (Mmax) за 63%, а (F) за 50%.  
Горњи резултати се не могу уопштити само на основу два примера. За сваки други 
рачунски пример, у погледу геомеханичког профила, дубине ископа и 
материјалних параметара, одступања резултата прорачуна може бити потпуно 
другачије. 
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DIAPHRAGM WALL CALCULATION BY CLASSICAL 
METHOD AND ACCORDING TO EUROCODE 7 

 
Summary: Compared to the previous period, in the last 10 years a significant increase 
in the number of structures located in urban areas for which a deep foundation pit for 
underground floors were constructed. The protection of foundation pit and the  adjacent 
structures is generally done by construction of reinforced concrete diaphragms or sheet 
pile walls and exceptionally by steel sheet piles. Since for this type of structures Republic 
of Serbia have no recommendations or technical norms, calculation methods are very 
different and with scarce domestic literature often very arbitrary. In an effort to shed 
some light on this issue, this paper presents a comparison of results of calculation 
according to the classical procedure used in Serbia and procedure recommended by 
Eurocode 7. To illustrate the differences, calculation of reinforced concrete diaphragm 
in two phase excavation in a simple geomechanical profile is presented. At the end of 
this paper an analysis of the results is given with certain conclusions. 
 
Keywords: reinforced-concrete diaphragm wall, protection of foundation pit 
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ACCURACY OF CUTTING THE TUNNEL 
''MALA KAPELA'' IN CROATIA 

 
Mladen Zrinjski 1 
Đuro Barković 2 
Tomislav Majcan 3                                                                     УДК: 624.19.035.2(497.5) 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.057 
Summary: The tunnel ''Mala Kapela'', 5760 m long, is the longest tunnel in the Republic 
of Croatia. The transverse deviation for the cutting point in the right tunnel tube was 
sQ=0.8 cm and the longitudinal deviation sL=2.1 cm. The transverse deviation for the 
cutting point in the left tunnel tube was sQ=1.0 cm and the longitudinal deviation sL=2.2 
cm. The vertical deviation for the cutting point in the right tunnel tube was sH=1.9 cm, 
and for the cutting point in the left tunnel tube sH=2.1 cm. 
 
Keywords: Overhead geodetic basis, underground geodetic basis, transverse deviation, 
longitudinal deviation, vertical deviation 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
A tunnel is an underground construction object in the form of a tube open at its both 
ends that is laid out horizontally or slightly inclined, with a traffic route built through it – 
railway, road, channel or water way [1]. Tunnels are construction objects the building of 
which requires the greatest possible accuracy from the geodetic experts in their work on 
surveying. Since tunnels are an ingredient part of traffic routes, and their building is four 
to five times more expensive than the building of the open part of a traffic route, 
geodetic works demand special attention. 
 
 

2. ACCURACY OF TUNNEL CUTTING 
 
Underground geodetic basis should provide the transfer of a mathematically defined 
tunnel axis with a certain number of points having adequate coordinates below the 
physical surface of the Earth. In order to ensure the transfer of these points, the quality of 

                                                           
1 Assist. Prof. Dr. Mladen Zrinjski, Faculty of Geodesy, University of Zagreb, Kačićeva 26, HR-10000 Zagreb, 
Croatia, tel: ++385 (0)1 4639 337, e – mail: mladen.zrinjski@geof.hr 
2 Prof. Dr. Đuro Barković, Faculty of Geodesy, University of Zagreb, Kačićeva 26, HR-10000 Zagreb, Croatia, 
tel: ++385 (0)1 4639 226, e – mail: djuro.barkovic@geof.hr 
3 Tomislav Majcan, Faculty of Geodesy, University of Zagreb, Kačićeva 26, HR-10000 Zagreb, Croatia,  
e – mail: tomajcan@geof.hr. 
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the established geodetic basis has to enable the staking out of tunnel axis within the 
limits of tolerances prescribed in advance. The form of the tunnel basis and its accuracy 
are stipulated by construction and technical requirements related to the accuracy of 
tunnel cutting, which depends on its length. The accuracy of tunnel cutting is usually 
defined by the value  per kilometre (mm/km), so it can be expressed in the following 
way [2]: 
 

 kmTsD  , (1) 

 

where: Ds  – is a standard deviation of tunnel cutting  

 kmT  – tunnel length in kilometres. 

 
Since the accuracy of tunnel cutting depends on the quality of geodetic basis and 
measuring method, it is necessary to make an assessment of accuracy with regard to the 
approved criteria. It is presented by a relative error ellipse containing information on 
transverse (sQ) and longitudinal (sL) deviation of the tunnel cutting point. The relative 
error ellipse is computed from the co-factor of coordinate differences of points which 
define the cutting, and its elements are a big semi axis A, a small semi axis B and a grid 
bearing of the big semi axis . Relative error ellipse does not depend on the distance 
between the two points if these were determined independently. If it is applied to the 
tunnel cutting point, transverse and longitudinal deviation of tunnel cutting will be 
obtained from the expression [3]: 
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where: t – grid bearing of tunnel axis. 
Network quality is defined not only by its precision but also by its reliability. The 
reliability of the network is tested using methods of mathematical statistics. 
 
 

3. THE TUNNEL ''MALA KAPELA'' 
 
The tunnel ''Mala Kapela'' is placed on the highway Zagreb – Split in the Republic of 
Croatia. It consists of two parallel tunnel tubes with 25 m of distance between the axes. 
The right tunnel tube (N–S) is 5760.00 m long, and the left tube (N–S) 5761.76 m. The 
tunnel ''Mala Kapela'' is the longest tunnel in the Republic of Croatia. The accuracy of 
tunnel cutting depends primarily on the accuracy of the overhead and underground 
geodetic basis, on the precision of instruments and measuring methods, on the manner of 
transferring of the initial grid bearing into the tunnel, on the shape of the tunnel and the 
building method (full profile or undermining), on errors in construction, and deformation 
of a construction object. Therefore, the error in cutting a tunnel is the result of total 
impact of the above-stated error sources. The largest part of the error in cutting a tunnel 
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originates from the underground geodetic basis, the quality of which depends on the 
accuracy of measuring directions and distances, and on the geometric form of a network 
and/or traverses. The geodetic basis of the tunnel ''Mala Kapela'' consists of an overhead 
and of an underground basis. Overhead geodetic basis can be divided into the positional 
and vertical. The positional overhead geodetic basis consists: 

 two geodetic rectangles (one in the vicinity of the northern, and the other in the 
vicinity of the southern portal) 

 a precise closed traverse that connects positionally these two micro-networks (from 
the point S3 in the northern micro-network to the point J2 in the southern micro-
network). 

 
The homogeneity of micro-networks in the northern and southern tunnel portal has been 
tested and confirmed with a precise traverse that connects these two networks. This 
traverse has been determined with the positional relative accuracy of R=1:60 000. The 
vertical overhead geodetic basis is defined by a precise levelling figure that vertically 
connects the micro-network of the entrance and exit portals. At the northern portal, the 
levelling figure is connected to the benchmark on the pillar S1, and on the southern 
portal to the benchmark on the pillar J1. The underground geodetic basis relies on the 
overhead geodetic basis. Underground geodetic basis can also be divided into the 
positional and vertical. The positional underground geodetic basis consists of (Figure 1): 

 two networks in the right tunnel tube (N–S) that are made in the form of a triangle 
chain (one in the northern, and the other in the southern part of the tunnel) 

 two traverses in the left tunnel tube (N–S) (one in the northern, the other in the 
southern part of the tunnel) connecting the underground networks in the right tunnel 
tube and the overhead geodetic basis on the northern, i.e. southern tunnel portal. 

 
This was the first time that the triangle chain underground basis of a tunnel like the one 
in ''Mala Kapela'' was applied in the Republic of Croatia for the purpose of cutting a 
tunnel. The vertical underground geodetic basis consists of two closed precise levelling 
figures (the measurements were performed using the method of geometric levelling – 
order of precise levelling). On the northern side of the tunnel the levelling figure is 
connected to the benchmark on the pillar S1, and on the south the levelling figure is 
connected to the benchmark on the pillar J1. The heights of screws stabilized on 
reinforced concrete pillars in both tunnel tubes were determined. Due to a large amount 
of data, this paper analyses in detail only the positional underground geodetic basis. 
According to the rules on Technical Standards and Conditions for Designing and 
Constructing Tunnel on the Roads of the Republic of Croatia, for the tunnel ''Mala 
Kapela'' (L = 5760.00 m) the allowed transverse and longitudinal deviation is [4]: 
 

mm144760.5mm60mm60 km  LD . 

 
The underground geodetic basis of the tunnel ''Mala Kapela'' is made in the form of two 
triangle chains in the right tube (one in the north, and the other in the south) and two 
traverses in the left tunnel tube (one in the north and the other in the south). The triangle 
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chains and traverses connect the underground network in the right tunnel tube with the 
overhead geodetic basis in the north and in the south of the tunnel. This reduced the 
influence of refraction, the errors of instrument and signal centring, and the errors of 
initial grid bearing on the accuracy of tunnel cutting. The points in the underground 
geodetic basis have been placed at a distance of 200 to 300 m and stabilized on 
reinforced concrete pillars with metal plate with a screw in the middle. All 
measurements were carried out using the three tripod centring accessories.  

NORTHERN
   PORTAL

S3

J2

JD1

J4

J3

J1

JD15

SD11

SOUTHERN
  PORTAL

JL15

SL11

S2

S4

S1

100

N

 
Figure 1. Positional underground geodetic basis in the tunnel ''Mala Kapela'' 
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On the basis of the station adjustment, triangle closing and processing other 
measurement data, the standard deviation of measuring single direction was calculated 
and runs up to sp = 1.80'', and the standard deviation of measured distance runs up to sd = 
2.1 mm. Considering the unfavourable working conditions in the tunnel and the declared 
measuring uncertainty of the instrument, the achieved standard measuring deviations are 
satisfactory. The above-stated measuring deviations were used to calculate the weights in 
the process of adjustment. Since all points on the tunnel axis refer to the unique 
coordinate system of Gauss-Krüger projection of meridian zones, the coordinates of 
geodetic basis points had to be calculated in the same system. Closing of levelling 
figures was achieved with accuracy: on the northern portal ±2.10 mm (d = 2392 m), and 
on the southern portal ±3.00 mm (d = 3429 m). Gauss-Markov model was used for the 
adjustment [5]. The adjustment was carried out in two iterations and has shown that the 
result converges. The result of the adjustment was the coordinates of points in the 
underground geodetic basis, their standard deviation (sy and sx), the elements of error 
ellipse (A, B, ) and the measurement adjustment with their respective accuracy 
estimate. Here we present only the standard deviations of coordinates of the last points in 
the network from which the cutting was done at the northern (SD11 and SL11) and the 
southern side of the tunnel (JD15 and JL15), (Table 1). 
 
Table 1. Standard deviations of coordinates of last points in the network from which the 

cutting was done on the northern and southern side of the tunnel 

Last point 
Standard deviations of coordinates 

sy [cm] sx [cm] 

SD11 3.9 2.9 

SL11 4.0 2.9 

JD15 5.9 4.5 

JL15 5.9 4.6 

 
After cutting the tunnel, measurements were made in order to calculate the positional 
uncertainty for the cutting points in the right and the left tunnel tube. This was indicated 
by transverse and longitudinal deviation. For the cutting point in the right tunnel tube the 
transverse deviation was sQ = 0.8 cm and the longitudinal deviation sL = 2.1 cm (Table 
2). 
 

Table 2. Transverse and longitudinal deviation for the cutting point in the right tunnel 
tube 

Cutting point 
Transverse deviation 

sQ [cm] 
Longitudinal deviation 

sL [cm] 

JD15 0.8 2.1 
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For the cutting point in the left tunnel tube the transverse deviation was sQ = 1.0 cm and 
the longitudinal deviation sL = 2.2 cm (Table 3). 

 
Table 3. Transverse and longitudinal deviation for the cutting point in the left tunnel 

tube 

Cutting point 
Transverse deviation 

sQ [cm] 
Longitudinal deviation 

sL [cm] 

JL15 1.0 2.2 

 
For the cutting point in the right tunnel tube (JD15) the obtained vertical deviation was 
sH = 1.9 cm, and for the cutting point in the left tunnel tube (JL15) was sH = 2.1 cm. 
 
 

4. CONCLUSION 
 
Since the accuracy of tunnel cutting depends primarily on the precision and reliability of 
underground geodetic basis, its design and implementation should be done after 
thoroughly made analyses. In addition, great attention should be paid to design and 
implementation of overhead geodetic basis, because its implementation largely affects 
the accuracy of the underground geodetic basis, which implies the accuracy of tunnel 
cutting as well. The underground geodetic basis of the tunnel ''Mala Kapela'' in the right 
tunnel tube (at the northern and southern portal) was therefore designed and 
implemented in the form of a triangle chain. At the beginning it was directly connected 
to the overhead geodetic basis, and at the end it was connected to the overhead geodetic 
basis with the traverse through the left tunnel tube (at the northern and southern portal). 
Thus were obtained two closed polygons (one on the north and the other on the south), 
along with a large number of redundant measurements in order to increase the accuracy, 
as well as the possibility to adjust the interior angles in triangles and closed polygons to 
the theoretical value of (n – 2)·180°. When transferring the orientation angle into the 
underground geodetic basis it is necessary to determine the direction orientation on the 
initial point with all points of the overhead geodetic basis that are observed. The control 
measurements in the underground geodetic basis during the tunnel cutting must be made 
at least after every 500 m of the drilled tunnel. 
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ТОЧНОСТ ПРОБОЈА ТУНЕЛА  
''МАЛА КАПЕЛА'' У ХРВАТСКОЈ 

 
Резиме: Тунел ''Мала Капела'', дуљине 5760 м, најдуљи је тунел у Републици 
Хрватској. За точку пробоја у десној тунелској цеви добивено је попречно 
одступање sQ=0.8 цм и уздужно одступање sL=2.1 цм. За точку пробоја у левој 
тунелској цеви добивено је попречно одступање sQ=1.0 цм и уздужно одступање 
sL=2.2 цм. За точку пробоја у десној тунелској цеви добивено је висинско 
одступање sH=1.9 цм, а за точку пробоја у левој тунелској цеви sH=2.1 цм. 
 
Кључне речи: Надземна геодетска основа, подземна геодетска основа, попречно 
одступање, уздужно одступање, висинско одступање 
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ПРЕДНОСТИ И МАНЕ ПРИМЕНЕ ПОРОЗНИХ 

АСФАЛТА У УРБАНИМ СРЕДИНАМА  
 

Владан Илић1 
Марко Орешковић2                                                                                        УДК: 691.16 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.058 
Резиме: Порозни асфалти се примењују широм света како би се смањила бука 
настала услед дејства саобраћаја. Тако се, на пример, у Холандији и Данској 
најчешће користе двослојни порозни асфалти. Генерално, доказано је да овакве  
коловозне конструкције ефикасно редукују буку када су новоизграђене, али ово 
својство значајно се мења са старењем коловоза. Осим ефекта смањења буке, 
због своје отворене текстуре и дренажних способности, порозни асфалти 
умањују ефекте прскања и распршивања воде иза возила у покрету. У овом раду, 
поред основних карактеристика, посебно је анализирана и примена порозних 
асфалта с аспекта одводњавања у градским срединама, као и недостаци везани 
за њихово одржавање.  
 
Кључне речи: Порозни асфалти, смањење буке, текстура, водопропустљивост, 
урбана средина 
 
 

1. УВОД 
 
Бука изазвана саобраћајем је проблем од растуће важности у многим светским 
метрополама и њиховој непосредној околини. Главни извор буке на градским 
саобраћајницама настаје на контакту гуме и коловозне површине.  Бука изазвана 
контактом гума/коловозна површина представља од 75 до 95% укупног износа 
буке котрљања, која настаје услед кретања моторних возила [1]. Смањењу тако 
настале буке може допринети примена различитих врста асфалтних мешавина 
и пнеуматика. Приликом пројектовања порозних асфалта, као и других тихих 
флексибилних коловозних конструкција, морају се узети у обзир не само 
карактеристике материјала, саобраћајно оптерећење и др., већ и многи други 
параметри који могу допринети смањењу укупног нивоа буке, као нпр.:  

 величина зрна агрегата - смањењем величине зрна редукује се бука настала 
интеракцијом пнеуматика са површином пута; 

 порозност - увећањем порозности повећава се апсорпција буке; 
 дебљина слоја - дебљи слојеви су тиши; 
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 дисконтинуитет мешавине; 
 температура коловоза - путеви са већом температуром су генерално тиши; 
 додаци асфалту - додавањем гуме у мешавину бука се смањује до 1dB(A). 

 
 

2. ВРСТЕ ПОРОЗНИХ АСФАЛТА 
 
Флексибилне коловозне конструкције, које најефикасније редукују буку, су оне 
које су изграђене од једнослојних и двослојних порозних асфалта. За евалуацију 
постигнутих ефеката редукције буке на рехабилитованим или реконструисаним 
деоницама пута, коловози са порозним асфалтима најчешће се пореде са 
стандардним асфалтним мешавинама. 
Крајем шездестих година у Европи започето је са изградњом пробних деоница са 
порозним асфалтом, који могу бити једнослојни и двослојни. Једнослојни порозни 
асфалт има висок садржај агрегата (81-85%), који обезбеђује висок проценат 
шупљина (око 20%) (слика 1). Постоје два концепта [1]: 

1) Амерички - OGFC (Open Graded Friction Course)  који карактерише дебљина 
слоја од 25 mm, гранулација 0/10 mm са дисконтинуитетом на 2/7 mm  и 
садржај шупљина од 12-16%; 

2) Европски концепт: PA (Porous Asphalts) који карактерише дебљина слоја од  
40-50 mm, гранулација 0/14 mm и понекад 0/20 mm (нарочито у Великој 
Британији), 0/10 mm у Француској, 0/16 mm у Холандији, са 
дисконтинитетом на 2/7 mm или 2/10 mm. Садржај шупљина је 20-24%. 

Величина зрна агрегата, структура порозности, степен трења и трајност се 
сматрају критичним карактеристикама.  
 

 

Слика 1: Порозни асфалт [2] 
У Европи се понегде користе двослојни порозни асфалти (слика 2), код којих 
површински слој чини агрегат чија је горња граница 6-8 mm. Поређењем са 
мешавинама у САД, агрегат у завршном слоју је максималне величине  
9,5-12,5 mm. Ови асфалти су за 4 dB(A) тиши од једнослојних, а скупљи су  
25-30%. У односу на стандардне  асфалтне мешавине, двослојни порозни асфалти 
су тиши за 8-9 dB(A). Највише пробних деоница са двослојним порозним 
асфалтима, које су служиле за различита екпериментална истраживања, изграђено 
је у Холандији и Данској. 
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Слика 2: Двослојни порозни асфалт (TLPA) [3] 
 
 

3. УТИЦАЈ ПОРОЗНИХ АСФАЛТА НА СМАЊЕЊЕ БУКЕ 
 
Експеримент који је започет још 1990их у Данској [4] показао је да једнослојни 
порозни асфалт са максималном величином зрна агрегата од 8 mm успешно 
редукује буку у износу од 3-4 dB(A) током целог животног века коловоза. Први 
део експеримента је био спроведен на двотрачном путу са ограничењем брзине од 
80 km/h. Онда је исти тип порозног асфалта био уграђен на пробној деоници  која 
је припадала градској путној мрежи и где је брзина била ограничена на 50 km/h. На 
пробној деоници која се налазила у градској средини после само две године од 
завршетка изградње иницијална способност редукција буке од 3 dB(A) потпуно је 
нестала услед запушења пора у порозном слоју коловоза. Уочена је тенденција да 
порозни коловози на ванградским путевима одржавају порозну структуру 
отвореном током целог њиховог животног века. Ово се објашњава тзв. 
,,механизмом самопречишћавања'', где за време кише гуме возила утискују воду у 
поре порозног коловоза под високим притиском. С друге стране, на градским 
саобраћајницама где су ограничења брзина мања, притисак воде услед споријег 
кретања точкова возила није довољно висок да осигура континуирано 
,,самопречишћавање'' коловоза, због чега долази до запушења коловоза на таквим 
деоницама, што даље доводи до губитка способности редукције буке.  
У периоду између 1999. и 2004. године у Копенхагену у Данској је спроведен 
експеримент на мрежи градских саобраћајница [5], у којем  је извршено поређење 
три различите врсте двослојних порозних асфалта са стандардним  асфалтним 
коловозом. Експеримент је показао да двослојни порозни асфалти ефикасно 
смањују буку само када су нови. На новоизграђеним деоницама, двослојни 
порозни асфалти највеће дебљине слоја са најмањом величином зрна (до 5 mm) 
показали су се као најбољи са становишта редукције буке. Са старењем, двослојни 
порозни асфалти са максималном величином зрна агрегата од 8 mm у горњем слоју 
боље задржавају својство смањења буке, што је објашњено тиме што су се они за 
време трајања експеримента значајно мање запушили у односу на двослојне 
порозне асфалте са мањом величином агрегата у завршном слоју.  
Даљим истраживањима [6] и развојем анaлитичких модела за анализу механизма 
запушења пора у порозним асфалтима дошло се до следећих открића: 

 
25 mm горњи слој (2/6 или 4/8) 
 
 
45 mm доњи слој (11/16) 
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 Порозни асфалти временом постају све више запушенији; 
 Тенденција запушења коловоза смањује се применом већих зрна агрегата; 
 Повећањем просечне брзине саобраћаја запушење коловоза се смањује; 
 Запушење прво почиње на споју између горњег и доњег слоја двослојног 

порозног коловоза; 
 Све док су поре у горњем слоју коловоза до дубине од 20 mm отворене, 

добра редукција буке може бити постигнута; 
 Интензитет запушавања коловоза је мањи на деловима где су трагови 

точкова него између трагова; 
 У профилу саобраћајнице прво долази до запушења зауставних трака. 

Резултати свих истраживања су доказали да порозност доприноси смањењу буке, 
али лоше утиче на трајност. Овакве коловозне конструкције захтевају висок степен 
трења који мора да се контролише једном током године. Иако су порозни асфалти 
мало скупљи, њиховом употребом у поређењу са баријерама против буке или 
другим техничким мерама заштите може се постићи исти ефакат смањења буке са 
50% мање трошкова. Имајући у виду да је у градским условима, због просторних 
ограничења, некада јако тешко пронаћи адекватна места за постављање баријера 
против буке, примена порозних асфалта практично остаје као једина опција у 
борби против високих нивоа саобраћајне буке.  
 
 

4. ПРИМЕНА ПОРОЗНИХ АСФАЛТА СА АСПЕКТА ДРЕНИРАЊА 
КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА 

 
Због своје отворене текстуре, порозни асфалт умањује ефекте прскања и 
распршивања воде, а код новог слоја ове појаве смањене су и за више од 95% 
(слика 3). Ова особина се мења током времена због запушења пора, што је и  
показано у експерименту у Данској [5]. 

Слика 3: Камион на коловозу израђеном од  стандардног збијеног (лево) и 
порозног (десно) асфалта [7] 
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За ефикасно уклањање воде са површине коловоза важна је добра дренажна 
способност истог. Ово се нарочито односи на двослојне порозне асфалте, код којих 
они порозни коловози са горњим слојем изграђеним од зрна агрегата пречника 
зрна до 8 mm много дуже задржавају своје дренажне способности у односу на 
коловозе чији је горњи слој изграђен од агрегата са максималном величином зрна 
од 5 mm. На градским саобраћајницама са мањим саобраћајним оптерећењем могу 
се изводити коловози од порозног асфалта кроз које се вода инфилтрира у 
постељицу тј. слој шљунка, а затим у околно земљиште или колектор.  
 
 

5. ОДРЖАВАЊЕ ПОРОЗНИХ АСФАЛТА 
 
Ефикасно и правовремено одржавање порозних коловоза је веома важно. Они се 
чисте млазом воде под високим притиском, након чега се користи вакуум, како би 
се отклонила течност и евентуално присутни чврсти комади. Радове изводе 
комунални радници уз помоћ специјалне опреме. Прво чишћење се обавља три 
месеца након изградње, а онда се спроводи на сваких шест месеци. Уколико се 
коловоз не чисти редовно, у року од само две године он може постати превише 
запушен. Додатни проблем за одржавање оваквих коловоза у градовима 
представља велики саобраћај током дана, па се зато одржавање често врши ноћу. 
За зимско одржавање порозних коловоза користи се комбинација суве соли, 
влажне соли обогаћене калцијумом и чист раствор калцијум-хлорида, у зависности 
од површинских услова (лед у односу на снег, превентива у односу на санацију, 
као и влажна у односу на суву површину). Током периода са ниским 
температурама и могућим падавинама захтева се додатно одржавање због 
потенцијалног залеђивања. Зато се употреба соли повећава за 50% у односу на 
стандардне асфалтне мешавине. Такође, још један од проблема је стварање ,,црног 
леда''. Најбоље решење је наквашена со, која се употребљава чим површина почне 
да мрзне. У случају продужене зиме, у со се мора додати раствор калцијум-
хлорида како би се отклонио слој леда и снег из шупљина порозних слојева.   
 
 

6. ЗАКЉУЧАК 
 
Примена порозних коловозних застора у градским срединама значајно доприноси 
смањењу нивоа саобраћајне буке што је њихова највећа предност и оправдање за 
високе инвестицоне трошкове. Ово се нарочито односи на двослојне порозне 
асфалте који су при већим брзинама тиши за 4 dB(A) него једнослојни порозни, а 
чак 8-9 dB(A) тиши од стандардних мешавина. Како би се спречило запушење 
пора у порозним асфалтима, препоручује се примена двослојног порозног асфалта 
чији је горњи слој направљен од агрегата са максималном величином зрна од  
8 mm. Друга позитивна страна примене порозних асфалта је њихова способност 
"дренирања" коловоза, чиме се елиминише ефекат прскања и распршивања воде са 
површине коловоза што је нарочито важно за одржавање оптималне видљивости 
током кишног времена на градским саобраћајницама. Како би механизам 
"самопречишћавања" порозних коловоза имао потпуни ефекат, препоручује се 
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њихова примена на примарним потезима градске путне мреже где су ограничења 
брзина за возила једнака или већа од 80 km/h. 
Највећи недостатак порозних коловоза је њихова висока цена и ограничена 
трајност у односу на стандардне асфалтне мешавине. Изградња порозних асфалта 
не препоручује се на веома оптерећеним градским саобраћајницама, где је боље 
применити дисконтинуалне SMA мешавине које имају много већу отпорност на 
деформације. Такође, на оним деоницама градске мреже где има више кочења, 
убрзавања или окретања, и где се може очекивати  појава колотрага не 
препоручује се уграђивање порозних асфалта. Још један велики недостатак 
оваквих коловоза је и висока цена одржавања, а нарочито у зимским условима. 
Због тога примена порозних асфалта није економски оправдана у урбаним 
срединама лоцираним  у климатским зонама са дугим и хладним зимама. 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
[1] Илић, В., Милићевић, С.: Савремени коловозни застори са смањеним нивоом 

буке. Други међународни научни скуп: ,,Стање и правци развоја 
грађевинарства - GTZ 2012“ и Друго савјетовање: ,,GEO-EXPO 2012“, 
Зборник радова, 7-9. јуни 2012., Тузла, Босна и Херцеговина, страна 999-1006. 

[2] Rasmussen, O.R., et al: The Little book of quiter pavements, Federal Highway 
Administration, Washington, USA, July 2007,  p. 25-30. 

[3] Gibbs, C.D., et al: Quiet Pavement Systems in Europe, Federal Highway 
Administration, U.S. Department of Transportation, Washington, May 2005, p. 8-10 
and p. 18. 

[4] Bendtsen, H., Larsen, L.E., Greibe, P.: Development of noise reducing pavements 
for urban roads, Report No. 4, Danish Transport Research Institute, 2002. 

[5] Bendtsen, H., et al: Two-layer porous asphalt for urban roads, Report No. 144, 
Danish Road Institute, Danish Road Directorate, 2005, p. 5-16. 

[6] Bendtsen, H.: The DRI-DWW Noise Abatement Program - Project description.  
Issue No. 24, Danish Road Institute, Danish Road Directorate, 2005. 

[7] Abbott, P., et al: Guidance Manual for the Implementation of Low-Noise Road 
Surfaces, FEHRL, Brussels, Belgium, February 2006, p. 142.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

     465 

 
 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF POROUS 
ASPHALTS APPLICATION IN URBAN AREAS 

 
Summary: Porous asphalts are applied all over the world to minimize the effects of 
noise caused by traffic. Thus, for example, in the Netherlands and Denmark two-layer 
porous asphalts are most commonly used. Generally, it was proved that these pavements 
efficiently reduce noise when they are new, but this characteristic significantly changes 
as the pavement gets older. Besides the effect of noise reduction, due to their open 
texture and drainage capacity, porous asphalts decrease the impacts of splashing and 
spraying water behind a moving vehicle. In this paper, in addition to the basic 
characteristics, the application of porous asphalts in terms of storm water drainage in 
urban areas is specifically analyzed, as well as the deficiencies related to their 
maintenance. 
 
Keywords: Porous asphalts, noise abatement, texture, water permeability, urban area 
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ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА ОСЕТЉИВО НА 
КОНТЕКСТ 

 
Стефан Врањевац1 
Владан Илић 2 
Филип Трпчевски3                                                                                         УДК: 625.72 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.059 
Резиме: Пројектовање путева осетљиво на контекст подразумева, у највећој 
мери, укључивање јавности у процес пројектовања, нарочито у раним фазама 
пројекта. Савремени трендови у пројектовању путева захтевају равнотежу 
између задовољења потреба транспорта и безбедности, као и потреба локалног 
становништва. Посебна пажња мора се посветити естетици и очувању 
постојећих амбијенталних целина. Ограничења која намеће окружење некада 
захтевају одступање од званичних прописа за пројектовање, и тада се примењују 
додатне мере да би се елиминисао негативан утицај на безбедност саобраћаја.  
 
Кључне речи: Пројектовање путева осетљиво на контекст, учешће јавности, 
локална заједница, безбедност саобраћаја. 
 
 

1. УВОД 
 
Основни циљ пројектовања путева осетљивог на контекст је побољшање 
безбедности саобраћаја уз задовољење потреба локалног становништва и 
истовремено очување постојећих амбијенталних целина. Уважавање потреба 
заједнице подразумева унапређење постојећих вредности, као и интеграцију 
саобраћајница у окружење. Такође је веома битно уважити потребе свих учесника 
у саобраћају, а не само оних моторизованих. Постизање уравнотеженог односа 
између потреба мобилности и безбедности саобраћаја са једне стране и 
ограничења које постављају окружење и потребе локалне заједнице са друге, 
захтева креативан приступ овом проблему и одређену дозу флексибилности 
приликом процеса пројектовања [1]. Поштујући основне принципе пројектовања 
осетљивог на контекст пројектант мора рано да идентификује све физичке, 
еколошке, социјалне, културне, естетске и саобраћајне елементе пројекта (слика 
1), при чему се од њега захтева и добро разумевање вредности локалне друштвене 
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заједнице пре почетка израде пројекта. Сва новостечена знања кроз пажљиво 
осмишљен и реализован процес пројектовања осетљивог на контекст пројектант 
мора да складишти у трајном облику, како би се указало будућим генерацијама да 
на основу стечених искустава не праве грешке и велике инвестиционе промашаје. 
Када се лоше пројектно решење реализује у пракси и постојећи просторни односи 
у локалној заједници наруше, веома је тешко поново успоставити равнотежу и 
додатним инвестицијама успоставити складан однос путне инфраструктуре и 
околне средине. 

 
Слика 1. Утицајни параметри при пројектовању путева осетљивом на контекст [2] 
 
 

2. ЗНАЧАЈ ПРАВОВРЕМЕНОГ УКЉУЧЕЊА ЈАВНОСТИ У 
ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА И ПРОЈЕКТОВАЊА ПУТЕВА 

 
Транспарентност финансијских улагања у пројектовање и изградњу јавних 
саобраћајница данас је веома актуелна тема у свету,  не само због чињенице да 
путна инфраструктура захтева веома значајна инвестициона средства, већ и зато 
што поред позитивних ефеката изградње (нпр., директни и индиректни економски 
ефекти, усмеравање просторног развоја, подстицање развоја привреде итд.) може 
проузроковати и негативне ефекте (загађење воде, земљишта, ваздуха, бука, 
саобраћајне незгоде итд.). Поред тога путеви су објекти од јавног значаја и граде 
се из заједничких средстава те је, поред захтева за дефинисање оптималног 
решења, у процес пројектовања путева неопходно укључити најширу јавност када 
се доносе одлуке. Другим речима, поред објективних нумеричких доказа о 
најповољнијем решењу разумљивих само за стручне учеснике одлучивања, 
пројектант мора да обезбеди и информације које су разумљиве за најширу јавност. 
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Данас, пројектанти улазне податке за пројектовање морају прикупити узимајући у 
обзир захтеве свих интересних страна. Локалне средине су повећале своје 
интересовање за историјске, културне, и еколошке вредности које играју важну 
улогу у обликовању идентитета неке заједнице. Пројектанти путева се могу наћи у 
конфликту са таквим вредностима заједнице, што може некад проузроковати и 
заустављање читавог пројекта [3],[4]. Информације које се презентују јавности 
морају се обликовати сагласно захтевима и нивоу учесника у јавној дискусији, али 
се не мењају суштински, при чему се не сме изоставити ниједан параметар од 
интереса за учеснике дискусије. Свако “прећуткивање“ појединих негативних 
аспеката пројектног решења и “улепшавање“ истине може да доведе у заблуду 
грађање и ширу јавност о квалитету и последицама решења које им се на тај начин 
сервира и намеће [5]. Као што је напоменуто, пројектовање путева је процес којим 
се мора обезбедити захтевани ниво квалитета уз најнижи ниво трошкова градње и 
експлоатације. Тако постављени циљеви несумњиво указују да су фазе 
пројектовања кључна подручја у којима се пресудно утиче на испуњење тих 
циљева.Mогућности утицања на квалитет и цену највеће су у почетним фазама 
пројектовања пута (Генерални и Идејни пројекат) и веома значајно се смањују 
оног тренутка када се уђе у период градње, односно експлоатације пута. Ова 
неоспорна истина у пуној мери указује на значај правовременог укључења 
јавности у доношење одлука у процесу пројектовања путева, јер се све најважније 
одлуке и избор оптималног пројектног решења доносе у почетним фазама 
пројектовања пута тј. на нивоу Студије мреже односно Генералног и Идејног 
пројекта. Најодговорније дужности и задаци сваког пројектанта путева и 
грађевинског инжењера односе се на решавање питања где и када да се граде и да 
ли  уопште треба да се граде путеви и друге саобраћајнице. Решавање ових 
основних питања и задатака процеса пројектовања не може се замислити без 
активног увида јавности у све студије и анализе које се врше, а сам процес израде 
и усвајања елементарних просторних односа, коридора пружања токова и 
техничких карактеристика пројекта треба бити предмет најшире друштвене 
верификације.  

 
Слика 2.  Различити  начини  припреме  и  организације  материјала  за  стручну  и 
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јавну презентацију [3] 
Досадашња пројектантска искуства у нашој саобраћајној инфраструктури, а 
нарочито путоградњи, указују да је веома често и готово по правилу код 
најважнијих потеза путне мреже процес пројектовања пребрзо и недокументовано 
сужаван на грађење као кључни корак, при чему је јавно мњење било упознато са 
размерама и фундаменталним величинама пројекта тек са почетком његове 
физичке реализације [3]. Овакав рад одговорних лица и институција државне 
администрације довео је до тога да је квалитет пројектних решења често био нижи 
а укупна цена градње значајно виша у односу на средине које су пројектовање 
путева тумачиле и спроводиле као најважнији део процеса укупне оптимизације. 
Стога је дефинисање јединствених процедура за доношење одлука и укључење 
јавности у те процедуре веома важан задатак, чијом успешном реализацијом 
добијају не само пројектант и инвеститор, већ и друштво у целини [6]. 
 
 

3. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ПУТЕВА ОСЕТЉИВИХ 
НА КОНТЕКСТ 

 
Задатак јавне презентације превазилази умеће и знање пројектанта те је неопходно 
укључити специјалисте као што су, нпр., стручњаци за графику, илустратори, 
уметници разних профила, дизајнери дигиталних 3D модела и перспективних 
слика итд. При томе је веома битно да се овај задатак одговорно прихвати и од 
стране других стручњака као заједнички подухват у коме је неопходна најтешња 
сарадња. За најзначајније потезе путне мреже, за потребе јавне презентације, 
проширење техничке подршке (нпр., макете, филм, мултимедијални приступ итд.) 
има пуно оправдање, будући да је реч о најширем кругу заинтересоване јавности и 
најзначајнијим друштвеним инвестицијама које морају бити предмет најшире 
друштвене верификације. Увођење јавне презентације као законске обавезе 
вишеструко помаже развоју струке, будући да је баш укључење јавности указало 
на, нпр., еколошке проблеме градње пута, те је поље делатности грађевинских 
инжењера значајно проширено. С друге стране, ваља се подсетити да је 
популаризација, очување и подизање угледа сопствене струке дужност сваког 
грађевинског инжењера, тако да треба искористити јавну презентацију као оквир 
за испуњење овог задатка [3], [6]. 
 
 

4. РАЗЛИКЕ У ОДНОСУ НА СТАНДАРДНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 

За разлику од дугогодишње праке у пројектовању путева које прворазредни значај 
ставља на саобраћајну пропусност, пројектовање осетљиво на контекст наглашава 
да треба уклопити физичке параметре геометрије пута са амбијенталним, 
естетским и историјским вредностима заједнице уз очување безбедности и 
одговарајућег нивоа мобилности. На пример, ако државни пут мора да прође кроз 
централне улице урбане зоне, примена начела пројектовања осетљивог на контекст 
би значила формирање профила улица где кретања возила не би ометала пешачку 
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активност, а не улица које су једноставно проширене и исправљене за потребе 
повећања брзине, капацитета и мобилности као примарног циља.  
Када се примењују принципи пројектовања осетљивог на контекст у пројектовању 
путева, тај процес укључује много шири спектар дисциплина него при 
конвенционалном пројектовању. Предности оваквог пројектовања укључују 
трошковно ефективнији пројекат пута који више одговара циљевима заједнице, 
ефикаснији јавни транспорт, ефикасно искоришћење земљишта, очување 
културолошких и еколошких ресурса, и повећану безбедност заједнице. 
Сва пројектна решења где су усвојени принципи пројектовања осетљивог на 
контекст су јединствена, али сва имају неколико заједничких карактеристика које 
гарантују успех и прихватање од стране јавности. Ту најчешће спадају: 

 Значајно учешће јавности и трајно улагање у опште добро заједнице; 
 Сарадња дирекција за путеве са различитим агенцијама за контролу ресурса 

и другим јавним службама кроз праћење развоја пројекта; 
 Спремност пројектаната да прихвате и анализирају алтернативна решења 

као и да одступе од ,,конвенционалног“ дизајна; 
 Укључивање стручњака за 3D дизајн и мултимедијалне садржаје како би се 

креирале различите перспективне пројекције [7]; 
 Употреба разноврсних инструмената и дизајнерских алата за дубљу анализу 

и повезивање алтернативних пројектних решења. 
 
Генерално, пројекти урађени по оваквим стандардима јасно дефинишу контекст 
пута и пружају саобраћајно решење које задовољава сврху и потребу пројекта [8]. 
 
 

5. ЗАКЉУЧАК 
 
Из свега наведеног се може закључити да пројектовање осетљиво на контекст 
промовише неколико кључних принципа: 

 Равнотежа између захтева безбедности, мобилности заједнице и околине 
примењена у свим пројектима путева од интереса за локалну средину; 

 Укључење јавности и утицајних служби у раним фазама и континуирано 
праћење развоја пројектне документације и пројекта по фазама; 

 Ангажовање интердисциплинарног тима у сладу са потребама пројекта; 
 Креирање решења  и генералне коцепције за све врсте путовања на мрежи;  
 Флексибилнија ограничења из актуелних пројектних стандарда и прописа 

при дефинисању основних карактеристика пројекта; 
 Увођење естетских критеријума као неопходног дела успешног дизајна; 
 Посвећеност очувању постојећих културно-историјских, друштвених, 

еколошких и амбијенталних вредности средине кроз коју пролази пут. 
Поштовање наведених принципа омогућиће стварање осећаја трајне вредности, 
односно добра од општег интереса за све становнике локалне заједнице, који ће 
изграђени пут прихватити као складан  и уређен део свог животног простора. 
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CONTEXT SENSITIVE HIGHWAY DESIGN 
 

Summary: Context sensitive highway design includes public involvement, to the 
maximum extent, into highway design process, particularly in early stages of a project. 
The modern trends in highway designing require the balance between meeting the traffic 
demand and road safety, as well as the needs of local inhabitants. A special attention 
must be given to the aesthetics and the preservation of existing ambiental areas. 
Constraints imposed by the environment require sometimes a derogation from official 
regulations for highway design, and then additional measures to eliminate the negative 
impact on road safety are applied. 
 

Keywords: Context sensitive highway design, public involvement, local community, road 
safety. 
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STRATEGIC ASSESSMENT OF MOTORWAY 
MAINTENANCE NEEDS IN AZERBAIJAN 

 
Igor Jokanović1 
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Summary: Strategic analysis can be used to analyze the whole selected network and to 
prepare assessment of requirements for development costs and road preservation 
according to different budget scenarios and in different time intervals. Optimal strategy 
for Azerbaijan was determined by comparing possible maintenance works for each road 
segment, depending on current pavement condition and traffic volume. Analysis without 
budget limitations determined optimal solution for each road class, which implies the 
solution that minimizes total management costs for the roads and user. 
 
Keywords: strategic analysis, maintenance, motorways, pavement condition, traffic 
volume 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Concept of strategic planning of road network medium- and long-term expenses requires 
to consider needs of the entire road network. Therefore, strategic analysis deals with 
entire road network or specific parts of network managed by one road agency. 
The World Bank model HDM-4 is frequently used for analysis at the strategic planning 
level. For the purpose of predicting medium- and long-term requirements, HDM-4 
applies the concept of road network matrix determined according to key criteria that 
mostly affect pavement condition indicators and road user costs. In theory, it is possible 
to model individual road sections through strategic analysis, but since some road 
agencies manage several thousands of kilometers of roads, such individual modeling 
makes strategic analysis massive and practically impossible attempt. 
Therefore, users define road network matrix in a way that it represents the most 
important factors which affect road and traffic costs in the country. Typical road matrix 
is usually divided according to: (i) size of traffic flow or volume, (ii) pavement type and 
(iii) pavement condition. 
Strategic analysis can be used to analyze the whole selected network and to prepare 
assessment of requirements for development costs and road preservation according to 
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e-mail: s.calija@irdeng.com 



 

41th
 ANNIVERSARY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA 

International conference  

Contemporary achievements in civil engineering 24. April 2015. Subotica, SERBIA 

 

474    

 
 

different budget scenarios and in different time intervals, which usually range from 5 to 
40 years. Typical use of strategic analysis includes: 
6. forecast of needs for financing beforehand adopted road maintenance standards; 
7. forecast of road network condition in longer period under different financing 

scenarios; 
8. optimal distribution of resources according to defined budget cost types, (i.e. routine 

maintenance, rehabilitation, reconstruction, construction); 
9. optimal distribution of resources for network parts (according to road category/class) 

or according to administrative division. 
For Azerbaijan, optimal strategy was determined by comparing possible maintenance 
works for each road segment, depending on current pavement condition and traffic 
volume. Only the part of the main road network, i.e. network of state roads foreseen to 
achieve motorway standards in the near future was analyzed. In this „theoretic 
approach”, the entire motorway network was considered, regardless of sections’ 
location. This is achieved through so-called „network matrices”, which means that 
similar sections are being grouped into same categories, and then optimal strategy is 
determined for each of them. 
 
 

2. ROAD DATA ANALYSIS 
 
Complete main road network in Azerbaijan comprises 1.871 km, but only 1.575 km are 
managed by the state road agency, i.e. AzerYolService. However, only the country’s 
major road corridors (North-South corridor /M1 and M3 roads/ and East-West corridor 
/M2 and M4 roads/) were considered in this analysis. Besides that, the analysis did not 
cover the roads, i.e. sections of the motorways that are currently under construction 
without close completion date and those sections planned to be constructed or 
rehabilitated/ reconstructed in the near future. 
As stated in the introduction, the network has to be considered not with its physical 
links, but as a statistical spread of different road conditions. This means combining 
different attributes for road segments, to select classes, and characterising each class by 
its average conditions. Preliminary work for that is the analysis of road network 
conditions resulting with the following conclusions: 
- network foreseen to achieve motorway standards in the following period is 

characterized by different cross section details, i.e. number of lanes ranges from two 
on a single carriageway to more than three on a double carriageway; 

- historically used traffic categories can still be used for analysis here, only 
improvement would be to exclude low traffic classes not being a characteristic of 
motorways; 

- roughness on the network is not widely spread, and at least main network is in fair 
condition. 

In the case of Azerbaijan, three matrices have been set up, distinguishing sub-networks 
by number of lanes and then further on by traffic volume and condition (IRI value). 
These matrices and relevant road classes are presented in Tables 1. to 3. Total of these 
section makes 587,2 km. 
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Further analysis of road data from the database resulted in general characteristics of the 
representative sections presented in Table 4. 
 

Table 1. Classes of 2-lane roads (total 376,481 km), length/HDM-4 label 

AADT 
[veh/day] 

IRI [m/km] 

< 2,5 2,5 - 3,5 3,5 - 5 > 5 

< 3.000 
19,426 

2_TL_3000-1 
N/A N/A 

14,277 
2_ TL_3000-4 

3.000 - 7.000 
45,603 

2_ TL_7000-1 
N/A N/A N/A 

7.000 - 12.000 
260,796 

2_ TL_12000-1 
17,984 

2_ TL_12000-2 
N/A 

18,395 
2_ TL_12000-4 

> 12.000 N/A N/A N/A N/A 

 
Table 2. Classes of 4-lane roads (total 47,660 km), length/HDM-4 label 

AADT 
[veh/day] 

IRI [m/km] 

< 2.5 2,5 - 3,5 3,5 - 5 

< 12.000 
23,077 

4_TL_12000-1 
10,226 

4_ TL_12000-2 
14,015 

4_ TL_12000-3 

> 12.000 N/A N/A 
0,342 

4_ TM_12000-1 

 
Table 3. Classes of roads with more than 4 lanes (total 163,059 km), length/HDM-4 

label 

AADT 
[veh/day] 

IRI [m/km] 

< 2.5 2,5 - 3,5 3,5 - 5 

< 12.000 
15,386 

4+_TL_12000-1 
N/A N/A 

> 12.000 
108,893 

4+_TM_12000-1 
29,362 

4+_TM_12000-2 
9,418 

4+_TM_12000-3 

 
Table 4. Typical values for motorway network 

section 
AADT 
in 2011 

[veh/day] 

carriageway 
width [m] 

pavement condition 

SN 
year of 

previous 
works 

IRI 
[m/km] 

cracked 
area 
[%] 

potholes 
[pcs/km] 

rut 
depth 
[mm] 

2_TL_3000-1 2.338 9,6 5,9 2010 1,30 0,90 0,00 1,30 

2_TL_3000-4 1.724 9,0 3,5 2006 7,00 26,50 74,10 6,60 

2_TL_7000-1 4.257 9,5 4,8 2006 1,50 1,63 0,00 1,40 

2_TL_12000-1 8.483 9,8 4,9 2009 1,40 1,29 0,00 1,40 

2_TL_12000-2 8.379 8,0 3,7 2009 3,50 3,60 0,00 3,40 

2_TL_12000-4 7.511 8,1 3,7 2009 5,30 11,50 0,50 5,10 

4_TL_12000-1 9.488 9,3 5,2 2010 1,90 0,35 0,00 1,80 

4_TL_12000-2 8.575 9,2 5,6 2010 2,80 0,50 0,00 2,60 

4_TL_12000-3 8.341 10,7 3,4 2011 3,70 7,70 0,30 3,50 
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4_TM_12000-3 19.130 14,0 5,3 2010 4,10 4,10 0,80 4,10 

4+_TL_12000-1 7.221 10,1 4,9 2010 1,70 0,00 0,00 1,70 

4+_TM_12000-1 26.443 12,4 5,6 2010 2,20 1,61 0,00 2,0 

4+_TM_12000-2 38.193 12,9 6,0 2010 3,10 0,00 0,00 3,10 

4+_TM_12000-3 38.193 12,9 6,0 2010 6,60 0,00 0,00 6,40 

 
 

3. MAINTENANCE STANDARDS AND UNIT COSTS 
 
Maintenance standards define maintenance works required to maintain the road network 
at the target level. Each maintenance standard consists of a set of one or more works 
items. Each works item is defined in terms of road surface class to which it can be 
applied, an intervention level and resultant effect on pavement. Rehabilitation and 
maintenance standards applied in the analysis were determined on basis of expected 
deterioration in relation to the actual traffic load. 
There are at least two alternatives to be tested: 
- base option, alternatives with minimum maintenance works (crack sealing, pothole 

patching and miscellaneous works); 
- rehabilitation option, determined as rehabilitation works according to adopted criteria. 
In case of strategy analysis, several rehabilitation options are tested, comparing different 
trigger levels, to answer the question: Should these works on this type of road be carried 
out NOW or LATER? Adopted standards for further analysis are shown in Table 5. 
 

Table 5. Adopted standards for strategic analysis 

No. 
maintenance standard 

works trigger level 

1. pothole patching ≥ 5 pcs/km 

2. crack sealing transversal thermal cracks ≥ 15 pcs/km 
and wide structural cracks ≥ 10 % 

3. miscellaneous works annual 

4. thin asphalt concrete overlay of 3 cm IRI ≤ 3 

5. asphalt concrete overlay of 4 cm 3 < IRI ≤ 4,5 

6. milling of 4 cm and asphalt concrete 
overlay of 4 cm 

IRI > 4,5 

 
Prices of individual works, which are included in standards, i.e. analysis, were obtained 
after detailed analysis of the available documentation (current routine maintenance price 
list and various contracts for road rehabilitation/reconstruction works). List of unit prices 
(economic and financial) for all maintenance works was defined as the analysis result. 
 
 

4. ALTERNATIVES 
 
Analyzed alternatives differ in costs of investment to apply defined technical measures 
and in savings which are realized by application of those measures. Favorable 
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consequences of pavement condition maintenance and improvement on the network are 
increase of network functionality, increase of safety and driving comfort. Savings in user 
costs are expected as consequence of these improvements. 
Two basic options were considered in this analysis: 
- do minimum (DM); 
- do something (DS). 
DM is “zero” alternative and it is used as the basic one in comparison process and, in 
general case, it does not predict investment in pavement maintenance (do nothing). 
During analysis period it is realistic to expect pavement deterioration for each network 
section, but at different speed, which depends on existing condition, pavement 
characteristics, as well as volume and structure of future traffic volume. It is more 
realistic to predict minimal investments in pavement maintenance during analyzed 
period with the purpose of slowing down its deterioration (DS), than to presume that 
there will be no investments in routine maintenance which would lead to considerable 
network condition deterioration (do nothing). Basic alternative in this analysis presumes 
costs and effects of routine maintenance during analysis period. DS alternative consists 
of set of maintenance standards which are adequate for individual representative 
sections, with purpose to keep and improve their existing condition in analyzed period. 
Description of alternatives and applicable works for pavement maintenance are 
presented in Table 6. 
 

Table 6. Review of alternatives for road network strategic analysis 
alternative description 

routine maintenance - pothole patching when their number is ≥ 5 pcs/km 

- crack sealing when number of transversal thermal cracks is 
≥ 15 pcs/km and when wide structural cracks area becomes ≥ 10 % of 
total area 

- miscellaneous works 

thin overlay 30 mm routine maintenance + thin asphalt concrete overlay of 3 cm for IRI ≤ 3 

overlay 40 mm routine maintenance + asphalt concrete overlay of 4 cm for 3 < IRI ≤ 4,5 

mill and replace 40 mm routine maintenance + milling of 4 cm and asphalt concrete overlay of 
4 cm for IRI > 4,5 

 
 

5. MODEL OUTCOMES 
 
This section presents the outcomes of model runs, after analysing the matrix cells (each 
cell is modelled as a road section, candidate for maintenance). Results are twofold: 
- the optimal strategy to be adopted for each cell (each type of road) maximizing the 

NPV; 
- the priority of each cell (based on comparing IRR or NPV/cost between cells). 
Analysis of the results consists in generalising the outcomes into a global strategy and 
recommendations. The optimal strategy for each of the road classes is presented in tables 
below (Tables 7. to 9). 
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Table 7. Optimal strategies for classes of 2-lane roads (treatment in year/NPV) 

AADT 
[veh/day] 

IRI [m/km] 

< 2,5 2,5 - 3,5 3,5 - 5 > 5 

< 3.000 
routine 

maintenance 
0,00 

N/A N/A 
mill and replace 
40 mm in 2013 

3,55 

3.000 - 7.000 
thin overlay 

30 mm in 2018 
0,92 

N/A N/A N/A 

7.000 - 12.000 
thin overlay 

30 mm in 2019 
22,88 

overlay 40 mm 
in 2013 
10,34 

N/A 
mill and replace 
40 mm in 2013 

16,49 

> 12.000 N/A N/A N/A N/A 

 
Table 8. Optimal strategies for classes of 4-lane roads (treatment in year/NPV) 

AADT 
[veh/day] 

IRI [m/km] 

< 2.5 2,5 - 3,5 3,5 - 5 

< 12.000 
thin overlay 

30 mm in 2014 
2,89 

thin overlay 
30 mm in 2013 

and 2015 
3,94 

overlay 40 mm 
in 2013 
11,02 

> 12.000 N/A N/A 
overlay 40 mm 

in 2013 
0,44 

 
Table 9. Optimal strategies for classes of roads with more than 4 lanes (treatment in 

year/NPV) 

AADT 
[veh/day] 

IRI [m/km] 

< 2.5 2,5 - 3,5 3,5 - 5 

< 12.000 
thin overlay 

30 mm in 2018 
1,31 

N/A N/A 

> 12.000 
thin overlay 

30 mm in 2013 
209,39 

overlay 40 mm 
in 2013 
271,45 

mill and replace 
40 mm in 2013 

118,12 

 
Reading the tables above, the main outcomes are: 
- maintenance cost is exceeding user benefits that can be expected for low traffic on 

2-lane roads, which is unacceptable for motorways (or even for other main roads), 
whatever their traffic is; 

- an overlay thickness around 30-40 mm, is enough to maintain good condition if the 
roads are not yet deteriorated and maintenance is carried out relatively often 
(preventive maintenance); 

- for roads in poor condition IRI>4,5/5, heavy rehabilitation works (milling and 
replacement of 40 cm), will improve the condition to a maintainable level. 

Priorities, considering NPV/C and IRR, are presented in Tables 10. to 15. 
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Table 10. Priority segments for classes of 2-lane roads, ranked by NPV/C 

AADT 
[veh/day] 

IRI [m/km]/label 

< 2,5 2,5 - 3,5 3,5 - 5 > 5 

< 3.000 - 0,241 N/A N/A 2,727 

3.000 - 7.000 
1,838 

overlay 40 mm 
N/A N/A N/A 

7.000 - 12.000 
7,023 

overlay 40 mm 
17,869 N/A 10,914 

> 12.000 N/A N/A N/A N/A 

 
Table 11. Priority segments for classes of 2-lane roads, ranked by IRR 

AADT 
[veh/day] 

IRI [m/km]/label 

< 2,5 2,5 - 3,5 3,5 - 5 > 5 

< 3.000 3,9 N/A N/A 31,0 

3.000 - 7.000 
44,4 

overlay 40 mm 
N/A N/A N/A 

7.000 - 12.000 
84,3 

overlay 40 mm 
96,1 N/A 76,4 

> 12.000 N/A N/A N/A N/A 

 
Table 12. Priority segments for classes of 4-lane roads, ranked by NPV/C 

AADT 
[veh/day] 

IRI [m/km]/label 

< 2.5 2,5 - 3,5 3,5 - 5 

< 12.000 
7,977 

overlay 40 mm 
15,532 

overlay 40 mm 
17,141 

> 12.000 N/A N/A 22,187 

 
Table 13. Priority segments for classes of 4-lane roads, ranked by IRR 

AADT 
[veh/day] 

IRI [m/km]/label 

< 2.5 2,5 - 3,5 3,5 - 5 

< 12.000 
66,2 

overlay 40 mm 

98,0 
mill and replace 

40 mm 
108,9 

> 12.000 N/A N/A 155,3 

 
Table 14. Priority segments for classes of roads with more than 4 lanes, ranked by 

NPV/C 

AADT 
[veh/day] 

IRI [m/km]/label 

< 2.5 2,5 - 3,5 3,5 - 5 

< 12.000 
6,739 

overlay 40 mm 
N/A N/A 

> 12.000 
52,809 

overlay 40 mm 
143,858 67,03 
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Table 15. Priority segments for classes of roads with more than 4 lanes, ranked by IRR 

AADT 
[veh/day] 

IRI [m/km]/label 

< 2.5 2,5 - 3,5 3,5 - 5 

< 12.000 
109,1 

overlay 40 mm 
N/A N/A 

> 12.000 
185,8 

mill and replace 
40 mm 

326,2 
mill and replace 

40 mm 
286,5 

 
The ranking is slightly different between the method considering NPV/C and IRR 
(which is often the case, due to the calculation detail). 
 
 

6. CONCLUSION 
 
By comparing total costs (maintenance costs for the road agency and road user costs) 
and the road user effects, for a situation in which only minimum maintenance works are 
carried out and a situation where a particular form of maintenance standard is applied, it 
is possible to determine the net economic benefits of investing in different forms of road 
maintenance projects, concerning achieved road user effects at the same time. 
Optimal strategy for the motorway network in Azerbaijan was determined by comparing 
possible maintenance works for each road segment, depending on current pavement 
condition and traffic volume. 
Analysis without budget limitations showed optimal solution for each road class, i.e. the 
solution that minimizes total management costs for the roads and user, having the 
following tendency: 
- focus on segments with high traffic and bad condition; 
- second priority are segments with high traffic and good/medium condition (to maintain 

them in good condition) and segments with medium traffic, but deteriorated condition. 
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STRATEŠKA ANALIZA POTREBA ODRŽAVANJA 
AUTOPUTEVA U AZERBEJDŽANU 

 
Rezime: Strateška analiza može da se koristi za analizu kompletne odabrane mreže i 
procenu finansijskih zahteva razvoja i očuvanja puteva prema različitim budžetskim 
scenarijima i u različitim vremenskim intervalima. Optimalna strategija za Azerbejdžan 
je određena poređenjem mogućih radova održavanja za svaki segment puteva, u 
zavisnosti od trenutnog stanja kolovoza i obima saobraćaja. Analizom bez ograničenja 
budžeta je utvrđeno optimalno rešenje za svaku klasu puteva, što podrazumeva rešenje 
koje minimizira ukupne troškove upravlјanja za puteve i korisnika. 
 
Ključne reči: strateška analiza, održavanje, autoputevi, stanje kolovoza, obim 
saobraćaja 
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CAPACITY OF PUBLIC SECTOR OPERATORS FOR 
MOTORWAY MAINTENANCE IN AZERBAIJAN 

 
Igor Jokanović, Civil Eng., Ph.D.1                                                     УДК: 625.76(479.24) 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.061 
Summary: Current practice in road maintenance was examined with the aim to build a 
strategy to conduct operation and maintenance activities on the motorway network. 
Interviews were made with key stakeholders, including maintenance managers at the 
state road administration and in the road maintenance units, assessing capacity and 
identifying potential partners both within the administration and in the private sector. 
Status and capacity of the existing road maintenance units were reviewed with the aim to 
improve management and maintenance practices of motorways. 
 
Key words: public sector operators, maintenance, motorways, capacity 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Azerbaijan has a central administration, i.e. the AzerYolServis (AYS), responsible for 
Main (M), Regional (R) and Local (Y) roads, totaling 17.504 km. All of the design, 
construction and supervision activities are outsourced, while planning and maintenance 
are still performed in-house. 
Road maintenance (routine and winter) works are performed by state established Road 
Maintenance Units (RMUs) on a geographic basis. In commercial terms, RMUs are 
semi-independent. Maintenance contracts are traditional method-based contracts in 
which the road agency as a client specifies techniques, technologies, materials and 
quantities of materials to be used, and time period during which maintenance works 
should be executed, while the payments are made on the basis of quantities actually 
done. 
Current practice in road maintenance was examined with the aim to build a strategy to 
conduct Operation and Maintenance (O&M) activities on the motorway network. 
Assessment of the existing road maintenance capacity consisted of: 
- detail examination of current arrangements for primary road and motorway 

maintenance in Azerbaijan; 
- determination whether the regional RMUs have resources and capacity for undertaking 

O&M tasks for motorways in future, including proposals of cost-effective 
recommendations if deficiencies are identified; 

- survey and assessment of the RMUs. 

                                                           
1 University of Novi Sad, Faculty of Civil Engineeering, 2a Kozaračka St., Subotica, Republic of Serbia, 
e-mail: jokanovici@gf.uns.ac.rs 
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2. ORGANIZATION AND RESPONSIBILITY 
 
The country is divided into 63 geographically based areas, each of them being covered 
by one RMU. This division is not based on any kind of administrative or similar 
organization. Data was collected for 28 RMUs involved in maintenance of M roads. 
The current status of the RMUs is to carry out routine and winter maintenance of the 
state roads (M, R and Y). Landscaping and middle repairs (a form of periodic 
maintenance) of roads, bridges and other ancillary structures are also performed from the 
budget. Most of the RMUs’ activities are based on the annual maintenance program of 
the AYS, directly implemented through the RMUs. Some of the RMUs also perform 
works on a contract basis (usually as sub-contractors) to private organizations in road 
rehabilitation/ reconstruction or new investment projects, as their schedules permit and 
funding is available. Certain RMUs also bid for rehabilitation and reconstruction works 
(typically successful in winning around 5 % of the work). Middle repair works are 
apparently outsourced to the private sector in some RMUs. 
The general process is a monthly cycle: 
- RMU supervisors conduct field inspections, from time to time accompanied by the 

traffic police and a representative of the AYS, to identify problem situations and 
discuss works priorities; 

- proposal from the RMU is being prepared for the approval of the AYS Road 
Maintenance Department (RMD); 

- volume of work to be performed is determined by the monthly budget allocation, 
which may be substantially different (usually less) than what was proposed; 

- RMD assigns the type and volume of work to be performed to the RMUs; 
- work assignments consist of simply the type of work to do and the amount of money 

the RMU can spend; 
- payment is being done from the central AYS office on the basis of remuneration for 

performed quantity; 
- emergency work is performed as needed or at the moment when problems arise. 
 

 
Figure 1. Distribution of main road network (M1-M2-M3-M4) between RMUs 
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Monitoring and supervision of works by the RMD is limited to few inspections per year. 
This is done in an ad hoc manner with the primary purpose to verify that the reported 
works have been completed. Presently, each surveyed RMU maintains a network of 150-
200 km in total (M, R and Y roads), which is small given the organizational structure 
and equipment resources. Distribution of main road network within the RMUs is 
presented on Figure 1. Portion of M roads maintained in comparison to total amount of 
roads (including R and Y roads) under RMUs’ jurisdiction ranges between 15 % and 50 
%. There are some extreme differences between RMUs. For instance, Baku specialized 
unit /No. 5/ maintains only13 km of M roads, while Siyezen unit maintains 110 km. 
Average amount is 45 km per RMU, while majority of units maintain between 25 and 50 
km of M roads. RMUs do not deal with traffic volume and axle load survey, as well as 
with traffic accident data and collection of road condition data. There is no formal 
requirement for quality control and management in maintenance activities, and no 
requirement to present tests for materials, results of preliminary or control testing, etc. 
Maintenance supervision is not regulated and formally established. 
 
 

3. STAFFING 
 
Staff mainly holds secondary or specialized school diploma, while there is a relatively 
small percent of university-educated personnel. These are mainly heads of units and staff 
managing the works at the head office or in the field. However, this is relatively 
common in such organizations that are oriented to a very narrow field of activities, 
although not justified. For instance, in Balkan states, there is even lower number of 
university-educated personnel in road maintenance companies, and these numbers are 
usually covering only for regulatory issues. Qualified staff (secondary or specialized 
school), as well as unqualified staff, is mainly involved in fieldwork, i.e. those who 
actually do the work. Some of the unqualified staff usually performs support duties in 
the head office or at depots (guard, hygiene, meals preparation, etc.). Based on 
interviews with managerial level staff, it is estimated that employees with university 
background are more than willing for further development and gaining practical 
experience. In addition, a certain amount of the secondary level staff (foremen) is also 
capable of receiving specialized training and applying it in the field. 
Number of staff ranges between 60 and 218, which is a very high number comparing to 
maintained network length. While there is a big difference in staff education, age 
distribution is more equalized, and majority of employees are younger than 50 years. 
Within those, about 30-40 % is less than 35 years old, which makes a good opportunity 
to be involved in training activities and further development of skills. Staff aged over 50 
are mainly field workers, with a certain percentage of heads of units and managers. 
Network coverage by the employed staff is very high, and majority of RMUs can 
theoretically devote more than one person per km of network, or it can be said that 1 km 
of network is covered by at least one employee (Figure 2), which makes a very high 
employment rate and should be reflected in road condition. Even if the rest of the 
network (R and Y roads) for each RMU would be added, this would still make a very 
high coverage rate. However, road condition is not following such distribution or 
equipment availability, especially for the R and Y roads. 
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Figure 2. Network length distribution per total staff 

 
Exception to the rest of the units is the Baku specialized unit /No. 5/ that also performs 
maintenance of local traffic infrastructure in Baku. This local infrastructure is spacious 
and vast in comparison to M roads maintained by this RMU. 
 

 
Figure 3. Network length distribution per technical staff 

 
When coming down to only technical related staff (civil, electrical, mechanical and 
material (technology) engineers), data is more representative (Figure 3), as practically 
these employees are directly involved in road maintenance activities. Coverage of 
network ranges between 1,2 and 11,8 km/person, while there is less than one technically 
related employee per km of network. Baku specialized unit is exceptional again. Still, 
this is very high rate in comparison to some high/medium developed countries where 
one employee covers between 10 and 20 km of maintained network. However, what is 
important to emphasize is the fact that management capacity within the RMUs is small 
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and not ready for competition on the market. This comes mainly from the fact that 
modern business management principles are not applied and units are accustomed to 
direct contracting/getting of job for maintenance works. 
 
 

4. EQUIPMENT 
 
Equipment numbers are said to be insufficient and outdated and has reduced capacity. 
Majority of equipment dates from early 1990’s (some pieces are even more than 40 years 
old) and needs major overhaul or to be replaced. In the recent years, the AYS purchased 
a number of equipment pieces that has lessen the overall age of the equipment fleet. This 
makes a mix of rather old (more than 20 years) and new equipment (less than 10 years). 
However, this positive impact is limited to certain types (trucks, bulldozers, graders) and 
may not be of such significance as the characteristics and performance are not of high 
standard, especially considering specialized road maintenance equipment. Survey 
showed that practically all units have problems with equipment repairs. Due to variable 
age of broken equipment, it is not possible to connect age of equipment and its status 
(for instance, one unit can have higher number of broken new equipment than the old 
one). The same is also valid when trying to compare size of the RMUs, i.e. for the 
network covered. Status of equipment operation cannot be associated to length of 
covered network. Thus, the main reason probably lies in the fact that there are no 
resources for repairs, either financial or human (skills). 

 
Figure 4. Network length distribution per operative truck 

 
Number of trucks ranges between 3 and 65, the biggest number being at Gobustan. Such 
high number comes from the fact that this unit usually acts as sub-contractor for major 
road works contracts, beside its involvement in maintenance activities. Most of the 
RMUs have less than 10 trucks available, while several units (Baku 1, Kurdamir, 
Shamkir, Aghstafa, Gazakh) have about 30 % or even more of broken trucks in 
comparison to total number. In terms of coverage (Figure 4), one truck operates on 
approximately 8 km of maintained network in average. Asphalt plants are usually of 
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small capacity, but still capable to cover the maintenance needs. RMUs that do not have 
their own asphalt production capacity (7 out of 28 RMUs) buy asphalt mass at 
commercial plants or acquire it from nearby RMUs. This is also the case for units that 
have old and broken plants. In addition, two units, namely Gobustan and Aghsu, 
participate as sub-contractors in major road works and provide asphalt and paving 
equipment to main contractors. In terms of other construction equipment, it can be 
concluded that there is a variety of it present at the RMUs. Network coverage (Figure 5) 
depends on the number of equipment and length of maintained network. However, it can 
be seen that some of these pieces of equipment are of much higher capacity than is 
necessary for road maintenance, which leads to opinion that equipment is mainly 
provided without consideration of the activity to be performed and volume of work. 
This, on the other hand, drives up to high operation and maintenance costs, as well as to 
equipment inefficiency and uneconomic operation, but makes a good opportunity to 
participate in construction works of higher volumes. 

 
Figure 5. Network length distribution per piece of operative road construction 

equipment 
 

Specialized equipment for road maintenance or repairs is very scarce. For instance, 6 
units reported possession of special road repair vehicles, while only one unit reported 
availability of salt spreaders (Baku specialized unit /No. 5/). No single unit reported 
possession of snow ploughs and crack filling units, while only five have asphalt saws. 
Unavailability of winter maintenance equipment is understandable for units closer to 
Caspian Sea, but it cannot be accepted for units at the far west or mountainous regions of 
the country where snowfalls can be extensive. Equipment mix and number sighted 
during the RMUs survey appeared more than adequate for their present limited operation 
(excluding high capacity construction equipment). Especially so, as the RMUs are able 
to additionally rent equipment from one of a number of AYS operated equipment 
organizations (Transport Unit) which rent their equipment (including operator) at rates 
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which appear to be approximately 75 % of those charged by private sector companies in 
Azerbaijan. The renting is on a need basis. It has to be pointed out that all the equipment, 
being regularly used by the RMUs, is also property of the AYS, but delivered to the 
RMUs without any fee. AYS practically bears all associated costs. Besides equipment 
for road works, RMUs are not in possession of laboratory or any device for survey of 
road condition, while IT (Information Technology) equipment is primarily used for 
preparation of letters and reports. No single unit has a road database and engineering 
staff usually retain data in their working notes. 
 
 

5. FACILITIES 
 
Most of the surveyed RMUs (17 out of 28) are based at one location in the respective 
region. These are mainly located at the same facility where head of the unit is located, 
while four of the RMUs (Guba, Shamkir, Masalli and Astara) dislocated their facilities 
from the headquarters. From those, all basic activities are organized and performed 
(routine maintenance, winter maintenance, material storage, equipment maintenance and 
repair, etc.). However, several of them have additional locations (Siyezen) or separate 
depots (Shamakhi, Aghsu, Goranboy, Tovus, Kurdamir, Salyan and Bilesuvar) for 
material storage. RMUs Ganja, Aghstafa and Sumqayit established one winter 
maintenance depot each, in addition to the one at the main facility location, to cover 
necessary interventions within regions where snowing occurs. Material is bought by 
AYS and handed over to RMUs or remunerated, with second option being usual only in 
emergencies. Material for road works is usually being supplied from local sources, state 
or private. When supplied from such locations, RMUs typically use their own trucks to 
transport the material. Only two of the RMUs have their own quarry (Aghsu) or borrow 
area (Ganja). 
 
 

6. CAPACITY QUALIFICATION/CONCLUSION 
 
Generally, RMUs are medium to small organizations using an aging equipment fleet and 
a mediocre staff. Units are generally getting weaker in terms of equipment and staff 
capacity travelling from Baku to outskirts of the country. Currently, RMUs have unique 
experience in routine and winter maintenance in the country. This is also doubled with 
the network of winter depots, where necessary due to climate conditions, and availability 
of head office facilities and equipment maintenance depots. Given the capacity in 
organizational structure and equipment number, existing RMUs are capable of taking 
care for motorways. However, current staffing as well as age and type of equipment, 
prevent them from dealing with special requirements for motorway maintenance. 
Financial resources could also provoke unfavorable position if and when entering the 
free market. Consideration should be given to downgrading the present RMUs by 
excluding M roads from their responsibility, and combining them to make separate 
bigger entities for maintenance of motorways, and, on the other side, for remaining roads 
in the area. These combined RMUs should be fully equipped for performance of routine 
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and winter maintenance (where necessary) works, with some specialized equipment for 
typical pavement repairs, urgent and preventive maintenance works. They should also 
have a laboratory and an equipment workshop, and several technical specialists to deal 
with day-to-day road inspection, road condition assessment, road management, traffic 
safety issues, quality control, cost estimating, equipment operation/management, 
database, etc. It would be also good to consider establishment of a traffic signalization 
service within each of these combined RMUs or as a single one for the entire motorway 
network, to produce and install signalization (signs, lines, etc.). As a state owned 
entities, RMUs could face difficulties regarding its business development, mainly for the 
following reasons: 
- insufficient business management skills in the top management; 
- excessive centralization of responsibilities at the AYS head office, and lack of 

motivation and implication of middle management, as a result of the previous; 
- constraints to operate as an efficient contractor and lack of flexibility due to obligation 

to follow established rules for provision of resources, and/or public procurement rules 
for purchasing of materials and other required resources to carry out the activity. 

The maintenance market in the coming years will still benefit from various international 
loans dedicated to maintenance on M and R roads, which will constitute real opportunity 
for current RMUs, especially those working on M roads to transform into modern 
companies, no matter they will remain state owned or be privatized. Important aspect is 
absolutely necessary establishment of maintenance works supervision service, either in-
house or outsourced with some of the consulting companies at the market. In addition, 
improvement of work quality by requiring contractors/RMUs to have “method 
statements” and “standard quality control procedures”, employing crews that can 
understand and follow them is necessary to establish quality and reliable system. 
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KAPACITET PREDUZEĆA IZ JAVNOG SEKTORA ZA 

ODRŽAVANJE AUTOPUTEVA U AZERBEJDŽANU 
 

Rezime: Istražena je postojeća praksa u održavanju puteva sa cilјem da se izgradi 
strategija za obavlјanje aktivnosti eksploatacije i održavanja na mreži autoputeva. 
Obavljeni su intervjui sa klјučnim akterima, uklјučujući rukovodioce održavanja u 
državnoj upravi za puteve i u jedinicama za održavanje puteva, uz procenu kapaciteta i 
identifikaciju potencijalnih partnera kako unutar administracije, tako i u privatnom 
sektoru. Stanje i kapacitet postojećih jedinica za održavanje puteva su razmatrani sa 
cilјem pobolјšanja prakse upravlјanja i održavanja autoputeva. 
 
Ključne reči: preduzeća iz javnog sektora, održavanje, autoputevi, kapacitet 
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RELATIONSHIP BETWEEN ROAD ROUGHNESS  
AND VEHICLE SPEED 

 
Vladan Ilić1                                                                              УДК: 656.1.052.43:625.022 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.062 
Summary: In the past, numerous researchers and pavement proffesionals tried to find 
an analytical relationship between the road roughness and the vehicle speed which were 
measured on the same test sections. In HDM-4, special models were developed, in which 
maximum limiting speeds relative to road roughness condition were calculated. In this 
paper, a brief review of significant research conducted around the world that analyzed 
the influence of increasing road roughness, expressed through IRI, on the change of 
vehicle speed values, was given. The benefits and drawbacks of the results from previous 
studies were outlined, and the most important equations that define the relationship 
between the IRI and vehicle speed were presented. It has been found that the effect of 
pavement roughness on the vehicle speed is very small on the roads with IRI values less 
than 5m/km, such are usually the roads located in most developed countries. 
 
Keywords: road roughness, pavement condition, vehicle speed, IRI, HDM, travel time. 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
International roughness index-IRI is a world-wide standard for measuring pavement 
roughness. The index measures pavement roughness in terms of the number of meters 
per kilometer that a laser, mounted in a specialized van, jumps as it is driven across the 
national road network. Therefore, IRI is one of the most relevant indicators of pavement 
condition with respect to road roughness. Since road deteriorate over time due to their 
exposure to the environment and to use, it is necessary to maintain them to ensure that 
they continue to provide an adequate level of service. Every defect of pavement surface, 
such as potholes and rutting, causes certain level of discomfort of travelling individual, 
both physical, e.g. bruises from an extremely bumpy ride, and psychological, e.g. 
anxiety due to a perceived increase in the probability of having an accident. Increased 
road roughness influences the costs of travelling in terms of lost time due to reduction of 
vehicle speeds. Some of the difficulties involved in determining relationship between 
pavement condition and the increase of travel time costs due to reduced vehicle speeds 
are: 

 The relatively few tests that have isolated the road condition in the evaluation of 
its impact on vehicle speed; 
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 The continuous variation of speed along a road section, due to multiple factors, 
such as traffic behaviour, making it relatively difficult to obtain isolated 
information about speed and road condition at exactly the same location; 

 The dependency of vehicle speed on road geometry, making comparisons 
between the studies published in literature virtually impossible. 

 
 

2. PREVIOUS RESEARCH  
 
One of the earliest studies into pavement roughness was by Karan, et al. [1]. Data were 
recorded on roughness, volume to capacity (v/c) ratios and spot speeds (using radar) at 
72 locations. This paper is important in that it gives a good example of the problems 
associated with trying to quantify roughness effects through statistical modeling. Firstly, 
the authors had very small sample sizes: 32 % of the sites had less than 60 vehicles and 5 
% less than 18 vehicles. These small sample sizes resulted in large standard errors. 
Unfortunately, the smallest samples corresponded to those pavements with the highest 
roughness thus limiting the accuracy of the resulting models. Secondly, and more 
importantly, no allowances were made for the effects of environment on speeds. Since 
speeds have naturally varied between locations, it was necessary to correct this in the 
modeling. Karan, et al. [1] found a significant effect of roughness on speeds and 
presented four models for predicting these effects. However, the coefficients in their 
models were inconsistent and raised doubts as to the accuracy of the approach. Du 
Plessis, et al. [2] investigated roughness effects on speed with the objective of 
calibrating the HDM-III speed prediction model. Data were collected on 22 straight, 
level sections on two-lane and dual carriageway roads. The sites were strongly biased 
towards smooth pavements, with 64 % having a roughness below 2,3 IRI. Only five 
pavements had roughness above 4,6 IRI, four of which were unsealed roads. A series of 
regression models were developed from the data. However, when the models were tested 
for autocorrelation, it was found that for all vehicles except heavy trucks, road type had a 
greater impact on speed than roughness. Thus, all the regression models were rejected as 
invalid.  The India study [3] obtained roughness effects through a multivariate analysis 
where roughness was one term in the model. The Kenya study (Hide, et al. [4]) did not 
quantify a statistically significant roughness effect but Watanatada [5] extrapolated the 
Kenya unsealed road results to sealed roads. The measurements of response type 
roughness meters constitute the vertical displacement of the chassis relative to the axle 
over a section of road. This is termed the Average Rectified Slope (ARS) and is usually 
expressed in units of m/km or mm/m. Most studies directly related speed effects to the 
ARS. However, Paterson and Watanatada [6] found that the average rectified velocity 
was a better statistic to use since it “best represents the level of excitation in a moving 
vehicle”. For the Brazil Study data, the ARS was expressed as 1,15 IRI (Watanatada, et 
al. [7]). By establishing the maximum acceptable level of excitation of a vehicle, the 
speed could be predicted as a function of this maximum level and the ARS. Watanatada, 
et al. [8] developed the following equation for predicting the average rectified velocity at 
any speed: 
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The values of various coefficients, as reported in [8], are given in Table 1. 

Table 1: Regression Coefficients for Predicting ARV [8] 

Surface type  a0 a1 a2 

Asphaltic concrete 0 0 1,15 

Surface treated or gravel 1,31 -0,291 1,15 

Earth or clay 2,27 -0,529 1,15 

 
For the purposes predicting the speed, the maximum average rectified velocity 
(ARVMAX) had to be defined, since its value would give the maximum speed of a 
vehicle at a given roughness level. This resulted in the following equation: 

 

where  was the maximum average rectified velocity in mm/s. For asphaltic 
concrete surfaces (where a0 and a1 = 0) equation (2) was simplified to: 

 
 
 

3. HDM-III SPEED PREDICTION MODEL 
 
In HDM-III equation (3) was used for all surface types. Using data from the Brazil 
study, Watanatada, et al., [7] calculated the values for ARVMAX given in Table 2 for 
the HDM-III model. The values decreased as one moved from the softer suspensions of 
passenger cars to the firm suspensions of heavy commercial vehicles. This indicates that 
lighter vehicles will have higher speeds on rough roads than heavy vehicles. 

Table 2: Maximum Average Rectified Velocity by Vehicle Class [7,9] 

Vehicle Class  
Maximum Average Rectified Velocity (mm/s)  

Brazil Australia 

Passenger Cars 259,7 203 

Light Commercial Vehicles 239,7 200 

Heavy Buses 212,8 - 

Medium Commercial Vehicles 194,0 200 

Heavy Commercial Vehicles 177,7 180 

Articulated Trucks 130,9 160 
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In Australia, McLean [9] derived roughness effects values for equation (3) indirectly 
from a user survey. On rougher pavement sections, users were asked to state the 
additional distance they would be prepared to travel to make the journey on a smooth 
road section. For the roughest section in the survey (IRI = 6,7), the difference in journey 
distances were converted into different travel speeds for the same journey time.  
The parameter ARVMAX was adjusted to match the predicted steady state speed with 
the travel speed calculated for IRI = 6,7. The resulting value for ARVMAX was very 
close to that in HDM-III. Table 2 lists the Australian values for ARVMAX [9]. 
Elkins and Semrau [10] presented equivalent models to equation (3) for cars and trucks 
in the U.S.A. based on data from Brazil and the U.S.A. analytical process and data 
surveys. Cox [11] suggested that roughness did not impact on speeds for smooth roads, 
citing an Australian study which found that it was only above 5 IRI m/km that speeds 
were affected by roughness.  
 
 

4. ROAD ROUGHNESS AND VEHICLE SPEED ON SWISS ROADS 
 
In a very comprehensive study, the methodology and base cost models to determine the 
total benefits of preservation interventions on road sections in Switzerland, were 
developed by Adey, Herrmann et al. [12]. The road condition in Switzerland is 
approximated based on pavement condition, which is measured using six indices as 
presented in VSS 2003b [13]): 

 I0 is used to measure surface damage without taking ruts into consideration;  
 I1 is used to measure surface damage taking ruts into consideration; 
 I2 is used to measure longitudinal unevenness (roughness);  
 I3 is used to measure transversal unevenness;  
 I4 is used to measure surface friction;  
 I5 is used to measure the load carrying capacity of the road section. 

Thus, the road roughness in Switzerland isn’t represented by IRI index, although the 
index I2, by its definition, most closely matches the physical meaning of the IRI.  
Previous study [12] is very important because it defines the relationship between travel 
time costs and pavement condition. These costs vary indirectly as a function of pavement 
condition, i.e. pavement condition affects the speed of driving, and therefore, the amount 
of time required to complete a specific trip, once certain road condition thresholds (road 
roughness values) have been reached. Usually, these thresholds are defined per road 
category. In this study, the relationship between speed and pavement condition was 
determined based on the research of Bennett and Greenwood [14]. The index I2 was 
considered to be an adequate representation of pavement condition for the estimation of 
travel time costs. The travel time costs  are then calculated as: 

 

where  is the unit cost of travel time per vehicle and  is average daily traffic 
volume. Travel time per vehicle  is calculated as [12]: 
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where: 

  road section length upon which each vehicle travels;  
  the parameter dependent on road characteristics; 
the parameter dependent on road characteristics; 

   the road capacity, expressed as number of vehicles per unit time; 
  the traffic flow during analyzed interval; 
  the free flow speed. 

In this study, it is assumed that the relationship between I2 and IRI can be linearly 
approximated from the difference in the I2 values that correspond to the IRI values 
between 5m/km and 6 m/km, and IRI values less than 5 m/km have no effect on speeds. 

 
 

5. CONCLUSION 
 
While the multivariate analyses generally found statistically significant roughness 
effects, and the HDM-III model developed a limiting roughness-speed model, there are 
always problems ensuring that the effects are being correctly predicted. The approach 
used in developing all previous models relied on statistical estimation to differentiate 
between the factors simultaneously influencing speeds. Given the multiplicity of factors 
influencing speeds it is not always certain that the roughness effects have been 
accurately isolated. Previous studies have shown that there are major problems with 
attempting to investigate roughness effects by pooling data from different sites, 
especially from the road sections with different geometric alignment. The roughness 
effects can be expected to be small, particularly on roads with low levels of roughness 
(IRI < 5,0) such are usually found in developed countries, e.g. Switzerland. When the 
other factors influencing speeds, particularly road environment, are taken into account, 
these effects are often lost.  
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VEZA IZMEĐU RAVNOSTI PUTA I BRZINE VOZILA 
 

Rezime: U prošlosti brojni istraživači i profesionalci iz oblasti kolovoznih konstrukcijia 
nastojali su da pronađu analitičku vezu između ravnosti kolovoza i brzine vozila merenih 
na istim testnim deonicama. U HDM-4 razvijeni su posebni modeli u kojima se 
proračunavaju maksimalne ograničavajuće brzina vozila u odnosu na stanje ravnosti 
kolovoza. U ovom radu dat je sažet prikaz značajnih istraživanja sprovedenih širom 
sveta u kojima je analiziran uticaj povećanja neravnosti puta, izražen preko IRI-a, na 
promenu vrednosti brzina vozila. Ukazano je na prednosti i mane dobijenih rezultata iz 
dosadašnjih istraživanja i prikazane su najvažnije relacije koje definišu zavisnost između 
IRI-a i brzine vozila. Ustanovljeno je da je efekat ravnosti kolovoza na brzinu vozila 
veoma mali na putevima sa vrednošću IRI-a manjom od 5 m/km, kakvi su obično putevi u 
većini razvijenih zemalja. 
 

Ključne reči: ravnost puta, stanje kolovoza, brzina vozila, IRI, HDM, vreme putovanja. 
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ПРИЛОГ ГЕНЕРАЛНОМ РЕШЕЊУ ПУТНИЧКЕ 
СТАНИЦЕ СУБОТИЦА У КОНТЕКСТУ РАЗВОЈА 

СУБОТИЧКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА У 21. ВЕКУ  
 

Драган Божовић 1                                                                  
Бошко Чоко 2  
Станислав Јовановић3                                                                     
Jovana Nešić4                                                                                                     УДК: 725.3 

DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.063 
Резиме: У овом раду приказано је генерално решење коомплекса путничке и 
техничке путничке станице у контексту развоја Суботичког чвора у 21. веку.  
Основу решења железничког чвора, односно комплекса путничке станице 
представља успешно провођење главне магистралне двоколосечне пруге Е85: 
Београд – Суботица - Државна граница (Келебија)- Будимпешта кроз чвор и град. 
Све остале прикључне пруге чвора добро су повезане са путничком станицом. 
У варијантним решења чвора, комплекс главне и техничке путничке станице 
дефинисан je као интермодални транспортни центар, узевши у обзир блиску 
локацију аутобуске станице. Техничка путничка станица формирана је 
југоисточно од путничке станице на железничком земљишту. Остварено је 
значајно  ослобађање дела овог земљишта за потребе града. 
Структура/решење овог комплекса омогућава комбиновање различитих 
технологија транспорта, односно квалитетан аутобуски, међуградски, 
регионални и локални железнички саобраћај. Добро дизајнирани објекти, по угледу 
на савремне станичне комплексе у Европи, који омогућавају различите врсте 
интегрисаних сервиса треба да буду саставни део приказаног решења.  
 
Кључне речи: Железнички чвор, путничка станица, генерално решење, 
транспорт, интермодал 
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1. УВОД 
 
Суботички железнички чвор је један од четири најзначајнија чвора на мрежи 
Железница Србије. Значај овог чвора може се јасно видети у документима (Л.1, 
Л.6, Л.7, Л12, Л17, Л18,). Пројекти реконструкције и модернизације железничке 
инфраструктуре у Србији на Коридору 10 суштински су повезани са пројектима 
развоја Суботичког железничког чвора. Поред истакнутог значаја за међународни 
саобраћај, посебан регионални значај чвора, његов специфичан погранични 
положај, број и просторни положај прикључних пруга и њихова улога на мрежи 
представљају главне факторе за концепт решења чвора. Као веома важни оквири 
решења чвора јављју се нови урбани обрасци развоја града, базирани на заштити 
животне средине, који захтевају значајне реконструкције железничких капацитета. 
Нова технолошка решења у железничком саобраћају, као што су возови великих 
брзина, савремени приградски шински системи, интермодални терминали и нови 
концепти одржавања возова представљају значајан део новог решења чвора и 
посебно путничког подсистема чвора. Анализа постојећег стања железничког 
чвора и концепт новог решења железничког чвора приказан је у раду Л1. Приказ 
постојећег стања чвора и варијантних решења чвора дат је на Сл. 1. 
У овом раду приказано је генерално решење комплекса путничке и техничке 
путничке станице Суботица.  

 
 

2 КОНЦЕПТ РЕШЕЊА ПУТНИЧКЕ СТАНИЦЕ У ОКВИРУ 
РЕШЕЊА ЧВОРА 

 
Основни концепт решења Суботичког чвора базиран је на следeћим принципима и 
циљевима:  

 Суботички железнички чвор, као део транспортног система града, треба 
да има структуру интермодалног система, која омогућава комбиновање 
различитих транспортних технологија и у путничком и у теретном 
саобраћају; 

 Основу решења чвора представља успешно провођење главне магистралне 
двоколосечне пруге Е85: Београд – Суботица - Државна граница (Келебија)- 
Будимпешта; кроз чвор и град;  

 Решењем чвора треба обезбедити проточност саобраћаја на главној 
магистрали и другим прикључним пругама у циљу повећања степена 
безбедности саобраћаја и пропусне моћи пруга; 

 Елиминисати укрштања пруга / путева вожње возова у нивоу; 
 Планирати ослобађање градских зона од железничке инфраструктуре у 

максималној могућој мери; 
 Путничку станицу пројектовати на постојећој локацији; 
 Станични комплекс планирати/пројектовати као савремени итермодални 

транспортни чвор; 
 Елиминисати укрштања пруга и друмских саобраћајница у нивоу; 
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 Остварити раздвајање путничког и теретног саобраћаја на подручју града 
изградњом нове ранжирне станице на локацији изван града; 

 Прилагодити станице чвора за приградски саобраћај; 
 Концентрисати ранжирни рад у једној ранжирној станици; 
 Концентрисати робни рад у једном мултифункционалном интермодалном 

робном терминалу;  
 Индустријске колосеке планирати у зонама у којима се очекује већи обим 

робног рада;  

 Техничку путничку станицу пројектовати у близини путничке станице на  
     редукованим површинама у односу на постојеће.  
 Предвидети савремена решења за рад са пртљагом, експресном робом и  
     поштом. 
 
Напомена: Посебно су истакнути принципи и циљеви везани за путнички 
подсистем. 
• Локомотивски депо пројектовати изван града у ранжирној станици. У 
центру града пројектовати само испоставу депоа; 
• Постројења за одржавање пруга пројектовати у ражирној станици; 
• Обезбедити висок ниво аутоматизације, сигнaлно сигурносних и 
телекомуникационих система; 
• Реализовати програм заштите животне средине везан за све 
капацитете чвора; 
• Пројектне елементе чвора треба усагласити са националним и 
европским позитивним прописима, техничким спецификацијама 
интероперабилности, стандардима и нормама. 
У оквиру претходно дефинисаних принципа и циљева развоја формирана су три 
варијантна решења железничког чвора. Приказана на Сл.1- б, в,г. 
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Слика 1. Постојеће стање и основне варијанте решења Суботичког чвора 

 
У путничком подсистему, у сва три варијантна решења железничког чвора, 
комплекс главне и техничке путничке станице планира се на локацији постојеће 
путничке и теретне станице.  
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Слика 2. Решење комплекса путничке станице Суботица 

 
Све прикључне пруге чвора добро су повезане са главном путничком станицом. 
Ова станица дефинисана je као интермодални транспортни центар, узевши у обзир 
и блиску локацију аутобуске станице.  
Структура / решење овог комплекса треба да омогући комбиновање различитх 
технологија транспорта односно квалитетан аутобуски, међуградски, регионални и 
локални железнички саобраћај. 
Пројектним решењем станице, односно пројектованим дужинама колосека и 
одговарајућим колосечним везама омогућено је пропуштање и евентуално 
задржавање у ванредним ситуацијама најдужих теретних возова у путничкој 
станици. 
У станичне комплексе у Европи и свету данас се укључују добро дизајнирани 
објекти-станичне зграде који омогућују различите врсте интегрисаних сервиса ( 
Сл.3) 
. 
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Слика 3. Структура решења савремене путничке зграде (Л.15) 

 
Техничка путничка станица (Сл.5) формирана је југоисточно од путничке станице 
на железничком земљишту. У даљим истраживањима треба испитати варијантно 
решење техничке путничке станице (ТПС) северно од града.   
Решење ТПС Суботица предложено је у складу са савременим трендовима у 
одржавању возних средстава за превоз путника, по угледу на принципе рада 
најновијих европских станица тог типа. На простору садашње теретне станице, 
могуће је сместити све колосеке, објекте и постројења који су неопходни за негу и 
одржавање возних средстава. ТПС се састоји од пријемно-отпремних колосека, 
хигијенско-санитарних колосека, хале за спољно прање, хала за негу и одржавање 
електромоторних гарнитура и класичних састава и колосека са дијагностичком 
опремом.  
Приказано решење омогућава ослобађање дела земљишта, на коме се сада налази 
теретна станица, за потребе града. 
У приградском железничком саобраћају решење чвора, односно решење путничке 
станице по својим функционално техничким карактеристикама омогућава 
уклапање траса приградских возова у међуградски саобраћај (Сл.4). 
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Слика 4. Решење ПС Суботица                         Слика 5. Решење ТПС Суботица 

 
 

5. ЗАКЉУЧАК  
 
У раду је приказано генерално решење комплекса путничке станице Суботица у 
контексту дефинисаних принципа и циљева развоја Суботичког железничког 
чвора у 21. веку.  
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Генерално решење путничке станице формулисано је тако да има структуру 
интермодалног транспортног система.,  
Основу решења чвора представља успешно провођење главне магистралне 
двоколосечне пруге Е85: Београд – Суботица - Државна граница (Келебија)- 
Будимпешта, кроз чвор и кроз град. Све остале  прикључне пруге чвора такође су 
добро повезане са главном путничком станицом.   
Пројектованим дужинама колосека и одговарајућим колосечним везама омогућено 
је и пропуштање и евентуално задржавање у ванредним приликама најдужих 
теретних возова у путничкој станици 
Техничка путничка станица формирана је југоисточно од путничке станице на 
железничком земљишту. Решење техничке путничке станице усаглашено је са 
планираним возним парком и савременом методологијом и технологијом 
одржавања возова 
Очекује се ослобађање дела железничког  земљишта, око 15 хектара,  за потребе 
града.  
У даљим истраживањима треба испитати варијантно решење техничке путничке 
станице (ТПС) северно од града и посебно утицај овог решења на могућност 
етапне реализације чвора. 
У приградском железничком саобраћају решење чвора по својим функционално 
техничким карактеристикама омогућава уклапање траса приградских возова у 
међуградски саобраћај. 
Пројектни елементи комплеса ПС и ТПС усаглалашени су са националним и 
европским позитивним прописима, техничким спецификацијама 
интероперабилности, стандардима и нормама. 
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GENERAL SOLUTION TO THE PASSENGER 
STATION IN THE SCOPE OF SUBOTICA JUNCTION 

DEVELOPMENT IN THE 21st CENTURY 
 

Summary: General solution to the complex of  passenger station and train maintenance 
depot and workshops in the scope of Subotica junction development in the 21th century is 
presented in this work. The basis of the solution to the railway junction, i.e. Passenger 
station complex is a successful transit of the main double railway line (E85): Belgrade – 
Subotica – State Border (Kelebija) – Budapest through the junction and the city. All the 
other railway lines in the junction are well connected to the passenger station.  
In the other variant solutions to the junction, the complex of the main Passenger station 
and train maintenance depot and workshops is defined as intermodal transport center, 
taking into account the vicinity of the bus station. Train maintenance depot and 
workshops are planned southeast from  the passenger station at the railway site. In this 
way, a significant part of this area is cleared for the requirements of the city.  
The structure / solution to this complex provides a combination of different transport 
technologies, meaning high-quality bus transportation and international, regional and 
local railway transport. 
Well-designed buildings, inspired by contemporary railway station complexes in Europe, 
which allow different types of integrated services, should be a part of the presented 
solution. 
Keywords: Railway Junction,Passenger Station General Solution, Transport, Intermodal 
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ОДРЖАВАЊЕ КАО КЉУЧ ДУГОВЕЧНОСТИ 
УСПЕШНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА ПРУГА ЗА 

ВЕЛИКЕ БРЗИНЕ У СРБИЈИ 
 

Станислав Јовановић1                                                                  
Драган Божовић,2                                           
Бошко Чоко 3                                                                                                    УДК: 625.1 

DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.064 
Резиме: Опште је познато да трошкови одржавања елемената железничке 
инфраструктуре (ЕЖИ) представљају највећи део трошкова током животног 
века инфраструктуре. Међутим, ова чињеница је нарочито изражена код пруга 
за велике брзине, које имају низ специфичности у односу на конвенционалне пруге. 
Ове специфичности, скоро без изузетка, захтевају повећану пажњу која се мора 
посветити перманентном мерењу и праћењу стања ЕЖИ (а који се драстично 
разликују од конвенционалних пруга по броју и типу мерних система који се морају 
применити) и предиктивном и правовременом извођењу радова на одржавању и 
ремонту (О&Р), како би се стање ЕЖИ одржало у стриктно захтеваним 
оквирима. Стога и не чуди да се у свету на одржавање пруга за велике брзине 
редовно троши и до 100,000 ЕУР по километру годишње. То значи, да би се и за 
пругу за велике брзине кроз Србију, од Београда до Суботице, са нпр. оквирном 
дужином од око 180км, морало рачунати на годишње трошкове одржавања од 
око 18 мил.ЕУР. Важно је разумети да потреба за оваквим приступом не 
произилази само из осигурања бедбедности вожње при тако великим брзинама, 
већ и због драстичног повећања динамичких сила на контакту точка и шине, а 
који могу настати услед погоршања геометрије колосека и шине, које би настале 
ако се стање пруга не би перманентно пратило и пруга адекватно одржавала. 
Стога, ако се овакав приступ не обезбеди већ од првог дана експлоатације, пруга 
за велике ће рапидно пропасти, а због обавезних рестрикција брзина које тада 
неизоставно морају применти, и убрзо претворити у обичну конвенционалну 
пругу, а што би представљало недопустиво траћење изузетно високих 
инвестиционих трошкова. 
 
Кључне речи: Железница, инфраструктура, пруге за велике брзине, мерење 
стања, анализа стања, планирање радова на одржавању и ремонту 
 

                                                           
1 Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 6, e – mail: 
stasha.jovanovic@gmail.com 
2 Грађевински факултет Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 73, Београд, e – mail:  
dragan.n.bozovic@gmail.com. 
3 Saobraćajni institut CIP, Nemanjina 6/IV, 11000 Beograd, e-mail: bosko.coko@gmail.com  
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1. СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРУГА ЗА ВЕЛИКЕ БРЗИНЕ 
 

Трошкови одржавања елемената железничке инфраструктуре (ЕЖИ) представљају 
највећи део трошкова током животног века инфраструктуре. Ова чињеница је 
нарочито изражена код пруга за велике брзине, које имају низ специфичности у 
односу на конвенционалне пруге. Ове специфичности, скоро без изузетка, 
захтевају повећану пажњу која се мора посветити  перманентном мерењу и 
праћењу стања ЕЖИ (где се ова мерења драстично разликује од конвенционалних 
пруга по броју и типу мерних система који се морају применити) и предиктивном 
и правовременом извођењу радова на одржавању и ремонту (О&Р), како би се 
стање ЕЖИ одржало у стриктно захтеваним оквирима. Велике брзине возова 
неумитно захтевају неупоредиво већу фокусираност на све аспекте везане за 
безбедност вожње, где кључне утицајне факторе на безбедност вожње чине 
геометрија колосека у опсезима таласних дужина 3-25м, 25-70м, и 70-150м, али и 
већих, у зависности од максималне брзине, и геометрија шине у опсезима таласних 
дужина 0-3м. Међутим, утицај ових параметра на безбедност вожње није и њихов 
једини кључни утицај. Скоро једнако важна је и чињеница да при великим 
брзинама и најмање неправилности у геометрији колосека и шине доводе до 
значајних повећања динамичких сила на контакту точка и шине, које рапидно 
даље погоршавају ову геометрију, чиме се затвара опасан зачарани круг узајамног 
погоршања. Овај феномен не само што значајно угрожава безбедност вожње, већ 
под утицајем ових повећаних динамичких сила драстично утиче на убрзано 
пропадање свих ЕЖИ, али једнако и возних средстава. Зато је од кључне важности 
да се перманентним мерењем, анализом, моделирањем и предвиђањем сви аспекти 
стања ЕЖИ држе под константном и стриктном контролом, ради планирања и 
извођења правовремених О&Р радова. Ако се то не уради, пруга за велике брзине 
може рапидно пропасти и због обавезних рестрикција брзина које се у том случају 
морају применти, претворити у обичну конвенционалну пругу, што би 
представљало недопустиво траћење изузетно високих инвестиционих трошкова. 
Ако би се период неадекватног одржавања још мало и продужио, ЕЖИ могу 
толико пропасти, да више не би било ни исплативо враћати њихово стање у оно 
захтевано за велике брзине, из разлога огромних трошкова на О&Р који би се тада 
морали уложити да би се то постигло. То је управо и разлог зашто се пруге за 
возове великих брзина морају стриктно и перманентно одржавати, и зашто 
трошкови овог и оваквог одржавања на пругама за велике брзине широм света 
износе и до 100,000 ЕУР по километру годишње. То значи, да би се и за пругу за 
велике брзине кроз Србију, од Београда до Суботице, са дужином нпр. од око 
180км, морало рачунати на годишње трошкове одржавања од око 18 мил.ЕУР, ако 
се не жели да пруга брзо пропадне на ниво постојећих пруга. Овај рад управо 
описује ове специфичности пруга за велике брзине са аспекта потребног 
одржавања и неопходне системе и методе за мерење стања који морају бити 
примењени на оваквим пругама. 
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2. СТРОГЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ ЗА ГЕОМЕТРИЈУ КОЛОСЕКА ПРУГА 
ЗА ВЕЛИКЕ БРЗИНЕ 
 

Пруге за велике брзине захтевају далеко строже толеранције за геометрију 
колосека од конвенционалних пруга (за брзине до 160км/ч), што јасно показују 
Табела 1 и Табела 2 [1]. 
 
Табела 1: Дозвољене вредности стандардних девијација вертикалне геометрије 
колосека (стабилност) у Д1 домену таласних дужина (3-25м) 
Брзина [km/h] Гранична вредност за стандардну девијацију [mm] 

Класе квалитета колосека 
А Б Ц Д Е 

V < 80 < 1.25 1.75 2.75 3.75 > 3.75 
80 < V ≤ 120 < 0.75 1.10 1.80 2.50 > 2.50 
120 < V ≤ 160 < 0.65 0.85 1.40 1.85 > 1.85 
160 < V ≤ 230 < 0.60 0.75 1.15 1.60 > 1.60 
230 < V ≤ 300 < 0.40 0.55 0.85 1.15 > 1.15 

V > 300 N/A N/A N/A N/A N/A 
Табела 2: Дозвољене вредности стандардних девијација хоризонталне геометрије 
колосека (алињман) у Д1 домену таласних дужина (3-25м) 
Брзина [km/h] Гранична вредност за стандардну девијацију [mm] 

Класе квалитета колосека 
А Б Ц Д Е 

V < 80 < 1.90 1.25 1.95 2.70 > 2.70 
80 < V ≤ 120 < 0.50 0.70 1.05 1.45 > 1.45 
120 < V ≤ 160 < 0.45 0.55 0.75 1.00 > 1.00 
160 < V ≤ 230 < 0.40 0.50 0.70 0.90 > 0.90 
230 < V ≤ 300 < 0.35 0.40 0.50 0.65 > 0.65 

V > 300 N/A N/A N/A N/A N/A 
 
У овим табелама су представљене и класе квалитета А-Е, базиране на 
кумулативној расподели пондерисане средње вредности измерене на свим 
железницама које су учествовале у пан-европском мерењу геометрије колосека на 
којој је базирана ова Европска Норма, са следећим значењем: 

 Класа А – најбољих 10 % у расподели квалитета 
 Класа Б – између 10 % и 30 % у расподели квалитета 
 Класа Ц – између 30 % и 70 % у расподели квалитета 
 Класа Д – између 70 % и 90 % у расподели квалитета 
 Класа Е – изнад 90 % у расподели квалитета, што представља најгорих 10 % 

у расподели 

Чак и ако се, познавајући наш однос према одржавању квалитета постојећих пруга, 
претпостави да ћемо и ове нове пруге, за велике брзине, лоше одржавати, и тако 
дозволити да падну у најгору категорију Е у расподели квалитета на већини пруга 
у Европи, може се видети да су и у тој категорији толеранције за брзине возова 
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које би важиле на нашим будућим пругама за велике брзине (опсег брзина 160-
230км/ч) више од два пута строжије него што важе за наше постојеће пруге, тј. за 
брзине којима се наши возови по њима тренутно крећу (тренутна просечна брзина 
возова на мрежи ЖС се креће око 42 км/ч). 
Из тога се недвосмислено мора закључити да ће обезбеђење тако стриктних 
толеранција, чак и ако по нашем уобичајеном принципу аљкавости дозволимо да 
наше пруге максимално пропадну, захтевати далеко чешће провере (мерења) 
геометрије колосека и далеко чешћа и прецизнија извођења радова на корекцији 
геометрије колосека. 
Из тога опет директно и недвосмислено произилази закључак да се ова мерења 
никако неће моћи вршити нашим постојећим мерним колима (ЕМ80Л), која поред 
тога што су осовинска (тј. немају обртна постоља) и тако намењена домену брзина 
који је знатно испод очекиваних за пругу за велике брзине, већ су и већином, 
последњих година, у квару, и тако уопште нерасположива за мерење. Таква 
ситуација, са мерним колима која нису у употребном стању, ће бити апсолутно 
недопустива за пруге за велике брзине. Стога произилази неизбежан закључак, да 
ће се морати набавити нова маерна кола, адекватна будућим брзинама возова на 
прузи за велике брзине. 
Слично је и са постојећом механизацијом за одржавање геометрије колосека, која 
је и неадекватна, а и у сумњивом стању употребљивости, да би се уопште смело 
размишљати о њиховом коришћењу за будуће пруге за велике брзине. Стога јасно 
произилази да ће се и ова нова, скупа механизација, такође морати набавити 
паралелно са изградњом пруге за велике брзине. 
 
 

3. УЗАЈАМНА МЕЂУСОБНА ВЕЗА ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ 
ПАРАМЕТАРА КВАЛИТЕТА ЕЖИ 
 

Тривијално је рећи да би елементи инфраструктуре имали далеко дужи животни 
век када не би били изложени саобраћају. Но, и овај тривијални исказ подсећа на 
нешто веома важно, а то је да саобраћај представља кључну детрименталну 
компоненту по инфраструктуру – а то су силе које се јављају на контакту између 
саобраћаја и инфраструктуре, тј. у овом случају на контакту точак-шина. У том 
смислу, од критичне важности су динамичке силе, које одлучујуће зависе од 
геометрије контакта точак-шина, и где су за ове силе многа истраживања [2][3][4] 
одавно доказала да могу да досегну чак и вишеструке вредности статичких сила у 
случајевима када је ова геометрија незадовољавајућа, Sl. 1 и Сл. 2 [2].  
Оно што Sl. 1 и Сл. 2 показују јесте да за исто осовинско оптерећење, разлика у 
динамичком прираштају силе (тј. разлици између динамичке и статичке силе) 
између колосека са врло добром и средње добром геометријом колосека (тј. 
приближно нпр. Класе Б и Д) може бити скоро двострука (!).   
Одатле се може лако извући једноставан закључак да се адекватним одржавањем 
правилне геометрије може драстично продужити експлоатациони век практично 
свих елемената инфраструктуре, или обрнуто, што је познавајући наш 
традиционални став према томе важније, а то је да се неадекватним одржавањем 
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може не само драстично смањити животни век свих компоненти колосека, што 
изискује њихову (екстремно скупу) замену, већ и условити обавезно смањење 
брзина кретања возова, што би фактички претворило пругу за велике брзине у 
класичну пругу и тиме обесмислило њену изградњу. Ово сазнање је од суштинског 
значаја по правилно разумевање користи и предности које condition-based приступ 
(ЦБ) одржавању пружа, јер је он управо тај, и једини од свих приступа, који је 
стриктно базиран, а самим тим и подразумева, перманентно мерење, а последично 
и познавање и контролу стања свих ЕЖИ, укључујући и све аспекте геометрије, па 
тиме и оне везане за контакт точак-шина. 

0

10

20

30

40

50

D Q [ kN] (97.5 % -value)

axle

load

20 t

22.5 t

20 t

22.5 t

20 t

22.5 t

very good good moderate

track

quality

110 km/h

90 km/h

70 km/h

0

10

20

30

40

50

D Q [kN] (97.5 % - вредност )

Осовинско

оптерећење

20 t

22.5 t

20 t

22.5 t

20 t

22.5 t

Врло добар Добар

Квалитет

геометрије

колосека Средње добар

110 km/h

90 km/h

70 km/h

 
Sl. 1: Динамичка компонента силе точка у односу на номинално осовинско 
оптерећење и квалитет геометрије колосека 
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Сл. 2: Вертикалне силе Q (статичке+динамичке) за осовинско оптерећење од 22.5 
т, измерено на мрежи DB (Немачке Железнице) СД = = Стандардна Девијација 
вредности вертикалне геометрије колосека (стабилност) 
 
Међутим, било би погрешно понадати се да је само геометрија колосека од 
важности у oвом случају. Управо због великих брзина, за разлику од 
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конвенционалних пруга са мањим брзинама (а поготово наших, пропалих пруга, са 
изузетно малим брзинама), код пруга за велике брзине још важнију улогу од 
геометрије колосека игра геометрија шине, краћих таласних дужина (0 – 3м), јер је 
она управо та која представља кључни узрок пораста динамичких сила и даљег 
пропадања свих параметара стања већине ЕЖИ, укључујући и геометрију колосека 
(већих таласних дужина 3 – 25, 25 – 70, > 70m). Другим речима, геометрија 
колосека и њено пропадање представља само последицу (пропадања) геометрије 
шине, краћих таласних дужина. 
Ово се најбоље може видети са Сл. 3,  где се види узрочно-последична веза између 
краткоталасне геометрије шина, дуготаласне геометрије колосека, и пропадања 
свих ЕЖИ.  
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Сл. 3: “Зачарани круг” пропадања колосека 
 

Оно што се може видети са  Сл. 3 јесте да у центру механизма пропадања стоје 
динамичке силе на контакту точка и шине. Ове силе доводе до оштећења свих 
ЕЖИ који се налазе испод овог контакта, дакле шина, прагова, причвршћења, 
застора и доњег строја. Такође, ове силе доводе до погоршања краткоталасне 
геометрије шине, 0-3м (у свим распонима таласних дужина), где ово погоршање 
краткоталасне геометрије доводи до даљег значајног повећања динамичких сила. С 
друге стране, само као последица овог механизма, динамичке силе такође доводе 
до пропадања дуготаласне геометрије колосека, у свим стандардним распонима 
таласних дужина које су од интереса, а у случају пруга за велике брзине, поред 
стандардних распона Д1 (3-25м) и Д2 (25-70м), од значаја су још и таласне дужине 
Д3 изнад 70м (обично до 150м за вертикалну и 200м за хоризонталну геометрију 
колосека).  
Ово пропадање геометрије колосека се фактички мери мерним колима, и у случају 
регистровања већих одступања, геометрија колосека се коригује подбијањем. 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

   515 

 
 

Оно што је од велике важности и што је потребно издвојити јесте да силе на 
контакту точка и шине доводе до круњења и дробљења засторног материјала, 
услед чега се стварају фине честице (засторна прашина). Међутим, поред ових 
динамичких сила, круњење застора такође настаје и од самог подбијања колосека 
(по неким истраживањима, током животног века застора, неких 55% његовог 
пропадања – већином круњења – потиче од самог подбијања колосека). 
Када ова засторна прашина дође у контакт с водом, она се претвара у лепљиву 
блатњаву масу, која попуњава шупљине у застору и слепљује га, чиме значајно 
смањује еластичност застора и доводи до његовог све већег пластичног понашања. 
Ово се такође мери мерним колима, тј. мерењем геометрије колосека, где се ова 
пластичност манифестује као неефикасност подбијања и смањено трајање ефеката 
подбијања. То се фактички види као недовољно побољшање геометрије колосека 
након извршеног подбијања и њено брзо накнаднно пропадање, које убрзо тражи 
ново подбијање.  
Наравно, оно што железнице већином и раде у таквим ситуацијама, јесте да поново 
подбијају колосек, желећи да поправе геометрију колосека, али је јасно да, поред 
евентуалног краткотрајног успеха којег тиме могу постићи, само додатно 
погоршавају ситуацију, јер додатно круне засторни материјал, а и мешају 
слепљени засторни материјал заблаћеним честицама, што никако не води добром 
исходу.  
Коначно, оно што пре или касније железнице у таквим ситуацијама увиђају и 
бивају приморане да ураде, јесте решетање или замена засторног материјала, што 
представља изузетно скупу активност.  
У случају да се то не може, из било којих разлога на време учинити, а да се такође 
и подбијање колосека, које је постало пречесто, такође не може даље извршавати с 
толиком учесталошћу, једино што преостаје железницама, због рапидно 
погоршавајуће геометрије колосека, јесте да примене тзв. „споре вожње“, тј. да 
смање брзине кретања возова. Јасно је да је ово управо оно што поништава смисао 
пруга за велике брзине и чини изузетно високе инвестиционе трошкове баченим 
средствима. 
 
 

4. УТИЦАЈ НАБОРАНОСТИ ШИНА 
 

За набораност шина је познато да значајно повећава динамичке силе на контакту 
точак/шина, што даље може озбиљно да погорша вертикалну геометрију колосека, 
нарочито у домену већих таласних дужина. Ове две ствари заједно, могу даље 
драстично да скрате животни век свих елемената колосека. Набораност шина може 
такође изазвати и озбиљна површинска оштећења на горњој површини главе шине, 
као и разна унутрашња оштећења шина, напрснућа бетонских прагова или 
лабављење причвршћења код дрвених прагова, као дробљење засторног 
материјала, и то из већ раније поменута два главна разлога: (1) као последица 
повећаних динамичких сила и (2) као последица учесталог подбијања иницираног 
понављајућим проблемима са геометријом колосека већих таласних дужина. 
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Коначно, у крајњој инстанци, набораност шина може чак допринети и веома 
опасним (и веома скупим, када се морају санирати) оштећењима доњег строја. 
Ова каузална веза између набораности (као суштинског узрока), динамичких сила 
и геометрије колосека (као једне од последица), може се најбоље видети преко 
кореспондентних мерења, као на пример неких учињених у Италији и 
презентираних кроз одговарајући софтверски алат за визуелизацију, Сл. 4. У 
ствари, на истој слици може се уочити не само једно, већ неколико таквих места на 
колосеку, и имајући могућност њихове одличне визуализације, то више и не 
захтева превелико знање да би се уочиле узрочно/последичне везе између њих. 
Међутим, оно што је можда и најинтересантније јесте то да ако се боље погледа на 
пример означена локацију на Сл. 4 и погледа, тј. израчуна прогресија кроз време, 
како набораности тако и њених последица, динамичких сила и вертикалне 
геометрије колосека, одмах би се могло приметити да они имају скоро идентичан 
тренд. Ако би се затим у то разматрање укључила и визуелизација историје радова 
(Сл. 5), одмах би се могло приметити да због учесталог и понављајућег проблема 
са геометријом колосека (а која је фактички само индукована порастом 
набораности шина), ова локација је упорно и често (више пута, тачније 4 пута) 
подбијана, а ипак, и упркос томе, проблем са геометријом колосека се и даље 
поново враћао и понављао (у ствари само све више погоршавао). 

Набораност шине

Динамичке силе на контакту точка и шине

Вертикална геометрија колосека
 

Сл. 4: Последице набораности шина 
 

Ово све се заиста дешавало искључиво због постојања једног потпуно другог, али 
суштинског разлога, а то је постојање, и све већи раст, тј. погоршање, набораности 
шина, на коју очигледно нико није обраћао пажњу, а самим тим ни отклањао 
(брушењем шина). И тако, уместо упорно понављаног подбијања колосека, овој 
деоници је надасве било потребно брушење шина, а тек онда подбијање, и тада би 
понашање ове деонице било много стабилније, како у смислу геометрије колосека, 
тако и у смислу набораности шина, а ефекти подбијања далеко дуготрајнији. У 
овом случају, штета је само да за ову деоницу нису постојале информације о 
егзистенцији и порасту површинских и унутрашњих оштећења шина, јер да јесу, 
те информације би највероватније још додатно подупрле ову причу и потврдиле 
закључак да је заиста набораност шина на овој локацији проузроковала 
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вишеструке штетне последице. Најтежа од ових последица је нажалост и најмање 
видљива и доказива, а то је повећање замора код свих компоненти колосека на тој 
локацији, индукованих повећаним динамичким силама, а што озбиљно скраћује 
њихове животне векове и тако такође озбиљно повећава укупне трошкове О&Р. 

Набораност 

шине

Динамичке силе на 
контакту точка и шине

Вертикална геометрија 
колосека

Погоршање вертикалне 
геометрије колосека 
посматрано током 6 
узастопних мерења

Пораст набораности 
шина током 5 
узастопних мерења

Хоризонтална геометрија 
колосека

Често понављање 
подбијања колосека 
(зелени радови)

 
Сл. 5: Кореспондирајуће прогресије набораности шина и вертикалне геометрије 
колосека у времену и вишеструко (непотребно) понављано подбијање колосека, 

које је у овом случају „лечило симптом“, а не главни узрок 
 

Али набораност колосека није и једина која се мора додати у смислу мерења и 
надгледања, ради контролисања пораста динамичких сила. Скоро једнако важна је 
и геометрија заварених шинских спојева, која не само што такође доводи до 
значајног (додуше локалног) повећања динамичких сила, већ је за њу и доказано 
да одлучујуће утиче на општу геометрију колосека, као једну од њених 
најдиректнијих последица, Сл. 6. Оно што Сл. 6 показује јесте, ако се посматра 
леви график, да током проласка точка преко завареног шинског споја, у једном 
веома кратком тренутку (око 1 милисекунде) одмах након наиласка точка, 
динамичко појачање (дакле, однос разлике динамичке и статичке силе према 
статичкој сили) се подиже чак до вредности 6, што значи, да у том кратком 
тренутку, фактички на контакту точка и шне делује скоро седмострука (6+1) 
статичка сила, која се након тог веома кратког тренутка мало смањује, али и даље, 
између, грубо речено пете и десете милисекунде, и даље износи преко 3 (скоро 4), 
што значи да током тог времена, укупна динамичка сила на контакту точка и шине 
износи 4 (3+1), односно 5 (4+1) пута више од статичке силе. Даље је веома лако 
закључити какво негативно дејство оваква сила има на пропадање свих ЕЖИ. 
Оно што десни график говори је и веома логично, а то је пораст динамичке силе у 
односу на пораст брзине кретања, где при брзини V=0км/ч, однос динамичке и 
статичке силе износи 1, тј. укупна сила је равна статичкој сили. Међутим, са 
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порастом брзине овај однос брзо и значајно расте, где се види да при брзини од 
120 км/ч он већ износи око 4.5, дакле укупна динамичка сила која у том тренутку 
делује на контакту точка и шине, током преласка преко завареног шинског споја, 
износи 5.5 вредности статичке силе (4.5+1).   
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Сл. 6: (лево) Вертикалне динамичке силе точка током преласка преко завареног 
споја и (десно) повећање вертикалне динамичке силе точка у односу на брзину 

током преласка преко завареног споја 
 

Колико је ово тачно и важно потврђује и пример са холандских железница, где је 
током 80-тих година 20. века, 80% познатих проблематичних места, тј. места са 
познатим понављајућим проблемима са геометријом колосека, успешно 
елиминисано корекцијом геометрије заварених шинских спојева, што је и довело 
до увођења потпуно нових прописа за извођење и контролу заварених шинских 
спојева. Ови прописи су такође тестирани на недавно изграђеној прузи за велике 
брзине у Холандији, где је такође утврђено да значајан број заварених шинских 
спојева није задовољио ове нове прописе, тако да су морали бити поново израђени. 
Ово је наравно учињено, јер је било јасно да би штете од њиховог остављања у 
колосеку са дефектном геометријом произвело далеко веће трошкове, на рачун 
повећања динамичких сила и последичног пропадања, како геометрије колосека, 
тако и свих осталих ЕЖИ. 
Коначно, ако узмемо у обзир (огромну) укупну вредност елемената 
инфраструктуре, јасно је да би и најмање систематско/просечно продужење 
њиховог експлоатационог века довело до огромних апсолутних користи, тј. 
уштеда, а поготово ако би то продужење века било драстично, или бар озбиљнијих 
размера (а последње процене, како из праксе, тако и из теорије, наводе да би се и 
продужења експлоатационог века од 10-30% могла остварити оптималном 
применом модерног condition-based приступа !). 
Што се тиче користи и уштеда од померања са корективног ка 
превентивном/предиктивном одржавању, одмах је, чак и интуитивно јасно да би се 
са предзнањењем о стању елемената инфраструктуре релативно лако и директно 
могла постићи побољшања у смислу смањења броја дефеката и оштећења, јер би 
се реаговало пре него што дефекти и оштећења настану, и тиме спречили, а слична 
логика важи и за смањење поремећаја у саобраћају. 
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Омогућавање довољног времена за планирање и оптимизацију алокације ресурса 
би се такође постигло путем предзнања о стању елемената и могућношћу његовог 
предвиђања, тј. дефинисања оптималног момента спровођења адекватне мере 
О&Р. Овим се фактички омогућава правовремено познавање момента извођења 
радова, тј. довољно времена унапред, што би дозволило детаљно планирање и 
оптимизацију употребе ресурса, укључујући и времена, тј. тачног момента 
извођења радова, чиме се може изабрати да се радови обављају у најповољнијем 
моменту, нпр. преко викенда, или преко ноћи, када је цена њиховог обављања 
најнижа. 
Такође би било веома важно напоменути да би се код пруга за велике брзине 
морала  велика пажња узајамном condition-based аналии не само инфраструктуре, 
већ и обртних средстава, пошто њихово стање (нпр. заравњена места на 
бандажима точкова (“wheel flats”) као и њихова похабаност, затим закошеност 
осовина (“skewed axles”), стање огибљења, итд.) такође веома значајно утиче на 
динамичке силе којима се инфраструктура излаже, а самим тим и понашање 
инфраструктуре, што се може видети са Сл. 7. 
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Сл. 7: (лево) Силе између шине и прага током проласка точка са заравњеним 

делом (wheel-flat) и (десно) сиже ОРЕ Д161 истраживања о ефектима 
заравњених делова точкова на силе које точак изазива 

 
 

5. РЕПЕРКУСИЈЕ НА ТРОШКОВЕ ОДРЖАВАЊА 
 
Ако би се на крају желело израчунати какве би све то последице горепоменути 
механизми пропадања ЕЖИ и геометрије колосека имали на укупне трошкове 
одржавања, могли бисмо искористити још један модел Међународне Железничке 
Уније (УИЦ). 

 
 VPTkeTe  0)(      ( 0-1 ) 

Где је: 
 e0 – почетна вредност геометрије колосека која одговара „нултом“ 

акумулираном саобраћајном оптерећењеу (нпр. то би могао бити моменат 
одмах након извршене изградње колосека или генералног ремонта 
колосека, или решетања/замене застора) 
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 eT – вредност квалитета геометрије колосека након одређеног акумулираног 
саобраћајног оптерећења 

 T – Акумулирано саобраћајно оптерећење 
 P – Репрезентативно динамичко осовинско оптерећење (P = Q) 
 V – Брзина возова 

 
Овај модел пропадања геометрије колосека је карактеристичан за сваки тип 
инфраструктуре посебно, и нарочито зависи од карактеристика саобраћаја, као што 
су динамичко осовинско оптерећење, акумулирано саобраћајно оптерећење, као и 
других параметара као што су непоништено бочно убрзање, радијуси кривина, 
типови возних средстава, итд.  
Овај модел је у својој пуној форми, веома комплексан, и захтева изузетно пажљиво 
тумачење и калибрацију, али у својој најпростијој верзији, веома добро се може 
искористити за проналажење релативног повећања трошкова у односу на неко 
референтно стање, а што је управо оно што је од интереса у овом раду – а то је да 
се процене трошкови одржавања пруга за велике брзине и нарочито да се упореде 
са нпр. тренутним трошковима одржавања постојећих пруга: 
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Где:  
 P2 и V2, представљају „нове“ вредности, док 
 P1 и V1 представљају “старе” вредности, тј. вредности у односу на које се 

врши упоређење 

УИЦ модел дат упрошћено формулама ( 0-1 ) и ( 0-2 ) такође даје и низ вредности 
за коефицијенте ,  и , за различите аспекте пропадања различитих ЕЖИ. Једно 
од најпростијих тумачења која се могу постићи коришћењем овог модела јесте да 
се израчуна релативно повећање трошкова насталих само као последица 
погоршања геометрије колосека, тј. неадекватног одржавања, а што је управо од 
интереса за тематику разматрану у овом раду.  
Тако се коришћењем формуле ( 0-2 ), може добити једноставно упоређење, тј. 
релативно повећање трошкова у односу на референтни квалитет геометрије 
колосека, у односу на потенцијално смањење (погоршање) геометрије колосека, Sl. 
8. Оно што Sl. 8. показује јесте да чак и при идентичним брзинама (и наравно 
идентичним осовинским и акумулираним саобраћаним оптерећењем) пораст 
трошкова одржавања проузрокован само неадекватним одржавањем геометрије 
колосека, тј. допуштањем да се геометрија колосека погорша нпр. за 80% у односу 
на неко референтно (нпр. добро) стање, дакле нпр. са вредности од 1мм 
стандардне девијације на 1.8мм стандардне девијације, а што је, како се може 
видети (Табела 1 и Табела 2) далеко мање него разлика у захтеваном квалитету 
између пруга за велике брзине и наших садашњих пруга, износи чак 135%, дакле 
2.35 пута више од референтних трошкова. 
Остаје да се израчуна за неку другу прилику колико би тек ово релативно 
повећање износило када би се брзина повећала са садашњих 42км/ч на 160 (а 
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поготово на 250 км/ч), али је сигурно да би било више него значајно. Зато и не 
чуди да трошкови одржавања само горњег строја пруга за велике брзине у свету, 
како је напоменуто у уводу, износе и до 100,000 ЕУР по километру пруге сваке 
године, и то је нешто на шта се никако не би смело заборавити приликом 
разматрања могућности изградње пруге за велике брзине кроз Србију. 
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Sl. 8: Релативно повећање трошкова у односу на референтни квалитет 

геометрије колосека, у односу на потенцијално смањење (погоршање) геометрије 
колосека 

 
 

6. ПОТРЕБНИ МЕРНИ СИСТЕМИ 
 
Као што је већ напоменуто, за разлику од конвенционалних пруга, са брзинама до 
160км/ч, а нарочито у поређењу са нашим пругама у садашњем стању, врсте 
мерења и учесталост мерења које ће се морати предузети на пругама за велике 
брзине, ако се жели да оне не пропадну, су драстично другачији. У том случају, 
постоји широка лепеза различитих дијагностичких система који се морају 
набавити и перманентно примењивати како би се осигурало потпуно 
функционисање condition-based ланца одржавања. Tabela 3 даје сажет приказ 
основних категорија ових система [7]. 
Tabela 3: Основне категорије железничких дијагностичких система које се 
стандардно примењују на пругама за велике брзине 
Категорија Тип мерења 
Мерења колосека, тј. горњег 
строја 

Геометрија колосека 
Профил шине 
Набораност шине 
Профил застора 

Мернења контактне мреже Геометрија контактне мреже 
Хабање (профил) контактне мреже 
Интеракција пантографа и контактне мреже 
Детекција варничења 
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Категорија Тип мерења 
Електрични параметри контактне мреже 

Мерење динамике возила Квалитет (комфор) вожње 
Убрзања шасије, осовинског постоља и осовинских 
слогова 
Силе на контакту шина-точак 
Геометрија контакта шина-точак 

"Vision" системи Аутоматска детекција површинских оштећења на шинама 
Аутоматска детекција оштећења на контактном воду 

Видео инспекција Пружни појас, профил и окружење 
Површина колосека 
Контактна мрежа и контактни вод 
Перони 

Остали видови мониторинга Сигнално-сигурносни уређаји и њихов рад 
Квалитет телекомуникационих сигнала и опреме 
Температура окружења 
Детекција оштећења и мерење стања тунелске облоге 
Профил тунела и других грађевинских објеката 
Кинематички габарит/профил  
Позициони системи (одометар, ГПС, итд.) 

 
 

7. ЗАКЉУЧАК 
 
Пруге за велике брзине имају низ специфичности у односу на конвенционалне 
пруге. Ове специфичности, скоро без изузетка, захтевају повећану пажњу која се 
мора посветити перманентном мерењу и праћењу стања свих елемената 
железничке инфраструктуре (ЕЖИ), где се ова мерења драстично разликује од 
конвенционалних пруга по броју и типу мерних система који се морају применити, 
и предиктивном и правовременом извођењу радова на одржавању и ремонту, како 
би се стање ЕЖИ одржало у стриктно захтеваним оквирима. Ако се то не уради, 
пруга за велике брзине ће рапидно пропасти и због обавезних рестрикција брзина 
које се у том случају морају применти, претворити у обичну конвенционалну 
пругу, што би представљало недопустиво траћење изузетно високих 
инвестиционих трошкова. 
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MAINTENANCE AS THE KEY TO THE LONGEVITY 
OF HIGH SPEED LINES IN SERBIA 

 
Summary: It is well known and recognized that the Maintenacne & Renewal (M&R) 
expenses represent the largest portion of overall Life Cycle Costs (LCC) of railway 
infrastructure. This is especially pronounced wtih High-speed lines (HSL) which have a 
whol array of unique characteristics in comparison to the conventional lines. These 
specficic characteristics, almost without exception, require increased attention that must 
be paid to the permanent monitoring and measuring of all railway infrastructure 
components (RIC). These measurements and monitoring decisivelly differ from those of 
the conventional lines, both in terms of types and the quantity of different measuring 
systems that must be systematically applied. In addition to the measuring/monitoring 
systems, equally important are the predictive and timely performance of the M&R works 
in order to keep all RIC witin very strict HSL tolerances. This is why it is no surprise 
that the M&R of HSL lines often accout for 100,000 EUR per kilometer of track every 
year. That means, that for the potential HSL in Serbia, from Belgrade to Subotica, with 
the length of approximately 200km, some 20 mil. EUR would have to be spent every year 
only on track M&R. It is important to understand that the need for this kind of approach 
is not necessitated only by the protection of safety at such high speeds, but also by the 
drastic increase in dynamic forces at the wheel/rail (W/R) contact, which can occur due 
to the deterioration of both rail and track geometry if the track would not be 
permanently and adequately maintained. For that reason, if such an approach is not 
secured from the first day of HSL operation, the HSL will rapidly deteriorate, and then, 
due to speed restriction that would inevitably have to be imposed, it would quickly turn 
into a conventional line, which would all represent an unacceptable and inexcusable 
waste of extremely high investments.   
 
Key words: Railway, infrastructure, high speed lines, condition monitoring, condition 
analysis, maintenance & renewal planning 
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ПРИМЕНА МЕТОДЕ ДЕЉЕНОГ ВИШЕЦИЉНОГ 
РИЗИКА ПРИ ЕКСТРЕМНИМ ДОГАЂАЈИМА 

 
Александар Шотић 1 
Драгутин Павловић 2 
Марко Иветић 3                                                                                 УДК: 351.78:627.51 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.065 
Резиме: Хидротехнички објекти и системи се готово увек осмишљавају, проје-
ктују, изводе, користе и одржавају под неизбежним условима ризика и неизве-
сности, уз очекивање да остваре вишеструке и међусобно супротстављене 
циљеве. Приликом поређења нивоа ризика, традиционално, катастрофалне 
штете мале вероватноће појаве сразмеравају се са мањим штетама велике 
вероватноће. Међутим, велика поплава веома мале вероватноће појаве, не 
сагледава се од стране доносиоца одлука једнако као и мање поплаве велике 
вероватноће дешавања, а што је резултат који генерише функција очекиване 
вредности. Наведена два случаја су далеко од тога да буду сразмерна или једнака. 
У раду ће се описати проблем сагледавања ризика од екстремних догађаја и при-
казати начин одређивања условно очекиване вредности ризика методом дељене 
вишециљне анализе ризика, и на примерима демонстрирати њена могућа примена. 
 
Кључне речи: Екстремни догађаји, процена ризика, доношење одлука 
 
 

1. УВОД 
 
Нaкoн недавних eкстрeмних пaдaвинa и прaтeћих дeшaвaњa, интeнзивирa сe 
пoтрeбa зa прeиспитивaњeм мeрa и нивoa зaштитe oд пoплaвa, oднoснo зa 
рeкoнструкциjoм oдбрaмбeних систeмa. Сaстaвни дeo свих нaвeдeних aктивнoсти 
су пoступци дoнoшeњa oдлукa кojи трeбa дa сe зaснивaју нe сaмo нa 
фaктoгрaфским пoдaцимa о штетама, вeћ и нa изведеним инфoрмaциjaмa o ризику. 
Дoбиjaњe цeлoвитe, или бaр штo пoтпуниje, сликe o услoвимa o кojимa сe дoнoси 
нeкa oдлукa свaкaкo дa ћe дoпринeти квaлитeту oдлукe, кaкo при доношењу, тaкo и 
у њеним ефектима. Приликом поређења нивоа ризика, традиционално, 
катастрофалне штете мале вероватноће појаве сразмеравају се са мањим штетама 
велике вероватноће. Међутим, велика поплава веома мале вероватноће појаве, не 

                                                           
1 Mр Александар Шотић, дипл.инж. грађ., Београдски водовод и канализација, Делиградска 28,  
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сагледава се од стране доносиоца одлука једнако као и мање поплаве велике 
вероватноће дешавања [1]. 
 
 

2. РИЗИК ОД ЕКСТРЕМНИХ ДОГАЂАЈА И OЧEКИВAНA 
ВРEДНOСT 

 
Вeћинa инжeњeрa и дoнoсилaцa oдлукa, пoчињe дa прeпoзнaje пoтрeбу дa при 
суoчaвaњу сa нeпрeдвиђeним кaтaстрoфaмa пoпут oгрoмних пoплaвa, пуцaњa 
брaнa или рушeњa мoстoвa мoрaмo прeпoзнaти знaчaj прoучaвaњa „eктрeмних” 
дoгaђaja. При дoнoшeњу oдлукa, мoждa вишe нe трeбa пoстaвљaти питaњa o 
oчeкивaнoм ризику; умeстo тoгa, прaвa питaњa су oнa у вeзи oчeкивaнoг 
кaтaстрoфaлнoг или нeприхвaтљивoг ризикa [2][3]. 
 
 

3. МЕТОДА ДЕЉЕНЕ ВИШЕЦИЉНЕ АНАЛИЗЕ РИЗИКА (МДВАР) 
 
МДВАР je мeтoдa aнaлизe ризикa рaзвиjeнa зa рeшaвaњe вишeциљних прoблeмa 
прoбaбилистичкe прирoдe [4], и примeњивaнa je зa ширoк спeктaр прoблeмa 
[5][6][7]. Умeстo кoришћeњa стaндaрднe oчeкивaнe врeднoсти ризикa, МДВАР 
гeнeришe низ услoвних функциja oчeкивaнe врeднoсти, тзв. „функциja ризикa”, 
кoje прeдстaвљajу ризик с oбзирoм дa штeтa пaдa у спeцифичнe oпсeгe 
прeкoрaчeњa вeрoвaтнoћe. МДВАР изoлуje вишe oпсeгa штeтe (спeцифицирaњeм 
тзв. дeљeних вeрoвaтнoћa) и гeнeришe услoвнa oчeкивaњa штeтe, с oбзирoм дa 
штeтa пaдa унутaр oдрeђeнoг oпсeгa. Нa oвaj нaчин, МДВАР гeнeришe вишe 
функциja ризикa, jeдну зa свaки oпсeг, кoje сe oндa увeћaвajу сa пoчeтним 
oптимизaциoним прoблeмoм кao нoвe циљнe функциje. На овом месту могуће је 
ставити примедбу да сами аутори методе инсистирају на појму циљне функције, 
док би се у неким другим околностима функције називале критеријумске, што би 
утицало и на промену назива предметне методе. Услoвнa oчeкивaњa прoблeмa сe 
oдрeђуjу пoдeлoм oсe вeрoвaтнoћe прoблeмa и мaпирaњeм oвих пaртициja нa oси 
штeтe. Схoднo тoмe, и oсa штeтa сe дeли у oдгoвaрajућe oпсeгe. Услoвнo 
oчeкивaњe дeфинисaнo je кao oчeкивaнa врeднoст случajнe прoмeнљивe кaдa тa 
врeднoст лeжи у oдрeђeнoм oпсeгу вeрoвaтнoћe. Јaснo je дa врeднoсти услoвних 
oчeкивaњa зaвисe oд тoгa гдe сe oсa вeрoвaтнoћe дeли. Избoр гдe дa дeли сe 
субjeктивнo врши oд стрaнe aнaлитичaрa кao oдгoвoр нa eкстрeмнe кaрaктeристикe 
прoблeмa. Aкo je aнaлитичaр je зaбринут зa кaтaстрoфу кoja сe дeшaвa jeднoм у 
милиoнa гoдинa, пoдeлa трeбa дa будe тaквa дa сe нaглaшaвa oчeкивaни 
кaтaстрoфaлни ризик. Кoнтинуaлнa случajнa прoмeнљивa штeтe, X, имa 
кумулaтивну функциjу рaспoдeлe CDF тј. P(x) и функциjу густинe вeрoвaтнoћe pdf 
p(x): 

�(�) = ����[� ≤ �] , 
�(�) =

��(�)

��
 

 
(1), (2) 

Кумулaтивнa функциja рaспoдeлe прeдстaвљa вeрoвaтнoћу непревазилажења x. 
Вeрoвaтнoћa превазилажења x сe дeфинишe кao вeрoвaтнoћa дa je X вeћe oд x, и 
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рачуна као 1CDF(x). Oчeкивaнa врeднoст, прoсeчнa, или срeдњa врeднoст 
случajнe прoмeнљивe X сe дeфинишe кao 

�[�] = � ��(�)��
∞

0

 
 

(3) 

У MДВAР, кoнцeпт oчeкивaнe врeднoсти штeтe je прoширeн рaди гeнeрисaњa 
вишeструких функциja услoвних oчeкивaних врeднoсти, свaкe пoвeзaнe сa 
oдрeђeним oпсeгoм вeрoвaтнoћa прeкoрaчeњa или њимa oдгoвaрajућeг oпсeгa 
вeличинe штeтe. Дoбиjeнe функциje услoвних oчeкивaних врeднoсти, у спрeзи сa 
трaдициoнaлнoм oчeкивaнoм врeднoшћу, дajу фaмилиjу мeрa ризикa кoje сe oднoсe 
нa пojeдинe вaриjaнтe. Нeкa 1-1 и 1-2, гдe 0<1<2<1, oзнaчaвajу вeрoвaтнoћe 
прeкoрaчeњa кoje дeлe дoмeн X у три oпсeгa, нa слeдeћи нaчин. Нa слици 
вeрoвaтнoћe превазилажења, нaлaзи сe jeдинствeнa штeтa 1 нa oси штeтe кoja 

oдгoвaрa вeрoвaтнoћи превазилажења 1-1 нa oси вeрoвaтнoћe, слично за 2. Штeтe 

мaњe oд 1 сe смaтрajу дa су мaлe тeжинe, a штeтe вeћe oд 2 вeликe тeжинe. 

Сличнo тoмe, штeтe вeличинa измeђу 1 и 2 сe смaтрajу умeрeним. Дeљeњe ризикa 
у три oпсeгa тeжинe je илустрoвaнo нa Слици 8.2. 

 
Сликa 1. Рaспoдeла штeтe, aдaптирaнo из [4] 

 
Зa свaки oд три oпсeгa, услoвнo oчeкивaнa штeтa (штeтa унутaр пojeдинoг oпсeгa) 
дaje мeру ризикa у вeзи сa oпсeгoм. Oвe мeрe су дoбиjeнe крoз дeфинисaњe 
услoвнe oчeкивaнe врeднoсти. Прeмa тoмe, нoвe мeрe ризикa су: f2(∙), висoкa 
вeрoвaтнoћa прeкoрaчeњa и нискa тeжинa; f3(∙), срeдњa вeрoвaтнoћa прeкoрaчeњa и 
умeрeнa тeжинa; f4(∙), нискa вeрoвaтнoћa прeкoрaчeњa и висoкa тeжинa. Функциja 
f2(∙) je услoвнa oчeкивaнa врeднoст oд X, зa x мaњe или jeднaкo 1, и редом: 

�2(∙) = �[�|� ≤ �1] =
∫ ��(�)��

�1

0

∫ �(�)��
�1

0

 

 

(4) 

�3(∙) = �[�|�1 ≤ � ≤ �2] =
∫ ��(�)��

�2

�1

∫ �(�)��
�2

�1

 

 

(5) 
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�4(∙) = �[�|� > �2] =
∫ ��(�)��

∞

�2

∫ �(�)��
∞

�2

 

 

(6) 

�5(∙) =
∫ ��(�)��

∞

0

∫ �(�)��
∞

0

= � ��(�)��
∞

0

 

 

(7) 

Taкo, зa пojeдино решење или варијанту, пoстoje три мeрe ризикa, f2(∙), f3(∙) и f4(∙), у 
дoдaтку трaдициoнaлнo oчeкивaнe врeднoсти oзнaчeнe сa f5(∙). Функциja f1(∙) je 
рeзeрвисaнa зa трoшкoвe упрaвљaњa ризикoм. У MДВAР, пoдскупoви oвих пeт 
мeрa су избaлaнсирaни у вишeциљнoj фoрмулaциjи. 
Генерално, функциje услoвнe oчeкивaнe врeднoсти у МДВАР су вишeструкe, 
нeсрaзмeрнe мeрe ризикa, при чeму je свaкa пoвeзaнa сa oдрeђeним oпсeгoм 
oзбиљнoсти штeтe. Нaсупрoт тoмe, трaдициoнaлнa oчeкивaнa врeднoст, кoja 
oдгoвaрa ризицимa свих oпсeгa тeжинe штeтe, прeдстaвљa самo цeнтрaлну 
тeндeнциjу штeтe. Кoмбинoвaњeм билo кoje oд гeнeрисaних функциja услoвнo 
oчeкивaних ризикa или бeзуслoвнo oчeкивaнe функциje ризикa сa трoшкoвимa 
циљнe функциje f1, ствaрa сe скуп вишeциљних oптимизaциoних прoблeмa: 
min[f1,fi], i=2,3,4,5. У oвoj фaзи мoжe сe примeнити билo кojи мeтoд 
вишeкритeриjумскe oптимизaциje. 
 
 

4. ИЛУСТРАТИВНИ ПРИМЕРИ 
 
У oдeљку сe сaжeтo илуструjу рeзултaти примeнe MДВAР нa случaj унaпрeђeњa 
бeзбeднoсти брaнe [8] и нa oдрeђивaњe штeтa oд пoплaвa [9]. У првoм случajу 
рaзмaтрaнo je шeснaeст вaриjaнти зa кoмбинoвaњe кoрeктивних мeрa, сa двe 
прoмeнљивe зa oдлучивaњe: (1) пoдизaњe висинe брaнe и (2) пoвeћaњe ширинe 
прeливa брaнe, a у рaду сe прикaзуjу врeднoсти сaмo зa нeкoликo oпциja. У Taбeли 
1 су прикaзaнe врeднoсти f1(x) (трoшaк у вeзи сa пoвeћaњeм висинe брaнe и 
ширине прелива) и f4(x) и f5(x) (услoвнa и бeзуслoвнa oчeкивaнa врeднoст штeтe, 
редом). Функциja услoвнo oчeкивaнe врeднoсти  f4(x) сe oцeњуje зa пoдeлу oсe 
вeрoвaтнoћe у  = 0.999. Oвe врeднoсти су нaвeдeнe зa свaки oд oдaбрaних 
сцeнaриja. Пoтрeбнo je уoчити дa je oпсeг бeзуслoвнo oчeкивaнe врeднoсти штeтe,  
f5(x), 161.5161.7×106 $ зa рaзличите сцeнaриjе. Oпсeг услoвнo oчeкивaнe 
врeднoсти ниских учестаностивисоких последица, f4(x), је измeђу 719×106  и 
1,26×106 $, штo je знaчajнa рaзликa. 

Taбeлa 1. Прeглeд врeднoсти функциja ризикa зa пojeдине сцeнaриjе, [8] 

Сцeнaрио f1(x) [106 $] f4(x) [106$] f5(x) [106$] 

1 0 1,260 161.7 

2 20 835 161.6 

3 26 746 161.6 

4 36 719 161.6 

5 46 793 160.5 
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Дoк улaгaњe у бeзбeднoст брaнe пo цeни  f1(x) кojа вaрирa у рaспoну oд  0$ дo 
46×106 $ знaчajнo нe смaњуje бeзуслoвнo oчeкивaну врeднoст штeтe, тaквo 
инвeстирaњe знaчajнo смaњуje услoвнo oчeкивaну врeднoст eкстрeмнe штeтe oд 
oкo $1,260×106 дo $720×106. Oвaj знaчajни увид у eфeкaт рaзличитих oпциja 
бeзбeднoсти брaнe би биo пoтпунo изгубљeн бeз рaзмaтрaњa услoвнo oчeкивaнe 
врeднoсти. Нaвeдeни рeзултaти сe дoпуњуjу грaфичким прикaзoм нa Слици 2 кoja 
прикaзуje oднoсe f1(x) у oднoсу нa f4(x) и f5(x). 
 

 
Сликa 2. Пaрeтo-oптимaлнe грaницe f1(x) нaспрaм f4(x) и f1(x) нaспрaм f5(x), [8] 

 
У другoм случajу [9], oдрeђивaнa je oчeкивaнa гoдишњa штeтa oд пoплaвa, a 
примeнa пoступaкa je илустрoвaнa прoрaчунимa зa jeдну дeoницу рeкe Taмнaвe. 
Узeвши у oбзир пoплaвe рaзних пoврaтних пeриoдa, дeтeрминистичким приступoм 
срaчунaтa je oчeкивaнa гoдишњa штeтa oд oкo 13×106 дин/гoд, a стoхaстичким 
приступoм врeднoст oд 14.5×106 дин/гoд. Дoбиjeнa врeднoст oчeкивaнe гoдишњe 
штeтe кoришћeнa je зa oдрeђивaњe oптимaлнoг стeпeнa зaштитe рaзмaтрaнoг 
пoдручja oд плaвљeњa, oднoснo oптимaлнe висинe oдбрaмбeних нaсипa. Meђутим, 
примeнoм MДВAР, зa eкстрeмну врeднoст ризикa, зa пoплaвe пoврaтнoг пeриoдa 
1000 гoдинa, дoбиjeнa je врeднoст функциje f4(x) oд 234×106 дин/гoд. Oвaкo 
eкстрeмнa штeтa знaтнo сe рaзликуje oд oчeкивaнe, a приписуje сe oблику CDF 
кривe зa рaзмaтрaну дeoницу рeкe Taмнaвe, oднoснo њeнoм буjичнoм кaрaктeру. 
 

 
Сликa 3.Зoнe опасности пo клaсификaциjи нeмaчких oсигурaвajућих друштaвa,[10] 
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5. ЗАКЉУЧАК 
 
У рaду je прикaзaнa суштинa мeтoдe дeљeнe вишeциљнe aнaлизe ризикa, рaзвиjeнe 
зa рeшaвaњe вишeциљних прoблeмa прoбaбилистичкe прирoдe, кoja умeстo 
кoришћeњa стaндaрднe oчeкивaнe врeднoсти ризикa гeнeришe низ услoвних 
функциja oчeкивaнe врeднoсти, тзв. „функциja ризикa”, и нe уjeднaчaвa вeћ 
рaздвaja ризикe пo прихвaтљивoсти, збoг eкстрeмнe прирoдe ризикa. Рaди 
мoгућнoсти њeнe примeнe у хидрoтeхници, инститициoнaлнo и нa држaвнoм нивoу 
трeбa дeфинисaти и примeнити пoступкe зa oдрeђивaњa функциja штeтa oд 
пoплaвa зa дoмaћe услoвe, пoштo су нa рaспoлaгaњу сaмo иностране прeпoрукe. 
Примeнoм MДВAР мeтoдe, увoђeњeм више мера ризикa у игру, мoгућe je 
унaпрeдити пoступaк дoнoшeњa oдлукa при рaзмaтрaњу eкстрeмних дoгaђaja. 
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APPLICATION OF PARTITIONED MULTIOBJECTIVE 
RISK METHOD ON EXTREME EVENTS 

 
Summary: Hydraulic structures and systems are almost always conceived, designed, 
constructed, operated and maintained under the inevitable conditions of risk and uncer-
tainty, where they are expected to achieve multiple and mutually conflicting objectives. 
In the process of comparing risks, traditionally, catastrophic losses that have little 
probability of the occurrence commensurate with minor damages that have high 
probability. However, it is obvious that low probability major flood event can not be 
addressed by the decision makers in the same way as high probability small floods, 
which is a result of a function that generates expected values. It is clear that the above 
two cases are far from being equal or proportional. The paper considers the problem of 
the risk of extreme events and presents method for determining the conditional expected 
value by partitioned multiobjective risk method, and demonstrates its potential 
applications through case studies. 
 
Keywords: Extreme events, risk assessment, decision making 
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ANALYSIS OF TREND IN ANNUAL PRECIPITATION 
ON THE TERRITORY OF SERBIA 

 
Mladen Milanovic1 
Milan Gocic2 
Slavisa Trajkovic3                                                    УДК: 551.578.1(497.11)”1946/2012” 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.066 
Summary: In this paper, the annual precipitation was analyzed for the 29 principal 
meteorological stations in Serbia over the period 1946-2011. Analysis of precipitation 
was done by using the non-parametric tests, Mann-Kendall and Spearman’s Rho test, to 
determine trends. The analysis also includes the spatial distribution of annual 
precipitation trends for the territory of Serbia. 
 
Keywords: annual precipitation, trend analysis, Mann-Kendall test, Spearman’s Rho 
test, Serbia. 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
The elements of time series are represented with trend, cyclic, seasonal and irregular 
variations. Trend describes primary characteristics of phenomena and represents its 
tendency for increasing or decreasing development in a time period. The knowledge of 
trend can provide us information about the behavior of the observed variables in the 
future, which can be of the great importance in the design of hydraulic structures.  
In recent years, a plethora of scientists worldwide have compared and analyzed the 
precipitation trends [15] using nonparametric tests such as MannKendall, Sen's slope 
estimator and Spearman’s Rho test. In Serbia, the analysis of precipitation, drought and 
reference evapotranspiration trends was presented in [610].  
The paper presents analysis of annual precipitation trend in Serbia for the period 1946 
2011. For that purpose, the MannKendall test and Spearman’s Rho test were used to 
determine trends in annual precipitation. 
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064 2415752, email: mmsmladen@gmail.com 
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1479423, email: mgocic@yahoo.com 
3 Prof. Dr Slavisa Trajkovic, University of Nis, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Nis, Serbia, tel: 
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2. STUDY AREA 
 
Serbia is located in the central part of the Balkan Peninsula. The largest part of the 
country has the continental precipitation regime with an average precipitation of 896 
mm. For the purpose of analysis, 29 precipitation time series were used. 
 
 

3. METHODOLOGY 
 
Nonparametric tests have been used to identify trends within time series. In this study, 
the MannKendall and Spearman's Rho tests were used in order to analyze the annual 
precipitation trends. 

 
3.1. Mann-Kendall trend test 
 
The MannKendall test statistic S is calculated using the formula [11, 12]: 

n 1 n

j i
i 1 j i 1

S sgn(x x )


  

  
                           

(1)

 
where n is the number of data points, xi and xj are the annual values in years i and j (j > 
i), respectively, and 

j i

j i j i

j i

1, if x x 0

sgn(x x ) 0, if x x 0

1, if x x 0

  


   
                                       

(2)

 
where sgn(xj  xi) is the sign function. 
 
For sample size n > 10, the mean and variance are given by: 
 

(S) 0 
                                                  

(3)
 

m

i i i
2 i 1

n(n 1)(2n 5) t (t 1)(2t 5)

(S)
18



    

 


                           
(4) 

 
where m is the number of tied groups and ti is the number of ties of extent i. If there are 
no ties between the observations, the variance is computed as: 

2 n(n 1)(2n 5)
(S)

18

 
 

                                           
(5)

 
 
The standard normal test statistic ZS is computed as: 
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S

2

S 1
, if S 0

(S)

Z 0, if S 0

S 1
, if S 0

(S)







 
 
 
                                              

(6)
 

 
In this study, the significance level of α = 0.05 was used for testing the trends. The null 
hypothesis (H0 – no monotonic trend) is rejected if |ZS| > 1.96, at 5 % significance level. 
Positive values of ZS indicate increasing trends while the negative values show 
decreasing trends. 
 

3.2. Spearman’s Rho test 
 
Spearman’s Rho test is a nonparametric test that is used to verify the absence of trends. 
The test statistic D and the standardized test statistic ZD are given as [13, 14]: 

n
2

i
i 1

2

6 (R(X ) i)

D 1
n(n 1)





 




                                           

(7) 

D 2

n 2
Z D

1 D




                                                  

(8) 

where R(Xi) is the rank of ith observation Xi in the sample of size n. 
 
The null hypothesis is rejected if |ZD| > 2.08 for the 5 % significance level, and positive 
values of ZD indicate increasing trends while negative indicate decreasing trends. The ZD 
corresponds to the Student’s tdistribution with n2 degrees of freedom. 
 
 

4. RESULTS AND DISCUSSION 
 
The results of applied MannKendall and Spearman’s Rho tests were summarized in 
Table 1. The significant increasing trends were found for Palic, Zlatibor, Loznica, 
Kopaonik and Sjenica stations for both statistical tests.  
Spatial distribution of weather stations with their trends is shown in Figure 1. It is 
evident that the stations in the western part of Serbia have the significant increasing 
trend in annual precipitation. The significant decreasing trend is not identified.  
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Table 1. Results of the applied non-parametric tests 

Station 
Mann

Kendall 
test, ZS 

Spearman’s 
Rho test, ZD 

Station 
Mann
Kendall 
test, ZS 

Spearman’s 
Rho test, ZD 

Nis 1.660 1.635 
Sremska 

Mitrovica 
0.393 0.251 

Vranje  0.769  0.785 
Banatski 
Karlovac 

0.708 0.614 

Palic 2.114 2.097 Valjevo 1.682 1.604 
Negotin  1.118  1.117 Veliko Gradiste 0.144 0.081 

Belgrade 0.758 0.698 
Smederevska 

Palanka 
1.450 1.317 

Novi Sad 1.771 1.667 Pozega 1.018 0.928 
Zlatibor 4.178 4.527 Cuprija 1.616 1.651 

Kragujevac 1.145 1.130 Krusevac 1.135 1.020 
Loznica 2.966 2.932 Zajecar  0.050  0.203 
Kraljevo  0.952  0.941 Kopaonik 5.291 6.335 
Sombor 1.859 1.764 Sjenica 2.939 3.063 

Dimitrovgrad 0.813 0.773 Crni Vrh 0.935 0.819 
Kikinda 0.642 0.673 Leskovac 1.792 1.731 
Becej 0.304 0.404 Kursumlija 1.727 1.629 

Zrenjanin 0.514 0.557    

Note: Bold characters represent trends identified by 2 statistical methods together. 
 

 
Figure 1. Spatial distribution of weather stations with their trends, according to Mann-

Kendall and Spearman’s Rho tests 
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Annual precipitation time series for the stations with the significant increasing trends 
with the linear trend and coefficient of determination are presented in Figure 2.  
 

     

    

 
Figure 2. Annual precipitation, linear trend and coefficient of determination 

 
 

5. CONCLUSION 
 
The main aim of this study is to analyze trend of annual precipitation from 29 stations in 
Serbia for the period 19462011. For that purpose, the MannKendall and Spearman’s 
Rho tests were applied.  
The MannKendall and Spearman’s Rho tests showed the same results for the observed 
stations. The five stations were identified with the significant increasing trends, while the 
other stations had no trend. The spatial distribution showed that four of five stations with 
the significant trend are located in the western part of Serbia.  
The presented results are starting point of future work, which will be oriented into 
analysis of significance of trends of precipitation on design of irrigation systems. 
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ANALIZA GODIŠNJIH PADAVINA NA TERITORIJI 
SRBIJE 

 
Rezime: U radu su analizirane godišnje padavine za 29 glavne meteorološke stanice u 
Srbiji za vremenski period od 1946. do 2011. godine. Analiza padavina je sprovedena 
korišćenjem neparametarskih testova, Mann-Kendall i Spirmanov ro test, sa ciljem da se 
ispitaju trendovi. Analizom je obuhvaćena i prostorna raspodela trendova na teritoriji 
Srbije. 
 
Ključne reči: godišnje padavine, analiza trenda, Mann-Kendall test, Spirmanov ro test, 
Srbija. 
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ЗАВИСНОСТ ХИДРОДИНАМИЧКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА 
СЛАПИШТА ОД ПРОТОКА И НИВОА ДОЊЕ ВОДЕ  

 
Бојан Миловановић 1 
Будо Зиндовић2 
Иван Стојнић 3 
Предраг Војт 4 
Радомир Капор 5 
Љубодраг Савић 6 
Владан Кузмановић 7                                                                                    УДК: 532.51 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.067 
Резиме: У раду се анализирају хидродинамичка оптерећења која делују на дно и 
зидове слапишта степенастих прелива код гравитационих бетонских брана. За 
потребе истраживања направљен је физички хидраулички модел и одређена су 
карактеристична мерна места. За различите протоке и нивое доње воде, 
извршена су опсежна мерења на основу којих је добијена поуздана расподела 
хидродинамичког оптерећења у слапишту.  
 
Кључне речи: слапиште, хидродинамичко оптерећење, флуктуација притисака 
 
 

1. УВОД 
 
Умирујући базен (слапиште) је један од најчешће коришћених типова умиривача 
енергије код бетонских брана са степенастим брзотоком. У њему се јавља 
вртложни ваљак хидрауличког скока, који представља прелаз из бурног у миран 
режим течења у коме долази до великог расипања кинетичке енергије тока. Као 
последица снажног вртложног кретања настају флуктуације (пулзације) притисака, 
које дају динамичка оптерећења на дно, бочне зидове и остале бетонске делове 
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2 Будо Зиндовић, дипл. инж. грађ., Универзитет у Београду  Грађевински факултет, Булевар краља 
Александра 73, Београд, тел: 011 32 18 530, e – mail:  bzindovic@hikom.grf.bg.ac.rs  
3 Иван Стојнић, дипл. инж. грађ., e – mail:  istojnic@gmail.com 
4 Предраг Војт, дипл. инж. грађ., Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'', Јарослава Черног 80, 
ПиносаваБеоград, тел: 011 39 07 911, e – mail:  predrag.vojt@jcerni.co.rs  
5 Проф. др Радомир Капор, дипл. инж. грађ., Универзитет у Београду  Грађевински факултет, Булевар 
краља Александра 73, Београд, тел: 011 32 18 530, e – mail:  rkapor@hikom.grf.bg.ac.rs   
6 Проф. др Љубодраг Савић, дипл. инж. грађ., Универзитет у Београду  Грађевински факултет, Булевар 
краља Александра 73, Београд, тел: 011 32 18 556, e – mail:  ljdsavic@grf.bg.ac.rs   
7 Проф. др Владан Кузмановић, дипл. инж. грађ., Универзитет у Београду  Грађевински факултет, 
Булевар краља Александра 73, Београд, тел: 011 32 18 556, e – mail:  vladak@grf.bg.ac.rs   



 

41th
 ANNIVERSARY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA 

International conference  

Contemporary achievements in civil engineering 24. April 2015. Subotica, SERBIA 

 

544  

 
 

базена [1]. Стабилност целе грађевине у великој мери зависи од могућности плоча 
и зидова да се супротставе флуктуационим оптерећењима. Због тога се ови утицаји 
морају познавати и узети у обзир при конструктивном обликовању и 
димензионисању. У оквиру рада анализирају се хидродинамичка оптерећења која 
делују на дно и зидове базена, при различитим протоцима и нивоима доње воде, тј. 
различитим условима потопљености хидрауличког скока. 
 
 

2. ОПИС ХИДРАУЛИЧКОГ МОДЕЛА 
 

Димензије модела изабране су у складу са техничким условима хидрауличке 
лабораторије Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Модел је 
предвиђен за испитивање  течења у степенастом брзотоку и умирујућем базену, за 
различите геометријске односе. У овом раду приказани су резултати испитивања 
за први анализирани случај: најнижа висина бране, највећи степен сужења и 
најмања висина степеника. Хидраулички модел обухвата резервоар, прелив, 
степенаст брзоток и умирујући базен. Капацитет резервоара износи 4,25 m3. На 
средини резервоара постављен је умиривач, како би се добило што униформније 
струјање у зони прелива. Прелив је слободни чеони, практичног профила и састоји 
се од једног преливног поља ширинe 98,5 cm. Прелив је димензионисан на проток 
од 100 l/s. Брзоток је степенаст и непризматичан. Подужни нагиб дна брзотока је 
1:1. Ширина на улазу у брзоток је 98,5 cm, док је излазна ширина 45,0 cm. Брзоток 
се састоји од 20 степеника, при чему су прва четири степеника висине 2,25 cm, док 
су преостали висине 4,5 cm. Умирујући базен је призматичан, ширине 45,0 cm и 
дужине 250,0 cm. Контрола низводног граничног услова врши се помоћу дрвених 
летви, постављених у жлебове. 
 
 

3. МЕРЕЊА НА ХИДРАУЛИЧКОМ МОДЕЛУ 
 

Програм испитивања на моделу обухватио је мерења и анализу карактеристичних 
величина ради што бољег сагледавања сложених услова течења. Притисци на 
моделу мерени су на дну и на зидовима умирујућег базена. Успостављена су 24 
мерна места и то 12 на плочи дна базена и 12 на бочним  зидовима. Притисци  су  
мерени за  различите  вредности  протока (Q1=20 l/s,  Q2=30 l/s и Q3=40 l/s) и 
различите дубине доње воде (hDV,1=21 cm, hDV,2=23 cm, hDV,3=25 cm и hDV,4=27 cm). 
За мерење притиска коришћене су сонде за притисак произвођача „DRUCK“, са 
тачношћу од ±0,1%. Свако мерење је трајало 120 s, док је учесталост узорковања 
износила 200 Hz. За синхрону аквизицију података коршћени су аквизициони 
уређаји „HBM Quantumx“.Мерења су вршена на целој ширини плоче дна и на 
десном зиду слапишта. 
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4. ОСНОВЕ ЗА ПРОЦЕНУ ХИДРОДИНАМИЧКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА 
 
За процену карактеристика хидродинамичког оптерећења у слапишту примењен је 
стандардни поступак анализе, детаљно приказан у [1], [2] и [3]. 
Тренутна вредност притиска p, у некој тачки може се приказати као збир средње 

вредности притиска p  и његове флуктуације p :  

ppp         (1) 

Средња вредност притиска p  дефинише се као:  

   
T

dtp
T

p
0

1
,                      (2) 

где је Т укупно време узорковања. 

Показатељ развијености флуктуација је средње квадратно одступање   које је 

одређено као:    
T

dtpp
T 0

21
,    (3) 

и представља квадратни корен из варијансе:  

    
T

dtp
T

p
0

22 1
.     (4) 

За практичне потребе одређивања пулзационог притисака меродавни подаци су 
највећа и најмања вредност притиска, а одликују се изразито малим вероватноћама 
појаве. Велики број истраживања показао је да се функција густине вероватноће за 
притиске може добро апроксимирати нормалном  расподелом:  

   






















 





 p

de
2

1p
f

p
p

2

1
 

n

2

2

.  (7) 

Са усвојеном нормалном расподелом, максималне и минималне вредности 
пулзације притиска могу се дефинисати као:  

   2pkpp minmax
  ,    (8) 

где је k  коефицијент који зависи од вероватноће појаве. Обично се усваја k =3,2 
за притисак вероватноће појаве 99,9%, што значи да ће овако добијени притисак 
бити превазиђен само у 0,1% времена. 
 
 

5. РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА 
 
Мерењима су регистровани средњи притисци и флуктуације притисака у 
слапишту, за усвојене протоке преко прелива, а при различитим нивоима доње 
воде.  
За сваку мерну тачку при анализи коришћено је 24000 података, који су подељени 
у 20 класа. Показало се да се сви подаци мерења могу апроксимирати нормалном 
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расподелом, при чему се слагања емпиријске са нормалном расподелом крећу у 
распону од 77%  до 96% (слика 1).  
Иако не постоји подударање измерених вредности за симетрична мерна места у 
истом тренутку, на основу резултата статистичке обраде може се закључити да је 
расподела, како средњих притисака тако и стандардне девијације притисака, 
симетрична у односу на осу слапишта. 

Слика 1.  Слагање емпиријске расподеле притисака f  са нормалном расподелом fn 
 

Средње вредности притисака на дну слапишта су значајно веће од средњих 
вредности притисака на зидовима. Стандардне девијације притиска на дну су истог 
реда величине као и на зидовима слапишта. Са повећењем нивоа доње воде, 
средњи притисци на плочи и зидовима умирујућег базена расту.  
 

 
Слика 2.  Расподела средњих притисака на плочу дуж слапишта у зависности од 

нивоа доње воде 
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Слика 3. Расподела средњих притисака на зид дуж слапишта у зависности од 

нивоа доње воде 
 

Такође се види да је стандардна девијација притиска углавном пропорционална 
средњој вредности притиска. Вредности стандардних девијација притисака опадају 
дуж тока, као и са повећањем нивоа доње воде. 
 

 
Слика 4. Промена стандардних девијација притисака на плочу дуж слапишта у 

зависности од нивоа доње воде 

 

 
Слика 5. Промена стандардних девијација притисака на зид дуж слапишта, у 

зависности од нивоа доње воде 
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За свако мерно место и при свим нивоима доње воде, анализирана је и зависности 
стандардних девијација притисака од протока. На слици 6. приказана је зависност 
стандардних девијација притисака од протицаја на мерном месту у дну, на почетку 
слапишта. Са дијаграма се може закључити да постоји готово линеарна зависност 
стандардних девијација притисака од протока. Иста зависност се добија и за остала 
мерна места, како на плочи, тако и на зиду слапишта.    
 

 
Слика 6. Линеарна зависност стандардних девијација притисака од протока, за мерно 

место у дну на почетку слапишта 

 

 

6. ЗАКЉУЧАК 
 
На основу хидрауличких моделских испитивања слапишта на осетљивост 
хидродинамичких  притисака од промене протока и нивоа доње воде, изведени су 
следећи закључци: 
 Вредности средњих притисака и флуктуација су симетрично расподељени у 

односу на подужну осу слапишта. 
 Средњи притисак расте са дубином доње воде како на дну, тако и на зидовима 

слапишта. 
 Средња вредност притисака расте, док вредности флуктуација опадају са 

повећањем нивоа доње воде. 
 Вредности флуктуације притисака су највеће на самом почетку слапишта и 

смањују се низводно. Средња вредност притисака расте од узводног ка 
низводном крају слапишта. 

 На сваком од мерних места добијена је готово линеарна веза стандардне 
девијације притиска (флуктуација) и протока. 
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DISTRIBUTION OF  HYDRODYNAMIC LOAD IN THE 
STILLING BASIN 

 
Summary: This paper analyzes the hydrodynamic loads acting on the bottom and walls 
of a stilling basin, based on the pressure measurements at the selected points of a scale 
model. For different degrees of the hydraulic jump immersion, the hydrodinamic 
preassures were measured at a large number of points, providing the reliable 
distribution of  hydrodynamic loads. 
 
Keywords: stilling basin, hydrodynamic load, preassures fluctuations 
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НЕИЗВЕСНОСТИ У КРИВАМА ПРОТОКА 
 

Иван Станушић 1 
Драгутин Павловић 2 
Јасна Плавшић 3                                                                                             УДК: 532.57 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.068 
Резиме: Криве протока представљају основнo средство за трансформацију 
осматрања водостаја у протоке и следствено томе имају одлучујући значај за 
даље хидролошке, хидрауличке и хидротехничке анализе. Неизвесност садржана у 
кривама протока последица је вишеструких узрока – сложености приридног про-
цеса формирања отицаја, физике течења, начина одређивања и интерпретације. 
Даје се осврт на савремен приступ појму неизвесности у овој области кроз 
дефиниције и изразе за прорачун. Метода за оцену неизвесности код кривих 
протока по ISO стандарду биће приказана кроз њихову оцену на хидролошкој 
станици Бајина Башта – река Дрина. 
 
Кључне речи: неизвесност, крива протока. 
 
 

1. УВОД 
 
Анализа неизвесности је скуп метода којима се процењује интервал око мерене 
вредност или прорачунске вредности унутар које ће се стварна вредност наћи са 
одговарајућим нивоом поверења [1]. Неизвесност је последица разноврсности и 
сложености физичких појава, као и грешака у осматрању и моделирању. 
Поред тога што хидролошки систем и процеси који се одвијају у њему,  подлежу 
неизвесностима, моделирање, пројектовање, планирање и управљање у хидроте
хници и водопривреди често се спроводе без освртања на неизвесност процеса. За 
то постоје многобројни разлози [2]. Један је недостатак јасно дефинисане термино
логије и одговарајућег систематског приступа процене неизвесности. 
Први међународно признати скуп смерница за спровођење анализе неизвесности је 
“GUM  Guide to Expression of Uncertainty in Measurment” [1], под окриљем Међу
народне организација за стандарде (ISO). Засноване су на савременим достигну
ћима и принципима математичке статистике и дају општа правила за процену и 
приказ неизвесности у мерењима и мереним вредностима. GUM доноси нову тер
минологију и класификације, са базном идејом да се не прави разлика између ко
мпонената неизвесности без обзира да ли су случајне или систематске. Уводи се 

                                                           
1 Иван Станушић, дипл.инж.грађ., студент мастер студија, Универзитет у Београду, Грађевински 
факултет, Булевар краља Александра 73, Београд, Србија  (УБГФ) , email:  ivan@gmail.com  
2 Доц.др. Драгутин Павловић, дипл.инж.грађ., УБГФ, email: epavlovd@hikom.grf.bg.ac.rs  
3 Доц.др. Јасна Плавшић, дипл.инж.грађ., УБГФ, email: jplavsic@grf.bg.ac.rs  
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Слика 1. Основни појмови у разматрању 

 неизвесности величине X. 

нова класификација неизвесноти – према начину процене (сл.1); Тип А – стати
стичка анализа независних поновљених серија осматрања, Тип Б – друге методе. 

Оба типа су заснована на расподе
ли вероватноће, са стандардном де
вијацијом као мером. Тип А кори
сти функцију расподеле вероватно
ће поновљених серија осматрања, 
тип Б претпостављену пасподелу. 
Прави се разлика између грешке 
неизвесности. Грешка мерења је ра
злика мерене вредности и просечне 
вредности која замењује непознату 
праву вредност. Неизвесност је про
цена те грешке и расте с порастом 
исте. Ни права ни мерена вредност 

нису познате због постојања случајних и систематских грешака.  
Хидротехничке анализе полазе од протока добијених  трансформацијом осматрања 
водостаја. Неизвесност у кривама протока последица је многих узрока – сложеног 
природног процеса формирања отицаја, физике течења, начина одређивања и 
интерпретације. Почетне неизвесности су од хидрометријских мерења, која се овде 
не разматрају (за ове неизвесности видети [3]). Текст који следи разрађује појам 
неизвесности и методе за њену оцену код кривих протока по ISO стандарду. 
 
 

2. НЕИЗВЕСНОСТ – ДЕФИНИЦИЈЕ И ПРОРАЧУН 
 
Циљ мерења је утврђивање мерне вредности неке физичке величине. Измерена 
вредност x је апроксимација праве (непознате) вредности X. 

UxX   (1) 
Оцену тачне вредности добијамо рачунањем неизвесности U, коју дефинишемо 
као интервал унутар којег ће се наћи тачна вредност са одређеним, изабраним, 
нивоом поверења  (уобичајено 90% или 95%). У већини случајева X се не мери 
директно, већ преко N других мерених величина, тј. компонената Y=(Y1,Y2,...,YN)[1]. 

),...,,()( 21 NYYYfYfX   (2) 

Функционална веза f може бити експлицитна али и веома сложена – експериме
нтална или се добија нумерички. Ова веза је битна јер све мерне величине допри
носе целокупној неизвесности мерења. Компоненте могу бити добијене директно  
из једног мерења или поновљених осматрања или индиректно – искуствено, из 
приручника односно стандардна. Процену величине X, коју означавамо са x, 
добијамо  проценом вредности y(y1,y2,...,yN) компонената Y=(Y1,Y2,...,YN): 

),...,,()( 21 Nyyyfyfx   (3) 

Mера неизвесности појединачних компонената yi је стандардна неизвесност u(yi).и 
добијају се на основу расподеле вероватноће величина Yi. За неизвесност типа А 
расподела је емпиријска, заснована на статистичкој анализи поновљених осматра
ња, једнака је стандардносј девијацији. Код типа Б расподела је претпостављена па 
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се из ње рачуна u(yi). Неизвесност оцене резултата мерења x је комбинована ста
ндардна неизвесност uc(x). Даље се користит ознака Y тј. y, било да је у питању 
само једна или више компонената које се директно мере ради одређивања X. 
Дисперзију података хидролошких мерења око средње вредности меримо станда
рдном девијацијом SX. Она је бројна мера неизвесности  компоненте неизвесно
сти се изражавају преко стандардне девијације (или стандардна неизвесност одно
сно стандардне грешке, што су синоними). Други показатељ неизвесности је 

стандардна девијација средине XS као оцена неизвесности срачунате аритметичке 

средине. Трећи показатељ неизвесноти је стандардна грешка оцене Sе – корен сре
дњег квадратног одступања мерених и одговарајућих вредности из регресионе за
висности. Четврти показатељ неизвесности је Smr  стандардна грешка оцене регре
сије – очекиване криве, односно везе f. Следе изрази за прорачун ових величина: 
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(4), (5) 
 
 

(6), (7) 
 

где су: N  број осматрања, SX  стандардна девијација осматране величине, X  
аритметичка средина осматрања величине X, XS   стандардна девијација средине, 

Sе стандардна грешка оцене X, k – број параметара у регресији, Smr – стандардна 

грешка регресије x=f(yi,i=1,N), Y  аритметичка средина осматрања величине Yi, 
Израз (6) дефинише симетричне границе неизвесности са обе стране регресије. 
Границе по изразу (7) дефинишу две линије, несиметричне у односу на регресију, 

које су јој најближе у тачки где је Yi= Y . 
Изабор ниво поверења  одређује фактор којим се регулише опсег који обухватају 
границе око регресије. Претпоставком нормалне расподеле одступања зависне 
променљиве X око регресиje, стандардна грешка оцене Sе и стандардна грешка ре
гресије Smr множе се са t=t(,) вредношћу Студентове променљиве (где је  број 
степени слободе тј. броја променљивих осматрања). Тада добијамо редом неизве
сност тачака мерења Sе,t и релативну случајну неизвесност регресије Smr,t. За уоби
чајених =95% и N>20 je t2, a опсег нива поверења je ширине двоструке станда
рдне грешке регресије (Smr,t =2Smr). 
 
 

3. НЕИЗВЕСНОСТ КРИВИХ ПРОТОКА 
 
Уопштено, неизвесност кривих протока може се приписати разним потенцијалним 
неизвесностима услед [4]: 
(a) случајности природе процеса; обухвата ефекте промене геометрије тока, утицај 
наноса, турбулентност, утицај ветра, све процесе који утичу на ток, а се не мере, 
(б) неадекватног познавања физике процеса; то су лоше претпоставке при форму
лацији везе између протока и водостаја, занемаривање одређених фактора, и сл., 
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(в) података; грешке у мерењу водостаја, протока, геометрије и других карактери
стика токова, као и лоше записивање и очитавање података. 
Зависности водостајпроток може се одредити регресионом анализом., најчешће у 
облику степене једначине: 

)(R eHcQ   (8) 

где су H  водостај, e  ефективни нивo у водотоку, (hе)  ефективна дубина,   
експонент,  c  константа (слика 2). Логаритмовањем се једначина (1) линаризује:  

 

а методом најмањих квадрата добијају се 
коефицијенти степене везе (4). Величине 
x и y су редом логаритамски трансфор
мисани протоци Q и ефективне дубине 
H-e из n хидрометријских мерења. 
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Често се крива протока у lnln размери може апроксимирати са више линеарних 
сегмената – сваки се засебно анализира, са својим вредностима коефицијената и 
по неизвесности. Пре одређивања везе (8) треба одредити ефективни ниво е у во
дотоку (слика 2). Иако е може одговарати реалном нивоу, може се схватити и као 
параметар. Некада се одређивао графички. Данас се применом рачунара бира тако 
да у регресионој зависности  (9) или (10) буде најбоља корелациона веза преко 
максимизације вредности коефицијента линеарне корелације (тј. да r(eopt)→1: 
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По дефинисању криве протока може се приступити одређивању њене неизвесно
сти. Рачуна се стандардна грешка оцене Se  израз (13), на основу измерених прото
ка Qi=Q(Hi) и оних очитаних са криве протока QR,i=QR(Hi) за водостаје који одгова
рају мереним водостајима Hi: 
 

.)ln(ln)2(
1

2
,

1  
 

n
i iRie QQnS  (13) 

Неизвесност протока око рачунскерегресионе криве протока за изабрани ниво по
верења , добија се производом Se са одговарајућом Студентовим t(1-)/2. За =95% 
и број мерења n>20 je t=2. Неизвесност једног сегмента криве je (у %): 

 %.100eet StS   (14) 

Стандардна грешка осредњене криве Smr, односно релативна случајна неизвесност 
Smrt  (у %) се за неки водостај Hi преко ефективне дубине xi= Hi-е рачуна као: 

,

)ln()ln()ln(
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Слика 2. Величине у изразу (1). 
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(15) 

 
Стандардна грешка оцене Se има константну вредност, a стандардна грешка осре
дњене криве протока Smrt рачуна се за сваку вредност ефективне дубине. У Дека
ртовом систему крива протока је глатка крива линија, а симетричне границе из ли
неарне loglog везе постају асиметричне границе. Зато треба користити различите 

горње и доње границе неизвесности (редом g
mrtS  и, d

mrtS )  израчунате као: 

 

.100/)),exp(1(100),1)(exp(100 mrtmrmr
d
mrtmr

g
mrt SSSSSS   (16) 

 
Прорачун протока QR, његове горње QR,g и доње QR,d границе по усвојеним пара
метрима неизвесности, по регресионој вези  (1) изводи се редом по изразима: 

.)100/1(),100/1(,)( ,,
d
mrtRdR

g
mrtRgRR SQQSQQeHcQ    (17) 

 
По ISO стандарду [5], уколико се крива протока представља по сегментима, зa 
сваки од њих треба имати најмање 20 извршених мерења, да би прорачун неизве
сности био статистички прихватљив. Подразумева се да се претходно поменута 
процедура понавља за сваки сегмент криве протока. 
 
 

4. НЕИЗВЕСНОСТ КРИВЕ ПРОТОКА – БАЈИНА БАШТА, ДРИНА 
 

Методологија прорачуна неизвесности кривих протока изведена је на подацима  
n=24 хидрометријских мерења од 2011. до 2013. на х.с. Бајина Башта, река Дрина, 
слив Дунава (површина слива 14797 km2, удаљеност од ушћа 160 km, кота „0” ли
мниграфа 211.47 mnJm). Подаци су добијени љубазношћу РХМЗ Србије. Елементи 
утврђене регресионе зависности дати су у табели 1.  
 

Табела 1. Елементи рачунске криве протока - Бајина Башта (Дрина). 

е[cm] r(e) b= a c Se Set(=95%) 

72 0.9959 2.1163 5.7798 0.00309 0.08422 16.84% 

 

Када се познато Se употреби за прорачун  Smrt , 
g
mrtS  и, d

mrtS  за произвољни водо

стај (за =95% и =n2=22 следи t2), добија се крива протока чија је неизвесност 
утврђена са доњом и горњом границом поверења од 95% (слика 3). 
Може се закључити да је на приказаној кривој протока неизвесност мерена преко 
релативне случајне неизвесности Smrt у опсегу од око 4% (у зони средине зоне хи
дрометријских мерења  зхм) до максималних 7% (на крајевима зхм). На крају при
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казане екстраполоване зоне Smrt износи 13%. Ови бројеви су резултат прорачуна 
који због обима рада није могао бити приказан. Због релативно малог броја хидро
метријских мерења (24) цела крива је јединствена иако је било основа да се пре
дстави са три сегмента. 
 
 

 
Слика 3. Х.с.Бајина Башта, р. Дрина – крива протока са приказом неизвености. 

 
Искуство у примени препорука [1] је да се често морају правити компромиси који 
су резултат недовољног броја мерења. Онда се поставља и питање квалитета утвр
ђене неизвесности, нарочито у зонама удаљене екстраполације. Међутим, и тако 
квантификована неизвесност омогућава да сагледамо последице употребе протока 
добијених преко кривих протока на хидротехничке анализе и прорачуне. 
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STAGE-DISCHARGE RELATIONSHIP 
UNCERTAINTIES 

 
Summary: The stage-discharge relayionships are the basic tool for transformation of 
observed water stages to streamflow discharges. As such, they have a key role in 
subsequent hydrological, hydraulic and water resources analyses. Uncertainties 
inherent in the stage-discharge relationships are the result of multiple causes; the 
complexity of the nature of catchment runoff, physics of water flow, its determination 
and interpretation. Тhe contemporary approach to the uncertainty definition is given, 
through definitions of the terms and calculation formulas. The method for stage-
discharge curve uncertainty assesment, based on the ISO standard is presented. Used 
data are from the gauging station Bajina Bašta (the Drina river). 
 
Keywords: uncertainty, stage-discharge. 
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НЕИЗВЕСНОСТИ У РЕЗУЛТАТИМА 
ХИДРОМЕТРИЈСКИХ МЕРЕЊА ПРОТОКА 

 
Иван Станушић 1 
Драгутин Павловић 2  
Јасна Плавшић 3                                                                                             УДК: 532.57 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.069 
Резиме: Мерења протока на мерним профилима водотока основа су за формира-
ње кривих протока те имају суштински заначај на хидролошке, хидрауличке и хи-
дротехничке анализе. Неизвесност садржана у хидрометријским мерењима про-
тока је последица многобројних узрока – врсте мерног уређаја, избора методе, па-
раметара и начина извођења и коначно прорачуна. У раду се даје и осврт на појам 
неизвесности како у општем смислу тако и у области хидрометријског мерења 
протока методом брзина-површина. Дефиниције и изрази за оцену неизвесности 
дати су по ISO стандарду са освртом на област мерења протока по упутствима 
WMO. Конкретни прорачуни су приказани за хидрометријске станице Бајина Ба-
шта (река Дрина), Сремска Митровица (река Сава) и Пријепо-ље (река Лим). 
 
Кључне речи: неизвесност, хидрометријско мерење ,брзина-површина,  проток 
 
 

1. УВОД 
 
Хидрометријска мерења, мерења протока на мернoм профилу водотока, основ су 
за формирање кривих протока. Због тога су значајна за следствене хидролошке, 
хидрауличке и хидротехничке анализе које користе трансформацијом осмотрених 
нивограма податке о карактеристичним протоцима и протеклим запреминама воде. 
Разултати мерења садрже одступања од праве (а непознате) вредности протока  
под утицајем су неизвесности мерења. Низвесности имају многе узроке  тип мер
ног уређаја, методе и начина извођења мерења и коначно прорачуна протока.  
Готово комплетан фонд хидрометријских мерења у Србији добијен је употребом 
хидрометријских крила као мерних уређаја. У последњој декади као главни мерни 
уређај се уводи ултразвучно мерило протока типа ADCP (Acoustic Dopler Current 
Profiler). Мерења ADCPом су бржа, поузданија и безбеднија  могуће је лакше 
мерење протока поплавних таласа што је са хидрометријским крилом ризично.  
У наредним поглављима, дат је приказ појма неизвесноти и основне релације с 

                                                           
1 Иван Станушић, дипл.инж.грађ., студент мастер студија, Универзитет у Београду, Грађевински 
факултет, Булевар краља Александра 73, Београд, Србија  (УБГФ) , email:  ivan@gmail.com  
2 Доц.др. Драгутин Павловић, дипл.инж.грађ., УБГФ, email: epavlovd@hikom.grf.bg.ac.rs  
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41th
 ANNIVERSARY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA 

International conference  

Contemporary achievements in civil engineering 24. April 2015. Subotica, SERBIA 

 

560  

 
 

 
Слика 1. Неизвесности величине X – основни појмови. 

 

њим у вези, уз осврт на неизвесности у мерењима брзине воде хидрометријским 
крилом и одређивању протока методом брзинаповршина; начином на који је фор
мирана готово комплетана досадашња база хидрометријских мерења у Србији. 
 
 

2. НЕИЗВЕСНОСТ, ПОЈМОВИ И ИЗРАЗИ 
 
Неизвесности су утицаји на мерења/прорачуне која спроводимо и доводе до тога 
да је измерена/израчуната величина оцена тачне а непознате вредности. Анализа 
неизвесности је скуп метода које процењују област око мерене/рачунске вредно
сти унутар које ће се наћи стварна вредност, а са изабраним нивоом поверења [1]. 
Неизвесност је последица разноврсности и сложености физичких појава, као и 
грешака у осматрању и моделирању. 
Многи подухвати у хидротехници се спроводе без осврта на неизвесност. За то по
стоје многи разлози [2], међу којима је и недостатак јасно дефинисане терминоло
гије и одговарајућег систематског приступа процене неизвесности. 
Међународно признати скуп смерница за анализу неизвесности је „GUM  Guide to 
Expression of Uncertainty in Measurment” [1], под окриљем Међународне организа
ције за стандарде (ISO). Он доноси нову терминологију и класификације, уз пре
мису да се не прави разлика између компонената неизвесности према томе да ли су 
случајне или систематске. Уводи се нова класификација неизвесноти – према начи
ну процене (сл.1); Тип А – статистичка анализа независних поновљених серија 

осматрања, Тип Б – друге методе. Оба типа се базирају на расподели вероватноће, 
са стандардном девијацијом као мером. Тип А користи функцију расподеле веро
ватноће поновљених серија осматрања, тип Б претпостављену пасподелу. Прави се 
разлика између грешке и неизвесности. Грешка мерења је разлика мерене 
вредности и просечне вредности која замењује непознату праву вредност. 
Неизвесност је процена те грешке. Ни права ни мерена вредност нису познате због 
постојања случајних и систематских грешака.  
Хидротехничке анализе полазе од протока добијених из осматрања водостаја. По
четне неизвесности су од хидрометријских мерења и овде ће се касније описати. 
Следеће су неизвесност у кривама протока о којима овде неће бити речи. Сада 
следи прика појма неизвесности и методе за њену оцену по ISO стандарду [1]. 
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Циљ мерења је утврђивање мерне вредности неке физичке величине. Измерена 
вредност x је апроксимација праве (непознате) вредности X. 

UxX   (1) 
Оцену тачне вредности добијамо рачунањем неизвесности U, коју дефинишемо 
као интервал унутар којег ће се наћи тачна вредност са одређеним, изабраним, 
нивоом поверења  (стандардно 90% или 95%). У већини случајева X се не мери 
директно, већ преко N других мерених величина, тј. компонената Y=(Y1,Y2,...,YN)[1]. 

),...,,()( 21 NYYYfYfX   (2) 

Веза f може бити експлицитна али и веома сложена – експериментална или 
нумеричка. Она је битна јер све мерне величине доприносе укупној неизвесности 
мерења. Компоненте могу бити добијене директно  из једног мерења или поно
вљених осматрања или индиректно – искуствено, из приручника односно стандар
да. Процену величине X, коју означавамо са x, добијамо проценом вредности 
y(y1,y2,...,yN) компонената Y=(Y1,Y2,...,YN): 

),...,,()( 21 Nyyyfyfx   (3) 

Mера неизвесности компонената yi је стандардна неизвесност u(yi) и добијају се на 
основу расподеле вероватноће величина Yi. За неизвесност типа А расподела је 
емпиријска, заснована на статистичкој анализи поновљених осматрања, једнака је 
стандардној девијацији, u(yi)=S(Ȳ i). За тип Б расподела је претпостављена па се из 
ње рачуна u(yi). Неизвесност оцене резултата мерења x је комбинована стандардна 
неизвесност uc(x). Даље се кориси ознака Y тј. y, било да је у питању само једна 
или више компонената које се директно мере ради одређивања X. 
Расипање података хидролошких мерења око средње вредности мери се стандар
дном девијацијом SX. Она је бројна мера неизвесности  компоненте неизвесности 
се изражавају преко стандардне девијације (или стандардне неизвесности односно 
стандардне грешке, што су синоними). Други показатељ неизвесности је стандар

дна девијација средине XS као оцена неизвесности аритметичке средине (4,5). 

  ,,1)(
1

2 NSSNXXS XX

N

i iX   
 (4), (5) 

где су: N  број осматрања, SX  стандардна девијација осматране величине, X  
аритметичка средина осматрања величине X, SX̄  стандардна девијација средине. 
Ниво поверења  je опсег који обухватају границе поверења оцене. Често се уводи 
претпоставка нормалне расподеле одступања величине X око средње вредности. За 
мањи обим мерења може се усвојити Студентова Т расподела (на слици 1 ниво 
поверења  је исказан преко производа стандардне девијације SX и одговарајуће 
вредности студентове променљиве t=t((1)/2). 
 
 

3. НЕИЗВЕСНОСТ ХИДРОМЕТРИЈСКИХ МЕРЕЊА – МЕТОДА 
БРЗИНА-ПОВРШИНА (ХМ-МБП) 

 

Брзинаповршина је метода одређивања протока мерењем брзине воде у низу тача
ка попречног пресека. Практична процедура подразумева избор одређеног броја 
вертикала као и броја и положаја тачака где се мери брзина (слика 2). Проток 
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Слика 2. Хидрометријско мерење – метода брзина-површина. 

 

крозпопречни пресек (за један водостај) добија се интеграцијом поља брзина. У 
реалним хидрометријским мерењима пресек је сегментиран, а проток Q се добија 
као сума производа површине bidi и средње брзине v̄ i сваког од сегмента i. 

 

ii

m

I i vdbQ  


1
 (6) 

где су bi,di и m редом ширина сегмента вертикале i, њена дубина и број вертикала. 
Методологија за оцену неизвесности хидрометриских мерења која се даље прика
зује одговара методологији описаној у [3], [4] i [5].  
Комбинована стандардна неизвесност (КСН) код методе брзинаповршина је корен 
суме квадрата стандардних неизвесности (СН) појединих компоненти 

    .)()()(
1

2

1

2
,

2
,

2
,

222  


m

i iii

m

i ividibiiismc vdbuuuvdbuuQU  (7) 

У изразу (7) су наведене релативне стандардне неизвесности (РСН) и то: uc(Q) ко
мбинована за проток по методи брзинаповршина, ub,i мерења bi, ud,i мерења дубине 
di, uv̄ ,i мерења v̄ i, us услед особина мерних уређаја и um ограниченог броја вертикала. 
Неизвесност услед грешака које настају коришћењем уређаја за мерење је: 

где индекси cs, bs и ds означавају редом релативне неизвесности (РН) услед гре
шака калибрације хидрометријског крила и инструмената за мерење ширине и ду
бине. Пракса показује да је us приближно 1% [3]. РСН услед одређивања v̄ i је: 

где је i индекс вертикале, ni број мерних тачака у вертикали i, а индекси p,i, c,i и e,i 
РН у мерењу средње брзине услед редом a) броја тачака по вертикали i, б) употре
бе хидрометријског крила и да ли се мерења понављају и ц) неустаљености тока, 
тачке у којој се мери брзина и трајања мерења. Ако се мерења врше да су протоци 
по сегментима приближно једнаки, израз (7) се упрошћава у облик (10) где се ко
мпоненте неизвесности односе на цео попречни пресек 

  ./)()( 2222222 mnuuuuuuuQU bbpdbsmc   (10) 

Према [3], за више од 20 вертикала, разлика у Uc(Q) према (7) и (10) износи до 7% 
што је задовољавајуће ако се не захтева велика тачност. КСН из истих израза 
одговара интервалу поверења 68%. Интервалу поверења од 95% одговара 2Uc(Q). 

222
dsbscss uuuu   (8) 

  isescipiv nuuuu /2
,

2
,

2
,,   (9) 
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Значајно је да се повећањем броја мерних вертикала смањује неизвесност компо
нената за прорачун Uc(Q).  
 
 

4. НЕИЗВЕСНОСТ ХМ-МБП – ПРИМЕРИ 
 

Прорачун неизвесности хидрометријских мерења приказан је за хидрометријске 
станице Бајина Башта (река Дрина), Сремска Митровица (река Сава) и Пријепоље 
(река Лим) и део је активности на изради квалификационог рада [6]. Задати обим 
приказа не дозвољава детаљисање, па су резултати прорачуна по oписаној мето
дологији приказани у табели 1. Наглашава се да је у питању процена неизвесности 
по типу Б, јер је већина релативних неизвесности које су елементи прорачуна усво
јена по литературним препорукама [3]. 

Табела 1. Прорачин меизвесности хидрометријских мерења. 

  1. Река Сава Дрина Лим 

  2. Профил С.Митровица Б.Башта Пријепоље 

  3. Број вертикала [  ] 20 15 15 

  4. Ширина водног огледала [m] 170 100 40 

  5. Просечно време мерења [min] 1 

  6. Број тачака по вертикали [  ] 2 

  7. Положај тачака (према дубини h) [  ] 0.2h, 0.8h 

  8. Максимална дубина у пресеку [m] 12 4.88 3.6 

  9. Средња брзина мерења [m/s] 0.65 1 1 

10. Релативне стандардне неизвесности услед  [%] 

11.  лимитираног броја вертикала, um  2.5 3 3 

12.  коришћења мерних уређаја, us 1 

13.  мерења ширине, ub 0.35 0.15 0.1 

14.  мерења дубине, ud 0.3 0.6 0.65 

15.  ограниченог броја тачака, up 3.5 

16.  мерења v̄ i хидрометријским крилом, uc 0.5 

17.  неустањености тока,  ue,0.8h / uе,0.2h / uе 3 / 3 / 4.2 
18. Релативна комбинована стандардна неизвесност протока 
       по методи брзина-површина [%] 

19.                        Uc 2.9 3.4 3.4 

20. за =95%   Uc,95% 5.8 6.8 6.8 
 
 

5. ЗАКЉУЧАК 
 

Према добијеним резултатима могу се извести следећи закључци. У погледу неи
звесности појединачних хидрометријских мерења, израчунато је да грешка услед 
хидрометријских мерења на три посматране станице приближно иста и да на ни
воу поверења =95% износи Uc,95%7% у односу на одређене вредности протока. 
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На повећање тачности се најлакше може утицати повећањем броја мерних верти
кала. Оцена је да се добијени резултати могу применити и на хидрометријским где 
постоје континуална осматрања водостаја и мерења протока под сличним услови
ма као на приказаним профилима. Ово закључци се, уз комбиновање са неизве
сностима у кривама протока, могу искористити за квантификацију неизвесности 
одређивања протока трансформацијом осматрања водостаја. 
Аутори се захваљују Републичком хидрометеоролошком заводу Србије који им је 
обезбедио податке о хидрометријским мерењима, кривама протока и осматрањима 
водостаја и протока на приказаним хидрометријским профилима. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
[1] JCGM 100:2008: Evaluation of measurement data - Guide to the expression of un-

certainty in measurement (GUM 1995 with minor corrections),  Joint Committee for 
Guides in Metrology , 2008. 

[2] Di Baldassarre, G., Montanari, A.: Uncetainty in river discharge observation: a 
quantitative analsis, Hydrol. Earth Syst. Sci., 2009.,13, 913921, 913921. 

[3] Herschy, R.W.: Streamflow Measurement (third edition), Taylor & Francis, Oxon, 
OX14 4RN, UK, 2009. 443474. 

[4] WMONo. 1044: Manual on Stream Gauging, Volume I – FieldworkWorld, 
Meteorological Organization, Geneve, Switzerland, 2010. 

[5] WMONo. 1044: Manual on Stream Gauging, Volume II – Computation of 
Discharge, Meteorological Organization, Geneve, Switzerland, 2010. 

[6] Станушић, И.: Утицај неизвесности зависности водостај-проток на 
хидролошке анализе, дипломски рад, Универзитет у Београду,  
Грађевински факултет, Београд, 2014. 

 
 

UNCERTAINTIES IN STREAM GAUGING 
DISCHARGE MEASUREMENTS 

 
Summary: The discharge measurements on stream gauging stations are the basis for 
stage-discharge curves determination. As such, they have a key role on subsequent hy-
drological, hydarulical and water resources analyses. Uncertainties inherent in the stre-
am gauging are the result of multiple causes – the type of current meter, the gauging me-
thod its parameters and application and finaly in discharge calculations. Тhe paper add-
ressses the uncertainty in general and particulary in gauging the stream discharge by 
the velocity-area method. Definitions and relations for assesing the uncertainty are gi-
ven according to the ISO standards and in the scope of discharge by the WMO reco-
mmenadations. Presented case study use the data from gauging stations Bajina Bašta 
(the Drina river), Sremska Mitrovica (the Sava river) and Prijepolje (the Lim river).  
 
Keywords: uncertainty, stream gauging, discharge, velocity-area 
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IMPROVED LATTICE BOLTZMANN METHOD FOR 
2D FLOWS IN CURVILINEAR COORDINATES 

 
Ljubomir Budinski 1 
Đula Fabian 2  
Borislav Mašić3 
Goran Jeftenić4 
Slobodan Kolaković5                                                                                       УДК: 532.54 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.070 
Summary: Numerous methods and procedures have preceded successful modeling of 
flow in physical domains of complex geometry by the lattice Boltzmann method (LBM). 
Common to these methods is partial deviation from the basic structure of the LBM, 
resulting in deterioration of accuracy, stability, simplicity and ease of application.  In 
order to minimize the drawbacks as much as possible, a form of LBM based on the 
principles of the classical CFD with complete transformation of the 2D equations of flow 
in curvilinear coordinates is proposed in. Suitable forms of the local equilibrium 
distribution function and of the force term have been developed for the corresponding 
set of equations, which has been solved by the standard LBM using the original form of 
the boundary conditions. In order to eliminate the drawbacks of this approach coming 
from the use of finite difference method in modeling some of the terms, an improved 
method is outlined as follows. The transformed set of equations of 2D flow – including 
the Navier-Stokes equations and the shallow water equations – is introduced in a form in 
which all terms are compatible with the basic structure of the LBM. This results in 
higher accuracy, while the simple structure of the method and its efficiency is 
maintained. The benefits of the proposed approach are demonstrated by three test 
examples. The results of the proposed method are compared with the analytical solution, 
with results obtained by a laboratory model and with the results of other numerical 
methods. 
 
Keywords: Curvilinear coordinates, lattice Boltzmann method, Navier-Stokes equations, 
shallow water equations 
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1. INTRODUCTION 
 
The advantageous features of the lattice Boltzmann method (LBM) are reflected in the 
ease of implementation of a wide range of flow related physical processes including 
transport of suspended and dissolved substances, multiphase flow and so on. In addition, 
performance improving applications (like parallel processing) can be easily combined 
with the method, providing high computation efficiency. These are the practical reasons 
for why the LBM has become the tool of choice for an increasing number of researchers. 
Furthermore, the problems associated with classical numerical methods (finite difference 
method, finite volume method) are significantly reduced or even completely eliminated 
by the LBM. These include difficulties in modeling of advection, dealing with complex
shape flow domains and application of boundary conditions to the curved boundaries. 
However, with the application of the LBM to a continuously expanding range of flow 
related problems (river hydraulics, chemical industry) a need for adjustments in order to 
increase the capacity of the method has emerged. 
It has been recognized that the method of application of the boundary conditions plays a 
key role in producing an accurate and stable final solution, for that significant effort has 
been invested in the LBM to make it more suitable for modeling flow domains with  
difficult boundaries. In this respect there are two distinctive groups of the LBM. The first 
group includes procedures which solve complex flow domains by means of nonuniform 
calculation meshes. Using the experience gained by the classical CFD, a group of 
authors [1, 2, 3] has developed a method based on solving the partial differential lattice 
Boltzmann equations transformed into a curvilinear coordinate system using classical 
numerical procedures. The obvious drawback of this approach is in getting farther from 
the essential principals of the LBM while introducing the wellknown problems 
associated with the procedures of the classical CFD.  The procedures of the second 
group utilize a uniform calculation mesh. In this case the expressions describing the 
boundary conditions need to be corrected whenever the direction of the boundary 
segment does not comply with the direction of the calculation axis. Filippova and Hänel 
[11] have proposed a method for the calculation of the unknown distribution functions, 
subsequently modified and improved by [5, 6]. All of the listed methods have a negative 
effect on the essential characteristics of the LBM in regards to efficiency, accuracy and 
stability. In order to get rid of the listed drawbacks, an improved LBM is proposed here 
for modeling flows in physical domains of complex geometry. A revised transformation 
compared to that one described in [7] and writing the free terms as proposed in [8] have 
reduced the force term, increased the efficiency of the method and improved the 
accuracy of the final solution.  
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2. THE MATHEMATICAL MODEL 
 

2.1. Complete transformation of the 2D Navier-Stokes equations in a 
curvilinear coordinate system 
 
The system of 2D NavierStokes equations as well as the shallow water equations 
describing flow in the physical domain in Cartesian coordinates can be transformed into 
a curvilinear coordinate system of the computational domain in two ways. The first 
approach is based on partial transformations between the physical and the computational 
domain. By transforming the independent variables only, the metrics between the 
physical and the computational domain become established, while the Cartesian 
components of the dependent variables are maintained.  Another approach, the method 
of complete transformation, has been adapted for the LBM proposed in this work [9]. 
Both the independent and the dependent variables are transformed.  
 
2.2. Application of the Lattice Boltzmann method on the system of 
equations transformed into a 2D curvilinear coordinate system 
 
The concept of the LBM is based on modeling of the evolution of the distribution 
function of particles, using the Boltzmann equation of the discrete phasespace system. 
Defined over a square lattice domain (Fig. 1), the discretized Boltzmann equation is 
written as: 
 

     1 eqf e t ,t t f ,t f f F t Z ,       


                                                       (1) 

 
where e=/t=/t are the components of velocity e in  and  directions 

(Fig. 1), defined in a D2Q9 model as: 
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                                                                                         (2) 

In equations (1) and (2)  and  are lattice sizes in  and  directions (in case of a 
square lattice  =), f is the distribution function of particles at the  link, feq is the 
local equilibrium distribution function,  is the location vector in the 2D curvilinear 
domain defined as =(,), t is time and t is the time step. F is defined as force, while 
Z is an additional element in modeling free terms of the LBM [8]. 
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Figure 1. The calculation domain of the LBM in case of the D2Q9 square lattice model 

 

2.3. The completely transformed 2D Navier-Stokes equations 
 
In order to accommodate the LBM for modeling domains of complex shape utilizing the 
system of equations transformed into a curvilinear coordinate system, the local 
equilibrium distribution function needs to be defined initially. Based on the form of the 
equilibrium function given in [4], the firsthand version of the local equilibrium 
distribution function is proposed here for the 2D NavierStokes equations completely 
transformed into a curvilinear coordinate system:  
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where terms 
22 22y x y x G GB ,B ,B ,B ,C ,C ,

      11GC  and 
11GC  are exclusively the product of 

geometrical transformations between the physical and the computational domain, using 
the finite difference method: 
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Force term Fα comprises the leftover of advection, Sx and Sy, as well as terms on the right 
hand side of the continuity equation. Terms Eξ and Eη are defined as:   
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Force term Fα requires special treatment in the LBM. Accordingly, it is modeled here 
using the semiimplicit form of the centered scheme, which is secondorder accurate in 
space and firstorder in time [10]. The last group of terms is modeled as 
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Parameter  providing stability to equations (3) and (7) is defined by Zhou [4]  
 

1 0min , . .
 


 

  
  

          (8) 
 
Applying the ChapmanEnskog analysis [24] to expressions:  
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results in a relationship between pressure and density in the form of p=2ρωeξeη. 

The same analysis shows that the proposed model is constrained in terms of relaxation 
time. In case of a square lattice the kinematic viscosity yields:  
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3. VALIDATION 
 

3.1. Open channel flow in a 180° bend 
 
To put the proposed CLLBM to rigorous verification, a complex example has been 
chosen next; the TaylorCouette flow between two cylinders (Fig. 2). The inner cylinder 
of radius R1 rotates, while the outer cylinder of radius R2=0.4 m is kept motionless. The 
configuration of the experimental rig as well as the physical flow domain is defined by 
ratio β=R1/R2. Three different cases with β1=0.35, β2=0.5 and β3=0.65 have been 
considered.  
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Fig. 2. Dimensions of the test rig with the details of the calculation mesh and the 
corresponding range of the relaxation time τ for β=0.5 

 
Exploiting boundary conditions developed for the impervious boundaries, tangential 

velocity of clockwise rotation 
1

0 176 t
RW . m s  has been applied to the inner cylinder, 

while the outer cylinder has been kept stationary, 
2

0 0 t
RW . m s . In case of the 

permeable boundaries, like in the first test example, periodical boundary conditions have 
been applied.  In the first set of numerical experiments β has taken three different values 

while the Reynolds number defined as  
12 1
t
RRe R R W   has been kept constant. The 

adopted value of Re=7.0 for the assumed values of β1=0.35, β2=0.5 and β3=0.65 
supplied viscosity coefficients ν1=0.0065 m2/s, ν2=0.0050 m2/s and ν3=0.0035 m2/s, 
respectively. Fig. 3 shows that for β=0.5 and the corresponding kinematic viscosity 
ν=0.005 m2/s, relaxation time τ is ranging from τ=2.35 by the inner cylinder, up to 
τ=0.99 along the outer boundary.   
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Fig. 3. Comparison of results produced by the CL-LBM to the analytical solution  

in the form of normalized tangential velocities in case of the rotating inner cylinder  
 
The quantification of the discrepancy between the numerical and analytical results is 
given in Table 1. 
 

Table 1 Computational errors for different values of β  

 L L1 L2 
β1 0.011 0.008 0.008 
β2 0.013 0.011 0.012 
β3 0.016 0.015 0.014 

    
   Additional verification of the proposed model has been implemented for the 
configuration defined by β=0.5, by variation of the viscosity coefficient or rather the 
Reynolds number. The aim of this analysis is to quantify the influence of the Reynolds 
number on the accuracy and stability of the numerical model. It is feasible since the 
relative velocity distribution is not dependant on the shear stresses induced. For three 
different Reynolds numbers Re1=7.03 (ν1=0.0050 m2/s), Re2=17.60 (ν2=0.0020 m2/s) 
and Re3=29.30 (ν3=0.0012 m2/s) the corresponding velocity error norms between the 
numerical and analytical solution have been calculated and summarized in Table 2. 
 

Table 2 Error norms in function of the Re number for β=0.5  

 L L1 L2 

Re1 0.013 0.011 0.012 
Re2 0.021 0.016 0.017 
Re3 0.022 0.019 0.021 

 
 

4. CONCLUSIONS 
 
In order to produce a LBM which maintains the basic characteristics of the original 
method without jeopardizing accuracy, and supports modeling of flow in domains of 
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complex geometry, a new form of the LBM is proposed for solving the flow equations 
completely transformed into a curvilinear coordinate system. In accordance with the 
structure and character of the LBM, an appropriate form of the local equilibrium 
distribution function fα, force term Fα and additional term Zα has been produced for the 
system of transformed NavierStokes equations and for the shallow water equations as 
well. Using the principals of the classical CFD for modeling flow in complexshape 
domains (river hydraulics) which means that the physical domain of interest is covered 
by a curvilinear mesh completely adapted to the given geometry, this approach provides 
opportunity for applying boundary conditions in a simple, straightforward way. The 
simplicity of the basic form of the LBM in terms of the corresponding algebraic 
expressions is maintained. This has eliminated the difficulties in cumbersome 
application of the boundary conditions, along with the related errors. Furthermore, 
parallel processing is enabled by the proposed approach. The discrepancy of the 
proposed procedure from the results obtained by three other numerical methods and by 
measurements is quantified. 
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POBOLJŠANA METODA LATTICE-BOLTZMANN ZA 
PRORAČUN 2D PROTOKA U KRIVOLINIJSKIM 

KOORDINATAMA 
 

Rezime: Veliki broj metoda je prethodio uspešnom modeliranju protoka u fizičkim 
domenima složene geometrije metode Lattice-Boltzmann-a (LBM). Zajednička osobina 
svih ovih metoda je parcijalni izvod osnovne strukture metode Lattice-Boltzmann-a, što 
rezultuje pogoršanjem tačnosti i stabilnosti, kao i jednostavnosti primene. U cilju 
minimiziranja nedostataka što je više moguće, predložena je forma LBM zasnovana na 
principima klasične CFD, sa kompletnom transformacijom dvodimenzionalnih jednačina 
protoka u krivolinijske koordinate. U cilju eliminisanja nedostataka ovog pristupa, koje 
dolaze usled upotrebe metode konačnih razlika u modeliranju određenih uslova, 
poboljšana metoda je koncipirana na sledeći način: transformisani set jednačina za 
proračun 2D protoka, uključujući Navie-Stokesove jednačine i Sen-Venanove jednačine 
osrednjene po dubini, su predstavljene u formi takvoj da su svi uslovi kompatibilni sa 
osnovnom strukturom LBM. Ovi rezultati imaju veću tačnost, uz očuvanje jednostavnosti 
strukture i efikasnosti same metode. Prednost predloženog pristupa demonstrirana je 
kroz tri brojna primera. Rezultati predložene metode su upoređeni sa analitičkim 
rešenjem, rešenjem dobijenim na laboratorijskom modelu i sa rezultatima drugih 
numeričkih metoda. 
 
Ključne reči: Krivolinijske koordinate, metoda Lattice-Boltzmann, Navi-Stokesove 
jednačine, Sen-Venanove jednačine osrednjene po dubini 
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APPLICATION OF SEEP/W TO TESTING ON 
FILTRATION STABILITY OF WATER LOCK BEZDAN 

 
Borislav Mašić 1 
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Slobodan Kolaković4 
Svetlana Vujović5                                                           УДК: 627.152.152:004.4SEEP/W 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.071 
Summary: In this work the principle of numerical modelling by the model of numerical 
analysis of the software package SEEP/W will be described. SEEP/W is a numerical 
model which mathematically simulates the actual physical process of water flow through 
special environment. Water stream in porous medium consisting of granular matter will 
be considered. Whilst taking into consideration the porous medium, it will be assumed to 
be homogenous and isotropic that is, to have uniform features in whole volume 
considered. Purpose of the work is analysis and verification of filtration stability of the 
water lock "Bezdan" for two extreme cases-the first, when the water level in Danube is 
maximal, and the level in channel is minimal, and the second, when the water level in the 
channel is maximal, and the level in Danube is minimal. 
 
Keywords: numerical modelling, software package SEEP/W, water stream in porous 
medium, water lock "Bezdan" 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Groundwater flow is an important aspect of soil mechanics. It is obtained in various 
geotechnical situations and hydraulic situations which include soil. Basics for water flow 
examination in porous environment are presented by Darcy’s experimental work. Based 
on this work, Darcy’s law of filtration, which defines free water flow through porous 
environment, is taken. Water flow through porous environment considers movement of 
water through enbankments and earthen dams, below the object, etc. Filtration line 
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represents the line of free water surface in the soil. Position of filtration line enables 
determining weight and cohesion of all parts of the enbankment, determining the 
location for drainage and filter, that is, estimating the filtration flow. 
During the flow through porous environment on downstream end, which is often under 
the water, processes which could significantly change the flow regime are taking place. 
Sufozion is the process of rinsing and „removing“ the small grains from the porous 
environment during the real velocity of flow, which is a long process. Fluidization  is the 
process of lifting the ground due to difference in piezometric elevations ∆П. 
 Both sufozion and fluidization depend on coefficient of uniformity of grain, η, 
and on output gradient Iizl. Experimental research by В.С. Istomina show that the 
condition defined by theoretical critical output gradient (<1) is not sufficient to provide 
stability to porous environment [1]. Fig. 1 shows diagram of appearance of sufozion and 
fluidization depending on coefficient of uniformity of grain and of output gradient. 
 

 
Figure 1. Diagram of sufozion and fluidization appearance [3] 

 
 

2. FLOW MODEL THROUGH POROUS ENVIRONMENT-SEEP/W 
 
Software package SEEP/W has been developed by GEOSLOPE International Ltd., 
Canada. This software uses the method of finite elements in order to analyze leachate 
and groundwater flow with the change in pore pressure inside the material. Problems 
which could be solved by this software range from simple ones of steady flow in 
saturated conditions to time variable problems in saturatednonsaturated conditions.  
 SEEP/W is the numerical model which mathematically simulates the actual 
physical process of water flow through special environment. 
 SEEP/W numerical model is based on the finite elements method [4]. Меthod of 
finite elements is in significant advantage when compared with other methods while 
dealing with irregular areas of flow and sudden change of basic size near certain 
locations. There are three main parts in analysis of finite elements. First one is 
discretization, division of the domain into smaller areas called elements – SEEP/W 
мodel creates a web of finite elements by itself. Second part is assessment and 
determination of material features. Тhird part is determination and application of 
boundary conditions. When determined, the second and third part are very easily set in 
the programme. Fig.2 shows the flow beneath the sheet piling and discretization of flow 
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field in finite elements method (triangular elements are used). It is taken into account 
that significant changes to piezometric elevations are taking place near the sheet piling. 
 

Figure 2. Discretized flow field under the sheet piling [4] 

 
 In finite elements method, greater accuracy is achieved by the usage of smaller 
elements in more significant changes of piezometric elevations zone. 
 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
 

3.1. Analysis of filtration stability from the main project of locks reparation   

Old ship lock in Bezdan has not been in use for a number of years due to condition of its 
construction and its hydromechanical equipment. It has been repaired number of times, 
its purpose has been changed and its construction has been topped two times. It 
represents an important object in DTD hydrosystem and therefore it is necessary to be in 
function [2]. This part of the work is directed to analysis of filtration stability of soil 
beneath stockbeam shutters and the possibility of sufozion and fluidization appearance 
in the soil, by application of SEEP/W software package, and to comparison of obtained 
results with the results of the main repair project of ship lock ''Bezdan'' [2].  
Based on the main project ''Reparation of the Bezdan lock'' total length of the lock is 120 
m. Wheel base with Danube  in front of the lock is 79,0 mnm, аnd the wheel base of 
channel is 82,3 mnm. Wheel locks bottom is 79,0 mnm that is, 78,9 mnm. Wheel locks 
foundation is 76,5 mnm. Defining geological structure tеrrains and geomechanical 
characteristics of the isolated environment in the "Bezdan“ lock zone was done by 
geomechanical research on 14 exploration wells along the channel of the lock, on both 
sides of the channel. Geomechanical characteristics of the soil, that is coefficient of 
permeability, is determined. 
Whether the soil will be destructed under the influence of filtration, and what type of 
local soil fracture will appear (sufozion or fluidization) depends on granulometric 
composition and soil compaction and on the size of the output gradient filtration [5]. 
Diagram from the Fig. 1 has been used as the criterium for the assessment of filtration 
stability of soil. 
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Analysis of filtration stability has been done by approximate method, where the 
following form for approximate determination of filtration gradient has been used [2]:  
 

Iizl= 
H

L


                                                                                                                      (1) 

 
Approximate values for filtration gradient in the main project ''Reparation of the Bezdan 
lock'' are: 
 
Case of filtration of the Danube to the channel: 

 Мaximal level of Danube 88,71 mnm 
 Minimal level of water in the channel 84,00 mnm 
 The length of water filtration L≈120 m 

 
Iizl.=0,039<Icrit.=0,1 

 
Case of filtration of the channel to the Danube: 

 Maximal level of water in the channel 85,30 mnm 
 Minimal level of Danube 79,15 mnm 
 The length of water filtration L≈120 m 

 
Iizl.=0,051<Icrit.=0,1 

 
where Icrit. represents the critical value of output gradient, which causes filtration stability 
loss. 
 
 

3.2. Analysis of filtration stability of the water lock by SEEP/W numerical 
model 

Situation of the lock in actual conditions that is, conditions of the soil on the terrain, has 
been analysed first. For the existing condition, two variants have been done, for the 
maximal level of Danube and the minimal level in canal, and for the minimal level of 
Danube and the maximal level in the canal. Due to limitation on three types of material, 
that is, soil materials with three different filtration coefficients, reference coefficients of 
watertightness have been adopted. These values were adopted from the geomechanical 
part which was used in the main project. Values of the filtration coefficient on right and 
left river bank are [2]: 
 
Right bank: Left bank: 

1. 4∙107 m/s 1. 2∙107 m/s 
2. 1,5∙106 m/s 2. 2∙106 m/s 
3. 6,5∙105 m/s 3. 3∙105 m/s 
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3.2.1. Filtration of Danube to the channel DTD 
 
On the following figures equipotential lines and streamlines in porous media are shown. 
Flow rate beneath the lock entering the section of flow when creating models is easily 
determined. 
 

 
Figure 3. Solution of flow beneath the lock for the case of flow from Danube to canal – 

right and left bank 

 

 
Figure 4.Diagrams of change of hydraulic gradient for the case of flow from Danube to 

canal –right and left bank 
 
On fig. 3 equipotential and streamlines and the section for measurement of water flow 
are shown. Here can be seen the values of water flow of 2,8∙107 m3/s and 1,5∙107 m3/s, 
which are pretty similar values. Different values of water flow on fig.3 occur because the 
difference of the values of coefficient of permeability. Diagrams on fig. 4 show 
hydraulic gradient beneath the lock, where the value of output gradient is easily read. For 
the right bank Iizl=0,0316, and for the left bank output gradient is Iizl=0,0339.  
 

3.2.2. Filtration of the channel DTD to the Danube 
 
Situation for the maximal level of water in canal and the minimal level of Danube is 
analysed. On following figures equipotential lines and streamlines in porous media are 
shown. Flow rate beneath the lock is also shown. 
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Figure 5. Solution of flow beneath the lock for the case of flow from canal to Danube – 

right and left bank 
 

 

 
Figure 6. Diagrams of change of hydraulic gradient for the case of flow from canal to 

Danube - right and left bank 
 
On fig. 5 equipotential lines and streamlines are shown, together with the section for 
waterflow measurement. Here the values of water flow are 3,66∙107 m3/s and 1,96∙107 

m3/s, which is pretty similar value аnd the difference goes to the difference of water 
permeability coefficient value. Diagrams on fig. 6 show hydraulic gradient beneath the 
lock, where the value of output gradient is easily read. In the case of the right bank 
Iizl=0,0445 аnd in the case of the left bank the output gradient is Iizl=0,0559. 
 
 

4. CONCLUSIONS 
 
After completion of the analysis of filtration stability from the main project of the 
“Bezdan” lock reparation, it could be concluded that on the left and on the right bank of 
the Bezdan lock, theoretically speaking, there is no danger of filtration stability loss. 
Furthermore, local deformation and subsidence in the area of warehouse beamshutter 
are not the concequence of  filtration instability of soil [5].  
Comparing the values of the output gradient, obtained by the application of software 
package SEEP/W, for the case of filtration from Danube to canal with the value of the 
output gradient Iizl=0,0339, obtained in the main project, it is noticeable that the values 
are insignificantly lower. Comparing the values of the output gradient obtained by the 
application of software package SEEP/W, for the case of filtration from canal to Danube 
with the value of the output gradient Iizl=0.051, obtained in the main project, 
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insignificant difference is noticeable. Reason is the diversity of material and its structure. 
Values are approximately equal. As it has already been said, water flow from canal to 
Danube is not significant because the level in the canal cannot influence the level of 
water in Danube. It can be concluded that the approximate procedure gives 
approximately accurate solution, however the adventage of work in SEEP/W package is 
that hydraulic gradient along the whole flow is very accurately determined. Basic 
parameters, such as boundary conditions or types and characteristics of material, and 
geometry of problem can be changed very fast. Diagram of porous pressure, which can 
be significant for general account of lock stability, is easily determined. Through the 
application of SEEP/W package it has also been concluded that there is no danger from 
sufozion and fluidization, nor in the main project of the lock raparation, in the case of 
flow from Danube to canal, in the most extreme case that is, when level in Danube is 
maximal and the level in the canal is minimal.  
 
 

ACKNOWLEDGEMENTS 
 
This work is supported by research within project "Development and application of 
contemporary procedures for design, construction and maintenance of buildings", 
Faculty of Technical SciencesDepartment of Civil Engineering, University of Novi Sad, 
Republic of Serbia. 
 
 

REFERENCES 
 
[1] Vukovic, M., Soro, A.: Dinamika podzemnih voda-posebna izdanja knjige 25, 

Institut za vodoprivredu ,,Jaroslav Černi", Beograd, Srbija, 1984. 
[2] Energoprojekt Hidroinženjering a.d.: Glavni projekat sanacije brodske prevodnice 

"Bezdan"-knjiga 1, Beograd, Srbija, 2010. 
[3] Kapor, R.: Hidraulika, Gradjevinski fakultet, Beograd, Srbija, 2011. 
[4] Stipic, M., Kolakovic, S.: Model strujanja vode kroz poroznu sredinu SEEP/W, 

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija, 2013. 
[5] Milanovic N.: Hydraulic analysis of planar water flow through porous media and 

application of model SEEP/W-Master's Thesis, Faculty of Technical Sciences, 
University of Novi Sad, Serbia, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



 

41th
 ANNIVERSARY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA 

International conference  

Contemporary achievements in civil engineering 24. April 2015. Subotica, SERBIA 

 

582  

 
 

ПРИМЕНА SEEP/W НА ПРОВЕРУ ФИЛТРАЦИОНЕ 
СТАБИЛНОСТИ БРОДСКЕ ПРЕВОДНИЦЕ БЕЗДАН 

 
Резиме: У раду ће се описати принцип нумеричког моделирања преко модела 
нумеричке анализесофтверског пакета SEEP/W. SEEP/W је нумерички модел који 
математички симулира стварни физички процес течења воде кроз једну посебну 
средину. Разматраће се струјање воде у порозним срединама које се састоје од 
зрнастих материјала. При разматрању порозне средине претпоставиће се да је 
хомогена и изотропна тј.да има униформне особине по целој разматраној 
запремини. Циљ рада је анализа и провера филтрационе стабилности бродске 
преводнице "Бездан" за два екстремна случајапрви, када је максималан ниво воде 
у Дунаву, а минималан ниво у каналу, а други када је максималан ниво воде у 
каналу, а минималан ниво у Дунаву. 
 
Кључне речи: нумеричко моделирање, софтверски пакет SEEP/W, струјање воде у 
порозној средини, бродска преводница "Бездан" 
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PARSHALL FLUME CALIBRATION FOR 
HYDROGRAPH MEASUREMENT  

 
Ognjen Gabrić1 
Lajos Hovány2 
Mirjana Horvat3 
Zoltan Horvat4                                                                                                 УДК: 532.57 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.072 
Summary: For a b=0.0254 m wide Parshall flume, literature provides the dependence 
of flowrate and water depth in the throat within the flowrate range of 0.13-4.38 l/s. 
Volumetric measurements of flow (flow range 0 – 3 l/s)  and water level measurements 
with ultrasonic transmitter prove that hydrograph can be determined using equation (2) 
(within accuracy range of -5.36 to +4.99%), or with equations (4) and (5) (within 
accuracy range of -3.46 to +4.77%) for water temperatures of 11.5-16 oC. 
 
Keywords: accuracy, calibration, Parshall flume, free flow, ultrasonic transmitter 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Characteristic dimension of the Parshall flume (constructed in 1922) is the flume width, 
b [2]. 

 

 
Figure 1. Parshall flume 
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For declared flow ranges QminQmax, the rating curve between measured depths ha and 
flows Q is given by the standards [1, 8]: 
 

 
n

a
Q Ch    (1) 

 
where C and n are coefficients for the given flume size b. 
Laboratory and field measurements for free and submerged flows in declared flow 
ranges were performed [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10]. Flows for free flow conditions were 
measured volumetrically (b=76 and 229 mm, b=305, 610 and 914 mm), by weighing 
(25, 51 and 76 mm), using weir (152, 305, 610, 1219, 1829 and 2438 mm), by current
meter (3048, 3658, 4572, 6096, 9144 and 12192 mm) and using Venturi flume (305 
mm). 
Parshall's original flow measurements were performed volumetrically and using the weir 
[1, 3]. For free flow conditions, when flow is measured volumetrically, errors were in the 
range of 2.4 and +7.7% (b=305, 610 and 914 mm) and 1.3% and +2.4 (b=76 and 229 
mm). 
In 1957 Robinson constructed and calibrated the flume size of b=25, 51 and 76 mm [4]. 
There are no data about calibration of those flumes in available literature. 
For flow determination, float is used for water level measuring [2, 3]. 
For flow measurements near Qmin, using Venturi flume, error is increased up to 10% [5]. 
In order to reduce the error, instead of equation (1), new equation was proposed for the 
rating curve [5, 6]. 
The international standard, ISO 9826:1992, gives flow ranges for different flume sizes 
without indicating the value limits of permitted errors [8]. Parshall flumes are not 
covered by any standards of this country [7, 11]. 
Recommendations for the calibration of flow measuring devices in open channels are 
given in 2007. [9]. The minimum time of water intake for volumetric calibration is 90 s. 
The recommendation is applicable to b=251219 mm wide Parshall flumes as well. 
Within the Stormwater Drainage Systems as Part of Urban and Traffic Infrastructure 
Project, a structure for flow measuring from the experimental catchment area on the 
territory of the Faculty of Civil Engineering in Subotica was obtained – a Parshall flume 
with the 25 mm flume width, manufactured by INDAS from Novi Sad [10]. This flume 
is designed for flow rate range of 0.00013 to 0.00438 m3/s. Equation (1) then becomes: 

 

3
1.550.0604  
a

m
Q h

s

 
  

 
 (2) 

Measuring water depth with point gauge (accuracy of 0.1 mm) and with volumetrically 
determination of flow (Faculty of Civil Engineering Subotica, 1824th January 2014) 
under free flow conditions, flow errors in declared flow range were from +4 to +7.2%. 
For measurements in profile which is located 0.137 m downstream of original measuring 
profile, errors are reduced (0.8 do +1.7%). For this measuring profile, flows below Qmin 
are also tested since they will appear during runoff process. Error range was from +3.6 
and 15.6%. Based on measurements results (with water temperatures of 1617 oC), new 
equation was proposed instead of equation (2). With new equation error range was 
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between 3.1 and 3.7%. The calculated flow around Qmin with the new equation is 6% 
smaller than the flow calculated by equation (2). Since insufficient accuracy around Qmin 
and impossibility of continually measurements of water level with point gauge, new tests 
were performed with a purpose to initiate this flume for hydrograph measurement with 
ultrasonic transmitter accuracy of 1 mm. The tested flow range was 03 l/s.  
 
 

2. INSTALATION AND METHODS 
 
In the Hydraulic Lab of the Faculty of Civil Engineering in Subotica, a b=0.0254 wide 
Parshall flume was mounted at the downstream end of a 20 cm wide channel (Figure 2). 
 

 
Figure 2. Laboratory Structure Scheme 

1. Channel, 2. Parshall flume, 3. Ultrasonic transmitter 
 
From the reservoir of 10 m3 in volume, built in the backyard of the Faculty of Civil 
Engineering, the water was pumped to a 20 cm wide channel. The stilled water from this 
channel was led via Parshall flume back to the reservoir.  
For steady flow Q under free flow conditions in the flume measured were: 
 water depth ha at measuring point and  
 water volume at the downstream end of the Parshall flume, caught within 90 
seconds 
Water depth was measured by NIVELCO ultrasonic transmitter EasyTREK SPA3804, 
accuracy of ±(0.2 % of measured distance +0.05 % of range). Water volume was defined 
by measuring the weight and temperature of the water. Water weights of 212 kg were 
measured by a weighing scale of 5 g accuracy and weights of 14230 kg by scale of 100 
g accuracy.  
Flowrate measurement errors were calculated by using the following equation [12]: 
 

 % 100i m

m

Q Q
G

Q


  (3) 
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Where Qi is the flowrate calculated as a function, while Qm is the measured value of the 
flowrate. 
 
 

3. RESULTS 
 
Figure 3 shows the measurements of eight flows with five repetitions. During 
measurements, water temperatures varied between 11.5 and 16 oC. 
 

 
Figure 3. Measured results, equation (2), (4), (5) curves and their errors  

 
The errors for each measurement were determined by using equation (3). 
 
 

4. DISCUSSION 
 
For the declared flow ranges in the flumes of large sizes, Parshall's measurements are 
indicating error dissipation between 2.4 and +7.7%. 
 
Earlier tests (1824th January 2014) for this flume in declared flow range are showing 
errors between +4 and +7.2%. Flows calculated using equation (2) were always larger 
than measured flows. Reanalyzing the same measurements with the new equation, those 
errors of +4 to 7.2% were reduced to 1.05 to +1.23% – there is a possibility of reducing 
errors using alternative equation instead of equation (2). 
The results of new measurements are compared with flows calculated using equation (2). 
For declared flow range, errors are between 1.18 and + 4.99%. They are both positive 
and negative. In order to reduce error dissipation, new equation is proposed: 
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   (4) 
 
With this equation the error range is from 3.46 to +1.83%.  
Wider error range is caused by reducing measurement accuracy – an ultrasonic 
transmitter was used instead of a point gauge. 
Errors for flows below Qmin and for original measuring profile are considered only by 
new tests. By using equation (2) flow error range was between 5.36 and 2.67%, while 
equation: 
 
    (5) 
 
gave an error range between 3.02 and +4.77%. Equation (5) doesn’t reduce error 
dissipation relatively to equation (2).  
The results are indicating that equation (2) or equations (4) and (5), for water 
temperatures of 11.5 and 16 oC and by using an ultrasonic transmitter, have acceptable 
errors for the whole flow range. 
 
 

5. CONCLUSION 
 
For Parshall flume size of 25 mm volumetric measurements of flow were performed. 
Water level was measured by ultrasonic transmitter. 
The stated goals are fulfilled: hydrograph measurement for flow range of 0 – 3 l/s is 
possible by equation (2) (with accuracy range of 5.36 do +4.99%) or by equations (4) 
and (5) (with accuracy range of 3.46 do +4.77%). 
Considering water temperatures on the experimental catchment during summer period, 
further investigation should be performed for water temperatures above 17 oC. 
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КАЛИБРАЦИЈА ПАРШАЛОВОГ СУЖЕЊА ЗА  
МЕРЕЊЕ ХИДРОГРАМА  

 
Резиме: За Паршалово сужење ширине б=25 мм стручна литература даје 
зависност протицаја и дубине воде у сужењу за дијапазон протицаја 0.13-4.38 л/с. 
Волуметријским мерењем протицаја воде и нивоа ултразвучним сензором, 
доказано је да је мерење хидрограма за дијапазон протицаја од 0- 3 л/с омогућено 
једначином (2) (тачношћу од -5.36 до +4.99%), односно једначинама (4) и (5) 
(тачношћу -3.46 до +4.77%), при температурама воде од 11.5 до 16 оЦ. 
 
Кључне речи: грешка мерења, калибрација, Паршалово сужење, непотопљено 
течење, ултразвучни сензор 
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DROUGHTS IN THE BAČKA DISTRICT 
DURING THE VEGETATION PERIOD 
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DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.073 
Summary: This study targets meteorological droughts during the vegetation period, 
lasting at least 25 days with eventual precipitations less than 5 mm/day. Time series 
corresponding to four meteorological stations in the Bačka district of province 
Vojvodina have been analysed. Probability of drought frequency during the vegetation 
period was established for each meteorological station. Following the empirical 
cumulative distribution function of drought duration is determined for each particular 
meteorological station. Based on the results, plot of isolines corresponding to droughts 
with recurrence interval of 5 years was produced by method of inverse distance 
interpolation.  
 
Keywords: Drought, vegetation period, Bačka 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Meteorological drought occurs in case of prolonged period with less than average 
precipitation. Meteorological drought usually precedes agricultural and hydrological 
droughts. Identification of droughts in terms of duration and frequency facilitates the 
estimation of possible drought damages and proper design of irrigation systems.  
Its definition is regionspecific. Meteorological drought is defined on the basis of the 
degree of dryness, in comparison to a normal or average amount, and the duration of the 
dry period. Degree of dryness is defined  sometimes by the height of the negligible 
intermittent precipitation [1, 2], another time further parameters are included in the 
analysis, like mean air temperature [3] or soil moisture, and others. In this study drought 
is considered to be a dry period lasting at least 25 days, with eventual precipitation less 
than 5 mm/day. The root system of fodder plants can not utilize precipitation having 
lower intensity than 5 mm/day, so they get damaged after about 25 days of drought.  
Data from four meteorological stations (m.s. Palić, m.s. Sombor, m.s. Vrbas and m.s. 
Rimski Šančevi at Novi Sad) in the Bačka district, province Vojvodina, Serbia has been 
analyzed. The random character of data assembling each data set corresponding to a 
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particular meteorological station was checked by the Wald–Wolfowitz runs test for 
confidence limits of ±2.5%. The results are as shown in Table 2. The runs test proved 
that the data in the analyzed data sets are independent and identically distributed. 
 

Table 1. The analyzed data sets 
Meteorological station Palić Sombor Vrbas Rimski 

Šančevi 

Period 1960 
2012 

1960 
2012 

1965 
1991 

1960 
2012 

Drop outs 1 (1999)  2 (1978, 1980)  
Number of analized years 52 53 25 53 
Number of vegetation periods 
without droughts 

7 11 6 13 

Number of realized droughts  73 66 30 57 
Maximum duration, Dmax (days) 63 64 48 83 
Maximum temperature, ymax (oC) 25.5 25.8 22.9 24.0 
Minimum temperature, ymin (oC) 12.4 12.2 11.0 11.5 

 
Table 2. Checking the random character of the analyzed data sets by the runs test 

Met. 
st. 

Palić Sombor Vrbas Rimski Šančevi  

Conc
lusi 
on 

28.2<K=32<45.8 25.0<K=33<42.0 10.0<K=20<21.0 20.8<K=32<37.2 
the data is 
random 

the data is 
random 

the data is 
random 

the data is 
random 

 

 
2. THE NUMBER OF DROUGHT EVENTS DURING THE 

VEGETATION PERIOD 
 
Following the distribution of the number of drought occurrence during the vegetation 
period has been analyzed. Poisson distribution defined by 

  1

k
1P k e

k !
   (1) 

was assumed. In equation (1) k is the rate of occurrence of drought within the vegetation 

period of the year, 1  is the average rate of occurrence and P(k) is its probability.  The 

appropriateness of the Poisson distribution was tested and confirmed by Pearson's chi
squared test (χ2 ), and the calibrated Poisson distribution function for each m.s. is given 
in Table 3. 
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3. THE PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTION OF DROUGHTS 
 
It is important to notice that due to the adopted definition of droughts the probability 

distribution function (PDF) has constant value F( D ) F( 0 ) for  0 D 25  , 

where D is drought durationa in days. This makes the use of standard statistical 
distribution functions (like the double exponential distribution function, which is 
monotoniously increasing) unsuitable. For that, based on the observed data, a smooth 
empirical distribution curve of droughts (drought durations) was produced for each m.s., 
accounting for the mentioned shelf of constant value corresponding to the lower range of 
drought durations, Figs. 1 and 2. 
 

Table 3. The distribution function of  the number of drought events 
Met. 
st. 

Palić Sombor Vrbas Rimski Šančevi 

 
2  8.77 4.11 2.45 5.72 

2
2.5%   9.49 7.81 7.81 7.81 

Result 2 2
   

2 2
   

2 2
   

2 2
   

Conclu
sion 

hypothesis 
confirmed 

hypothesis 
confirmed 

hypothesis 
confirmed 

hypothesis 
confirmed 

The 
calibrated 
equation of  
the Poisson 
distribution 

 
k

1.404

P k

1.404
e

k !




 

 
k

1.245

P k

1.245
e

k !




 

 
k

1.200

P k

1.200
e

k !




 

 
k

1.076

P k

1.076
e

k !
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Figure 1. The CDF of drought duration, m.s. Palić left, m.s. Sombor right 

 
Figure 2. The CDF of drought duration, m.s. Vrbas left, m.s. Rimski Šančevi – Novi Sad 

right 
 
 

Based on the smoothed curves of CDFs the following table of drought duration vs. 
recurrence interval was produced. 
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Table 4. Drought duration vs. recurrence interval 
Recurrence 
interval, Tr 

(year) 

Duration of drought, D (day) 
Palic Sombor Vrbas Rimski 

Šančevi 

2 31.78 30.32 31.17 32.10 
3 37.20 34.48 35.72 38.25 
5 43.55 40.00 40.19 45.50 

10 50.65 47.40 44.13 53.60 
20 56.37 55.00 48.20 60.75 
30 59.89 59.44 51.67 64.92 
40 62.31 62.67 55.00 67.46 
50 64.69 65.80 60.00 70.00 
60 67.16 69.16 64.00 71.86 
70 69.65 71.80 67.60 73.50 
80 73.60 74.20 71.10 75.67 
90 77.00 77.00 74.68 77.83 

100 80.00 80.00 78.17 80.00 
500 115.00 115.00 115.00 115.00 
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Figure 3. Drought duration vs. recurrence interval for all meteorological stations 

 
 

4. DROUGHT MAP 
 
Izolines of drought duration for district Bačka, Province Vojvodina, Serbia, 
corresponding to droughts occurring in the vegetation period,  having recurrence interval 
of 5 years have been produced by method of inverse distance interpolation, Fig. 4. 
Drought map in Fig. 4 should be taken as a try, since for producing a practically 
applicable one, data of more meteorological stations covering much broader area than 
the considered district, would be preferable, like in [1, 2]. 
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Figure 4. The isolines of droughts having recurrence interval Tr=5years 

 
 

5. DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
 
The presented analysis produced longer drought durations for a chosen recurrence 
interval than the earlier studies. For example, according to the current analysis (Table 4, 
Figs. 3 and 4) for the location of the Palić Lake the value of drought duration with 
recurrence interval of 5 years is D(Tr=5 years)=43.6 days, while D(Tr=5 years)=38 days 
was estimated by [1]. This is probably due to the definition of droughts adopted; 
droughts of minimum duration Dmin=25 days have been considered in this paper, while it 
was Dmin=15 days in [1]. Furthermore, data set corresponding to period 1960  2012 has 
been analyzed in this paper, while period 1949  1988 was considered in [1]. 
Therefore, the differences observed do not indicate contradiction between the current 
and the earlier studies. The purpose of the analysis should define the basys and the 
methods of drought analysis. Besides, the continuously increasing data requires time to 
time recalculation of statistical parameters.  
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ClujNapoca, Romania, 24-26 September 1998 

 
 

СУШЕ У БАЧКОЈ  
ТОКОМ ВЕГЕТАЦИОНОГ ПЕРИОДА 

 
Резиме: Овим радом су изучаване метеоролошке суше у вегетационом периоду, 
трајања 25 и више дана са евентуалним падавинама висине мање од 5 мм/дан. 
Анализиране су временске серије података са четири метеоролошке станице у 
Бачкој, Војводини. За све њих утврђена је расподела броја појаве суша током 
вегетационог периода, као и емпиријска кумулативна функција расподеле 
трајања суша. Коначно, на основу добијених резултата приказане су изолиније 
трајања суша повратног периода од 5 година. 
 
Кључне речи: Суша, вегетациони период, Бачка 
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ПРИМЕНА СБР ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРЕЧИШЋАВАЊА 
ОТПАДНИХ ВОДА ЗА НАСЕЉА ДО 15000 ЕС 

 
Миленко Туленчић 1 
Матија Стипић 2 
Срђан Колаковић 3                                                                                           УДК: 628.3 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.074 
Резиме: У раду се разматра примена СБР технологије на ППОВ капацитета до 
15000 ЕС. Анализира се рад и  функционисање ППОВ-а током етапне  изградње 
канализационе мреже употребљених вода насеља и постепеног повећања 
капацитета, са посебним освртом на  краткотрајна преоптерећења. У раду се 
приказује рад ППОВ-а за насеља Ада и Мол  капацитета  прве фазе од 7150 ЕС. 
ППОВ је изграђен и у току је пробни рад. Даје се приказ резултата мерења 
инфлуента и ефлуента. 
 
Кључне речи: СБР, етапност изградње, квалитет пречишћене воде 
 
 

1. УВОД 
 
Третман отпадних вода обухвата линију воде и муља у  више фаза. Фазе се могу 
поделити на етапе у оквиру линије воде и то: примарни, секундарни и терцијални 
третман отпадних вода. У оквиру примарног тремана отпадних вода врши се 
уклањање механичких нечистоћа. Секундарни третман служи за уклањање 
органског загађења, док се под терцијалним третманом подразумева уклањање 
азота и фосфора из комуналне отпадне воде [3]. Поступци терцијалног 
пречишћавања, могу се укључити у систем секундарног третмана или извести као 
посебан степен пречишћавања, након примењеног секундарног третмана. 
СБР технологија пречишћавања отпадних вода има посебан значај и примену за 
секундарни и терцијални третман отпадних вода, тј. на биолошку фазу третмана 
[1]. Пречишћавање отпадних вода применом СБР система се може наћи у многим 
европским земљама. У Норвешкој је у функцији више од 3000 таквих система. У 
Пољској је у протеклих 10 година изграђено више од 200 СБР постројења. СБР 
технологија је заступљена у свим скандинавским земљама, које се сматрају 

                                                           
1 Миленко Туленчић, мастер.инж. грађ., ДОО "ХИДИНГ", Војводе Шупљикца бр 9, Нови Сад, тел: 
021/4733772, e – mail: milenkotulencic@gmail.com  
2Доц  др Матија Стипић, дипл.инж. грађ., АД "ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ", Булевар Краља Петра I 17, 
Нови Сад, тел: 021/444819, e – mail: matija@vojvodinaprojekt.rs 
3 Проф др Срђан Колаковић, дипл.инж. грађ., Факултет Техничких Наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, 
Нови Сад, тел: 021/4852055, e – mail: kolak@uns.ac.rs 
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најзахтевнијим по питању заштите животне средине, има их у Немачкој, Аустрији, 
Чешкој, Словачкој, Русији, Шпанији, Мађарској, итд. 
 
 

2. МЕТОДОЛОГИЈА 
 
СБРсистем (енг. Sequencing Batch Reactor) је технолошки поступак биолошког 
пречишћавања отпадних вода са активним муљем у акумулирајућем поступку. 
СБР системи пречишћавања отпадних вода су у скорије време најзаступљенији 
при изградњи нових мањих постројења за пречишћавање отпадних вода. Дуго је 
конвенционални систем имао предност над СБР системом пречишћавања због 
једноставније аутоматике (управљања), међутим у скорије време услед наглог 
развоја технологије то више не представља недостатак, па сада до изражаја долазе 
углавном предности овог система. Основна карактеристика овог система је што 
нема накнадног  таложника, већ се све целине биолошког дела поступка одвијају у 
једном базену. Током трајања поступка мора се обезбедити складиштење долазне 
отпадне воде за време трајања поступка, па се због тога СБР реактори често граде 
у пару, са пуфером или у пару са пуферима (прихватним резервоарима који служе 
за хидрауличку и квалитативну егализацију долазне отпадне воде). Технолошки 
поступак пречишћавања отпадне воде код СБР технологије се одвија у једном 
базену (СБР реактору) у фазама. У оквиру СБР технологије немачка смерница 
АТВМ210 [2] препознаје класичан СБР систем и проточни СБР систем, док ће се 
овај рад базирати само на класичном СБР систему.  
Фазе једног СБР реактора су следеће: 

 Фаза пуњења у којој се сирова отпадна вода доводи у реактор, 
 Фаза биолошке разградње (нитрификација), тј. фаза у оквиру које отпочиње 

процес аерације ради разградње органског загађења, 
 Аноксична фаза пречишћавања (денитрификација), тј. фаза у оквиру које се 

одвија биолошка разградња органске материје али без уноса ваздуха, 
 Фаза таложења у оквиру које се избистрена пречишћена отпадна вода 

издваја на површини док се активни муљ таложи на дно, 
 Фаза декантације, одосно фаза одвођења пречишћене и избистрене отпадне 

воде из реактора уз примену декантера, 
 Фаза одвођења вишка муља у оквиру које се из реактора одстрањује вишак 

муља како би се одржало пројектовано органско оптерећење, 
 Резервно време, тј. временски период од завршетка претходног до почетка 

следећег циклуса. 
Наведени циклуси СБР реактора покривају и терцијарни третман. У скорије време 
се све више користи симултана нитрификација и денитрификација азота, што је 
примењено и на ППОВу за несеља Ада и Мол. Разлог због којег је СБР 
технологија погодна за насеља до 15000 ЕС је управо флексибилност система у 
колико се сам ППОВ тако конципира. Под флексибилношћу се подразумева да 
систем може да функционише и да трпи релативно велике неравномерности у 
квалитету и квантитету дотекле отпадне воде, што је и карактеристично за мања 
насеља до 15000 ЕС, уз задржавање пројектованог квалитета ефлуента. 
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3. РЕЗУЛТАТИ 
 

За димензионисање ППОВа за насеља Ада и Мол коришћене су немачке смернице 
за пројектовање постројења за пречишћавање отпадних вода на бази СБР 
технологије АТВМ210 [2]. ППОВ је пројектован као СБР систем са високим 
степеном пуферације. Капацитет прве фазе, која је тренутно изграђена износи 7150 
ЕС, док је коначан предвиђен капацитет након завршетка изградње друге фазе 
15000 ЕС [6], [7].  Рад се у потпуности концентрише на прву фазу, тј тренутно 
завршену фазу изградње ППОВа, која је у функцији. ППОВ се састоји од 
следећих процесних јединица: 

 Мануелне грубе решетке светлог отвора 50 мм, 
 Аутоматске фине решетке светлог отвора 6 мм, 
 Главна црпна станица, 
 Салснес филтер (који замењује песколов, мастолов, умањује органско 

оптерећење за цца 20% и служи за дехидратацију вишка муља), 
 Унутрашња црпна станица, 
 Пуфери (2 базена укупне запремине 352 м3), 
 СБР реактори (укупно 4 базена запремине 294 м3 по базену, ефективне 

запремине сваки по 75 м3) и 
 Базен пречишћене воде (у њему се врши и дезинфекција по потреби). 

У свом саставу ППОВ има предвиђену и хемијску преципитацију фосфора. У 
оквиру постројења се налази  и пријемна станица за септичке јаме, командна соба, 
лабораторија, црна и бела свлачионица, купатило, тоалет и машинске просторије. 
ППОВ представља јединствену монолитну грађевину и све технолошке јединице 
се налазе у оквиру једне грађевине, осим грубе и фине решетке и главне црпне 
станице (Слика 1). 
 

 
Слика 1: Ситуациони приказ ППОВ-а 
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Пуфери-егализациони базени су укупне запремине 352 м3, од којих је ефективно 
цца 320 м3, и опремљени су опремом за аерацију. У мртвој запремини пуфера се 
формира активни муљ, који ради са високим органским оптерећењем и у пуферима 
се врши делимично умањење органског оптерећења, азота и фосфора биолошким 
путем. Управљање аерацијом пуфера је каскадно, тако да имамо ефекат симултане 
нитрификације и денитрификације. 
СБР реактори су следеће технолошке јединице  у линији воде ППОВа и постоји 
4 базена, који су конципирани као међусобно независне јединице. Предност 
постојања  више реактора је у томе што се може подесити управљачки систем тако 
да се користи онолико реактора колико  је потребно за тренутни доток отпадне 
воде и на тај начин да се не троши више електричне енергије него што је потребно. 
У случају СБР технологије се може користити онолико реактора колико је 
потребно, наравно уз обезбеђење правилне ротације радних реактора како би 
одржали активни муљ у функцији, управо због секвенцијалног начина 
функционисања. 
Циклуси једног реактора су следећи: 

 Пуњење реактора се врши у 3 етапе од по 25 м3, и када се потпуно напуни 
реактор започиње време реакције (време аерације). 

 Аерација реактора је каскадног типа, односно у реактору имамо симултану 
нитрификацију и денитрификацију. 

 Након завршетка времена реакције постоји додатно време денитрификације, 
и након њега време таложења и декантација (у току фаза додатне 
денитрификације и таложења се врши и уклањање вишка муља). 

ППОВ поседује три  режима рада и то: циклус за високо оптерећену отпадну воду 
који износи 10 сати, нормалан режим рада када је циклус 8 сати, а када је слабо 
оптерећена отпадна вода циклус се смањује на 6 сати. 
Управљачки систем ППОВа је тако конципиран да препознаје периоде ниског и 
високог органског оптерећења, према брзини пуњења пуфера и потрошњи 
кисеоника у реакторима, те аутоматски прелази на одговарајући режим рада. 
Укупно постоји четири реактора и ефективна запремина сваког реактора је 75 м3. 
Време трајања циклуса може бити 6, 8 и 10 сати, тако да је капацитет биолошке 
фазе третмана редом 1200, 900 и 720 м3/дан. 
Пројектована старост муља у реакторима је 25 дана при циклусу од 8 сати, тако да 
је стабилизација муља унутар реактора и вишак муља који се уклања из реактора је 
тотално стабилизован. У случају скраћеног и продуженог режима рада постоји 
различита  старост муља (повећана и смањена) од пројектоване, али су ови 
циклуси само краткотрајног карактера. У досадашњем раду ППОВа циклус 
реактора је био 8 сати и са  подешеним трајањем циклуса, успешно је пречишћена 
релативно високо биолошки оптерећена отпадна вода. 
Прва фаза ППОВа за насеља Ада и Мол је у целости изграђена, у току је пробни 
рад и у процесу је добијања употребне дозволе [5]. На сливу ППОВа имамо 
прикључене две индустрије које се баве прерадом поврћа и чије су отпадне воде 
високо органски оптерећене и њихов рад је сезонског карактера. У току пробног 
рада, а у циљу доказивања ефикасности ППОВа, извршено је више анализа 
отпадне воде од стране акредитоване лабораторије. За потребе овог рада издвојена 
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је анализа воде на улазу (Табела 1 и Табела 2) и на излазу (Табела 3 и Табела 4) из 
ППОВа, узорка узетог 25.09.2014. године [4]. 
 

Табела 1: Резултати испитивања узорка сирове отпадне воде 

Испитивани параметар 
Јед. 

мере 
Ознака методе Изм. вред. 

Мерна 

несигу

р-ност 

МДК 

Температура ваздуха C СРПС Х.З1.106:1970 17,1 ±0,2 - 

Температура воде C СРПС Х.З1.106:1970 20,5 ±0,2 30 

Боја описно визуелно замућење  - 

Мирис описно визуелно 
канализа-

ција 
 - 

Видљиве материје описно визуелно без  - 

pH  СРПС Х.З1.111:1987 7,41 ±0,02 6,5-8,5 

Електропроводљивост S/cm СРПС ЕН 27888:1993 1400 ±32 - 

Таложиве материје након 2 х ml/l ПIV8 1,0  - 

Суспендоване материје mg/l СМ 2540 Д 84,5 ±1,5 35 

Растворене материје (суви 

остатак филтрираног узорка 

на 105C) 

mg/l СМ 2540 Ц 1715 ±85 - 

Жарени остатак mg/l СМ 2540 Е 779 ±66 - 

Губитак жарења mg/l рачунски, СМ 2540 Е 936 ±20 - 

ХПК mgO2/l СРПС ИСО 6060:1994 756 ±1,3 125 

БПК5 mgO2/l Х1.002 313 ±1 25 

БПК5 (филтриран или 

исталожен узорак) 
mgO2/l Х1.002 284 ±0,9 - 

Укупан азот mgN/l рачунски 21,4  15 

Укупан азот по Кједалу mgN/l Х1.003 20,6 ±0,28 - 

Амонијак mgN/l 
СРПС ИСО 

Х.З1.184:1974 
5,5 ±0,20 - 

Нитрати mgN/l 
СРПС ИСО 7890

3:1994 
0,095 ±0,015 - 

Нитрити mgN/l СРПС ЕН 26777:2009 0,68 
±0,000

3 
- 

Укупан фосфор mgP/l 
СРПС ЕН ИСО 

6878:2008 
2,36 ±0,003 2 

Ортофосфати mgP/l 
СРПС ЕН ИСО 

6878:2008 
2,25 ±0,003 - 

Анјонски детерџенти mg/l СРПС ЕН 903:2009 1,15 ±0,12 - 

Масти и уља (материје 

екстраховане са н-хексаном) 
mg/l ЕПА 1664 А:1999 185 ±13 - 

Метали      

Гвожђе mg/l ЕПА 7000б 1,55  - 

Манган g/l ЕПА 7010 44,5 ±4,12 - 

Никл g/l ЕПА 7010 9,10 ±1,19 - 

Цинк mg/l ЕПА 7000б 0,063 ±0,004 - 

Кадмијум g/l ЕПА 7010 <0,15  - 
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Хром, укупан g/l ЕПА 7010 5,16 ±0,52 - 

Бакар g/l ЕПА 7010 31,9 ±19 - 

Олово g/l ЕПА 7010 <2,92  - 

Арсен g/l ЕПА 7010 42,5 ±2,21 - 

Жива g/l Х1.004 <0,16  - 

 
Табела 2: Резултати испитивања узорка пречишћене отпадне воде 

Испитивани параметар 
Јед. 

мере 
Ознака методе 

Изм. 

вред. 

Мерна 

несигур-

ност 

МДК 

Температура ваздуха C СРПС Х.З1.106:1970 19,2 ±0,2 - 

Температура воде C СРПС Х.З1.106:1970 23,2 ±0,2 30 

Боја описно визуелно без  - 

Мирис описно визуелно без  - 

Видљиве материје описно визуелно без  - 

pH  СРПС Х.З1.111:1987 8,15 ±0,02 6,5-8,5 

Електропроводљивост S/cm СРПС ЕН 27888:1993 1590 ±32 - 

Таложиве материје након 2 х ml/l ПIV8 <0,1  - 

Суспендоване материје mg/l СМ 2540 Д 24,5 ±1,5 35 

Растворене материје (суви 

остатак филтрираног узорка 

на 105C) 

mg/l СМ 2540 Ц 992 ±85 - 

Жарени остатак mg/l СМ 2540 Е 764 ±66 - 

Губитак жарења mg/l рачунски, СМ 2540 Е 228 ±20 - 

ХПК mgO2/l СРПС ИСО 6060:1994 27 ±1,3 125 

БПК5 mgO2/l Х1.002 11 ±1 25 

БПК5 (филтриран или 

исталожен узорак) 
mgO2/l Х1.002 9,2 ±0,9 - 

Укупан азот mgN/l рачунски 4,94  15 

Укупан азот по Кједалу mgN/l Х1.003 4,83 ±0,28 - 

Амонијак mgN/l 
СРПС ИСО 

Х.З1.184:1974 
3,33 ±0,20 - 

Нитрати mgN/l 
СРПС ИСО 7890

3:1994 
0,100 ±0,015 - 

Нитрити mgN/l СРПС ЕН 26777:2009 0,005 ±0,0003 - 

Укупан фосфор mgP/l 
СРПС ЕН ИСО 

6878:2008 
0,031 ±0,003 2 

Ортофосфати mgP/l 
СРПС ЕН ИСО 

6878:2008 
0,023 ±0,003 - 

Анјонски детерџенти mg/l СРПС ЕН 903:2009 0,81 ±0,12 - 

Масти и уља (материје 

екстраховане са н-хексаном) 
mg/l ЕПА 1664 А:1999 85 ±13 - 

Метали      

Гвожђе mg/l ЕПА 7000б <0,068  - 

Манган g/l ЕПА 7010 22,9 ±4,12 - 

Никл g/l ЕПА 7010 9,93 ±1,19 - 

Цинк mg/l ЕПА 7000б 0,042 ±0,004 - 
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Кадмијум g/l ЕПА 7010 <0,15  - 

Хром, укупан g/l ЕПА 7010 2,61 ±0,52 - 

Бакар g/l ЕПА 7010 100 ±19 - 

Олово g/l ЕПА 7010 <2,92  - 

Арсен g/l ЕПА 7010 38,2 ±2,21 - 

Жива g/l Х1.004 <0,16  - 

 
 

4. ЗАКЉУЧАК 
 
На основу приказаних резултата може се закључити: 

 ППОВ за насеља Ада и Мол може да преради и високо органски оптерећене 
отпадне воде са веома високим степеном уклањања органских материја, 
азота и фосфора, 

 За време узорковања  није  вршена хемијска преципитација фосфора него 
само биолошка, која се показала као довољна, 

 Варијације улазног инфлуента су краткотрајног карактера. Дуготрајно 
прекорачење капацитета ППОВа у погледу органског оптерећења може 
да доведе  до смањења старости муља у односу на пројектовано стање и 
тада не постоји тотална стабилизација, као што је предвиђена, 

 У случају дуготрајног дотока разблажене отпадне воде може доћи до 
проблема функционисања ППОВа, као што је умањење количине 
активног муља и слабе таложивости активног муља, 

 У погледу управљања ППОВом, у случају постепеног ширења припадајуће 
канализационе мреже и постепеног повећања броја корисника, потребно је 
константно праћење параметара инфлуента и ефлуента, како би се могле 
извршити адекватне корекције радних параметара ППОВа, 

 Пуфер чини веома битан елемент технолошке целине ППОВа поготово 
када имамо постепено ширење канализационе мреже и релативно велики 
број септичких јама које се празне на ППОВу, јер нам омогућава 
квалитативну и квантитативну егализацију отпадне воде. 

 У погледу мењања радних параметрара и прилагођавања режима рада, СБР 
технологија има значајне предности у односу на проточне системе, 
захваљујући секвенцијалном начину рада и чињеници да се пречишћава 
одређена количина воде, 

 Наведене особине чине СБР систем пречишћавања отпадних вода погодним 
за мала насеља, за која је карактеристично да имају релативно велике 
варијације у дотоку отпадне воде. 
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SBR WASTE WATER TREATMENT TECHNOLOGY 
FOR SETTLEMENTS UP TO 15000 ES 

 
Summary: Within the paper, use of SBR technology for WWTP of capacity up to 15000 
PE will be considered. Functioning of WWTP during the expansion of sewer network 
and gradual increase of organic and hydraulic load is going to be analyzed. Special 
attention will be given to the short term organic and hydraulic overload of WWTP. 
Within the paper, WWTP for settlements Ada and Mol is presented. Capacity of phase I 
of Ada-Mol WWTP is 7150 PE. Construction of WWTP is done and the trial run is 
currently in progress. Results for influent and effluent of the WWTP will be presented. 
 
Keywords: SBR, phase building, effluent quality 
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ПРИНЦИП МОДЕЛИСАЊА ТРАНСПОРТА 
ЗАГАЂИВАЧА У ПРИРОДНИМ ВОДОТОЦИМА 

 
Золтан Хорват 1 
Мирјана Хорват 2 
Лајош Ховањ3                                                                                      УДК: 532.5:519.87 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.075 
Резиме: У оквиру овог рада је приказан принцип раванског моделисања 
транспорта загађивача у природним водотоцима. Модел обухвата процесе 
струјања воде, оба облика кретања наноса (суспендовани и вучени), као и процесе 
транспорта неконзервативне загађујуће материје која је у интеракцији са 
наносом преко процеса адсорпције/десорпције. Формулисање једначине 
транспорта загађивача обухватају његову појаву у раствореном и адсорбованом 
облику. Размена између два вида појаве загађивача (растворени и адсорбовани) је 
описан преко кинетичких процеса првог реда, при чему је моделисање 
коефицијената размене уско повезано са доступном површином за адсорпцију. 
 
Кључне речи: Равански нумерички модел, струјање, нанос, транспорт 
неконзервативног загађивача 
 
 

1. УВОД 
 
Развој нумеричких модела је блиско повезан са развојем рачунарске технике. Због 
почетних ограничења у развоју рачунара прво су се појавили линијски модели. 
Даље усавршавање рачунара је омогућило развој раванских, а затим и просторних 
модела. Тренутно постоји низ раванских модела који симулирају струјање воде, 
транспорт наноса и загађења у њима. Међутим, концепт активног слоја и активног 
стратума са поделом мешавине наноса на неограничен број гранулометријских 
интервала, примењен на раванске хидроморфолошке моделе који обухватају и 
транспорт загађујуће материје уз њихову интеракцију, захтева додатно 
истраживање. Развијање раванског модела заснованог на овом приступу би уз 
анализу кретања загађења у алувијалним водотоцима омогућило стицање увида у 
сложену интеракцију загађујуће материје и наноса. 
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Комбинација комплексне геометрије водотока са променљивим доменом струјања, 
утиче на формирање изузетно сложене струјне слике која је основни покретач 
наноса. Кретање наноса се одвија у виду транспорта наноса ношеног брзином воде 
(суспендовани нанос) и/или кретањем наноса на и при дну (вучени нанос). У 
зависности од покретачких механизама долази до ерозије или депоновања наноса 
који тиме мења морфологију корита и на тај начин повратно утиче на струјну 
слику водотока. Поред овога, зрна различитих величина различито реагују на исте 
хидрауличке услове, што додатно отежава њихово математичко моделисање. Са 
друге стране, загађујућа материја се може кретати слободно (растворено) у води 
или везана за честице наноса услед чега се све потешкоће моделисања транспорта 
наноса преносе и на моделисање транспорта загађивача. Дакле, циљ овог рада је 
приказ раванског математичког модела, који би омогућио симулирање сложене 
међузависности струјања воде, транспорта наноса и загађивача у природним 
водотоцима.  
 
 

2. МОДЕЛ ТЕЧЕЊА ВОДЕ 
 
Нумерички модел подрзумева решавање једначина струјања воде (једначина 
одржања масе и једначина одржања количине кретања), осредњених по дубини 
тока у ортогоналном криволинијском координатном систему [1,2,3]. Предметне 
једначине су решаване применом методе етапног решавања (разломљених корака), 
па се оне растављају на три сукцесивна корака: адвективни, дифузиони и 
пропагациони. Пошто адвективни корак има изразито хиперболички карактер, он 
се решава методом карактеристика [4]. У случају дифузионог и пропагационог 
корака се користи метода коначних разлика у комбинацији са АДИ методом [1] и 
Томасовим алгоритмом. Детаљан опис овде поменутог модела течења воде у 
природним водотоцима је дат у [3]. 
 
 

3. МОДЕЛ ПОНАШАЊА НАНОСА 
 

Транспорт суспендованог наноса се описује једначином адвекциједифузије са 
додатним чланом који узима у обзир тоњење зрна наноса. За процесе који се 
одвијају на дну и при дну речног корита се примењује метода активног слоја и 
активног стратума [2,3]. Овај приступ подразумева да се активни слој састоји од 
зрна наноса које се крећу у виду вученог наноса, као и зрна која су на самој 
површини корита или непосредно испод површине корита, а која су под 
непосредним утицајем струје. Овај концепт моделисања је развијен за природну 
мешавину наноса која се представља произвољним бројем гранулометријских 
интервала означених индексом k= 1,…, K. 
Начелно, модел понашања наноса подразумева једначину одржања масе 
суспендованог наноса (посебно за све гранулометријске интервале), једначине 
одржања масе наноса у активном слоју (посебно за све гранулометријске 
интервале) и глобалне једначине одржања масе наноса на дну. У сагласности са 
генералном стратегијом нумеричког решавања, и на једначине понашања наноса 
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се примењује метода разломљених корака. У адвективном кораку су обухваћени 
адвективни делови једначине одржања масе суспендованог наноса, једначина 
одржања масе наноса у активном слоју и глобална једначина одржања масе наноса 
на дну. Наведене једначине се решавају за све гранулометријске интервале, 
симултано. Након овога се решава дифузиони корак, који подразумева дифузионе 
делове једначине одржања масе суспендованог наноса. За једначине које имају 
хиперболички карактер се примењује метода карактеристика, а за једначине које 
имају параболички карактер метода коначних разлика у комбинацији са АДИ 
методом и Томасовим алгоритмом. Детаљнији опис модела понашања наноса се 
може наћи у [2,3].  
 

 

4. МОДЕЛ ПОНАШАЊА ЗАГАЂИВАЧА 
 
У овом раду се разматра понашање неконзервативне загађујуће материје која има 
одређену тенденцију да се везује за зрна наноса. Дакле, неопходно је посматрати 
загађивач који се јавља у два облика: у раствореном и адсорбованом. Међутим, 
битно је приметити да се адсорбовани загађивач може јавити на суспендованом 
наносу, наносу у активном слоју или на наносу који се налази у дубљим 
стратумима. Размена између раствореног и адсорбованог загађивача се може 
моделисати преко кинетичких коефицијената првог реда [5,6]. Коефицијент 1 
регулише прелаз из раствореног у адсорбовани облик (адсорпција), док 
коефицијент 2 регулише инверзни процес (десорпција). Међутим, 
неконзервативне загађујуће материје имају тенденцију да се адсорбују на мања 
зрна наноса [7], тако да модел мора предвидети и ситуацију да само неки 
гранулометријски интервали наноса учествују у интеракцији са загађујућом 
материјом. Ови гранулометријски интервали се називају активни 
гранулометријски интервали и означавају се индексом k= 1,…, Ka. 
Применом методе етапног решавања добија се адвективни корак, који обухвата 
адвективне делове једначине одржања масе раствореног загађивача и загађивача 
адсорбованог на суспендовани нанос. Наведеним члановима се придружују они 
делови једначина који описују интеракцију између разних видова појаве 
загађивача. У наставку се наводе адвективни кораци означени горњим индексом a 
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којима се прикључује једначина одржања масе адсорбованог загађивача у 
активном слоју 
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У једначинама (1), (2) и (3) u и v означавају две компоненте брзине у 
координатним правцима  и , елементи метричког тензора су обележени са h и 
h. Бездимензионална концентрација суспендованог наноса је Ck, фракциони удео 
гранулометријског интервала k у мешавини наноса активног скоја је k, док Ea 
означава дебљину активног слоја. Густина мешавине воде и наноса је , порозност 
наносног материјала у активном слоју је означена као p, при чему је густина зрна 
наноса s. У предметним једначинама C† означава бездимензионалну 
концентрацију раствореног загађивача,  Ck

†† је бездимензионална концентрација 
загађивача адсорбованог на суспендовани нанос, k

†† представља 
бездимензионалну концентрацију загађивача адсорбованог на нанос који се налази 
у активном слоју, члан Sk

† означава члан извора раствореног загађивача који 
обухвата процес адсорпције/десорпције са/на зрна наноса у активном слоју, Sk

†† је 
члан извора загађивача адсорбованог на зрна наноса услед процеса депоновања 
наноса из суспензије и увлачења наноса у суспензију, k представља флукс 
загађивача адсорбованог на зрна вученог наноса, док (Sf

††)k означава размену 
адсорбованог загађивача између активног слоја и активног стратума. Битно је 
приметити да су бездимензионалне концентрације адсорбованог загађивача везане 
за присуство одговарајућег наноса на који су адсорбовани, тј. ове величине се 
везују за концентрацију суспендованог наноса, односно фракциони удео одређеног 
гранулометријског интервала. 
Једначине дифузионог корака обухватају преостале чланове једначина одржања 
масе раствореног загађивача и загађивача адсорбованог на зрна суспендованог 
наноса. У наставку се наводе дифузиони кораци означени горњим индексом a+d 
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У једначинама (4) и (5)  i  означавају коефицијенте турбулентне вискозности у 
два координатна правца [8]. 
 

4.1. Адвективни корак 
 
Адвективни корак модела понашања загађивача се решава методом 
карактеристика, која трансформише једначине (1) и (2) у 
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Интеграљење једначина (6) и (7) дуж карактеристичних линија захтева познавање 
њихових координата истих, што је детаљно објашњено у [3]. Само интеграљење 
једначина (6) и (7) се може извршити применом уопшеног трапезног правила или 
неке друге погодне нумеричке методе. 
Дискретизација једначине (3) се врши на смакнутој рачунској мрежи, што коначно 
даје следећи облик једначине одржања масе загађивача адсорбованог на зрна 
наноса активног слоја 
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где div(k) означава дискретизовани члан дивергенције флукса загађивача 
адсорбованог на зрна вученог наноса, t је временски корак, горњи индекси  n+1 и 
n редом означавају наредни и текући временски тренутак, а доњи индекси i,j 
представљају рачунску тачку. 
Да би се овде представљени систем једначина „затворио“ потребне су и тзв. 
помоћне зависности. Пошто десорпција не зависи од доступности површине зрна 
наноса, него само од кинетике процеса, сматра се да је 

 
2 2

.
k

const    (10) 

Међутим, адсорпција се моделише помоћу кинетичког коефицијента који је уско 
везан за површину наноса доступну за овај процес, па се тврди да је 

 
1

ss ss

k kk
     (11) 

где k
ss означава „брзину“ адсорпције загађивача на зрна суспендованог наноса и 

има димензију брзине, док k
ss представља површину зрна суспендованог наноса 

доступну за процес адсорпције по јединици запремине воде која садржи тај нанос, 
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тј. површину наноса. Брзина адсорпције загађивача на срна наносе се користи као 
калибрациони параметар модела. Флукс загађивача адсорбованог на вучени нанос 
је, по својој природи, дефинисан самим флуксом вученог наноса. Дакле, предметна 
величина се моделише помоћу једначине 

       †† ††
, ,

k kk k k k
q q

   
        (12) 

где q и q означавају флукс вученог наноса (сматра се да је флукс вученог наноса 
познат из раније спроведеног прорачуна наноса). Члан извора раствореног 
загађивача услед процеса адсорпције/десорпције са/на зрна наноса у активном 
слоју се, конзистенције ради, раставља на своје чиниоце, па је 
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Слично претходном резоновању, члан извора адсорбоване загађујуће материје из 
актоивног слоја се везује за одговарајуће наносне процесе, па је 
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У последњој једначини Ek
sed и Dk

sed редом означавају увлачење наноса у суспензију 
из активног слоја и депновање наноса из суспензије у активни слој. На крају се 
наводи и једначина којом се описује чан размене адсорбованог загађивача између 
активног слоја и активног стратума 
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при чему zb означава коду дна. 
 

4.2. Дифузиони корак 
 
Једначине дифузионог корака се дискретизују помоћу КранкНиколсонове шеме 
[9], након чега се раздвајају на два ортогонална правца помоћу АДИ методе. 
Једначине за  координатни правац су 
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Након спровођења прорачуна у  правцу, прелази се на прорачун по  
координатном правцу користећи једначине 
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Коефицијенти L, M и N су познати из претходног рачунског корака, а коефицијети 
О су сачињени од вредности познатих из претходног временског корака и 
претходне итерације. Једначине (16) и (17) се решавају Томасовим алгоритмом. 
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5. ЗАКЉУЧАК 
 

Приказан је равански модел са пратећим рачунским процедурама за симулирање 
интеракције воде, наноса и загађивача у природним водотоцима. За описивање 
струјања воде је коришћен сет раванских једначина одржања масе и одржања 
количине кретања, док је за моделисање понашања наноса коришћен концепт 
активног слоја и активног стратума заснован на подели наносне мешавине на 
произвољан број гранулометријских интервала (фракција). У оквиру рада је 
приказан концепт моделисања транспорта неконзервативне загађујуће материје, 
која није подложна биолошком и/или хемијском настајању и/или нестајању, а 
ступа у интеракцију са појединим зрнима наносне мешавине преко процеса 
адсорпције/десорпције. Ово обухвата појаву загађивача у раствореном и 
адсорбованом облику, при чему се посебно прати маса материје адсорбоване на 
суспендовани нанос, нанос у активном слоју, односно нанос у стратумима испод 
њега. Такође су начелно формулисани механизми размене између наведених 
видова појаве загађујуће материје, који обухватају процесе адсорпције и 
десорпције, односно процесе транспорта адсорбоване материје везане за зрна свих 
видова појаве наноса. Имплементирани концепти математичког моделисања су 
прилагођени условима сложене геометрије природних водотокова. 
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PRINCIPLES OF POLLUTANT TRANSPORT IN 
NATURAL WATERCOURSES 

 
Summary: This work presents the principles of two-dimensional modeling of pollutant 
transport in natural watercourses. The model incorporates water flow computation, both 
aspects of sediment transport (suspended and bed-load), as well as the processes of 
nonconservative pollutant transport including its interaction with sediment particles by 
adsorption/desorption. Deriving the governing equations for pollutant transport 
included the dissolved and adsorbed pollutant. The exchange between the dissolved and 
adsorbed pollutant was described using a first order kinetic process, while the modeling 
of the exchange coefficients remained closely related to the sediment surface available 
for adsorption.  
 
Keywords: 2-D numerical model, flow, sediment, nonconservative pollutant transport 
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HIDROLOŠKI I KOMUNALNI USLOVI PODRUČJA 
TUZLE U FUNKCIJI POJAVE KLIZANJA TERENA 

 
Nedim Suljić 1                                                         УДК: 556.1: 624.131.537(497.6Tuzla) 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.076 
Rezime: Tuzla ima karakteristike umjerene kontinentalne klime sa specifičnostima 
lokalnog reljefa. Na području Tuzle u periodu od 2007. godine do 2014. godine 
registrovano je preko 2200 klizišta. Najveći broj registrovanih klizišta bio je u junu 
2010. godine i u maju 2014. godine. U maju 2014. godine je registrovano nešto više od 
1900 klizišta. Klizišta su ugrozila veliki broj putnih komunikacija. U  junu 2010. godine i 
maju 2014. godine porušeno je ili znatno oštećeno oko 700  stambenih individualnih 
objekata. 
Ovaj rad analizira uticaj i značaj hidroloških parametara i uticaj neriješene odvodnje 
površinskih voda sa padinskih dijelova grada Tuzle sa aspekta pojave klizišta. Rad daje 
analizu direktne zavisnosti i veze količine padavina, nepostojanja oborinske kanalizacije 
ili neadekvatne oborinske kanalizacije sa padinskih dijelova grada u odnosu na pojavu 
nestabilnosti padina, a sve kroz primjere specifičnih klizišta u gradu Tuzli. 
 
Ključne reči: padavine, temperatura vazduha, neriješena odvodnja, klizišta.   
 
 

1. UVOD 
 
Grad Tuzla se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine i predstavlja 
značajan rudarski, industrijski i univerzitetski centar zemlje. Na području grada Tuzle 
postoji dobro razvijena putna mreža sa magistralnim saobraćajnicama TuzlaOrašje, 
TuzlaBijeljina, TuzlaDoboj i TuzlaBrčko. Površina područja Tuzle iznosi oko 303 
km2 sa nadmorskom visinom od 231 m.nm.  
U geološkom pogledu može se svrstati u kontaktnu zonu Dinarida i Panonske nizije. 
Geomorfološke karakteristike Tuzle su složenog karaktera što je posljedica geološke 
građe, strukturnotektonskih karakteristika i antropogenih aktivnosti. Na području Tuzle 
najzastupljeniji je padinski dio reljefa, dok u morfološkom pogledu padine područja 
Tuzle imaju razne oblike, veličine i nagibe. Antropogeni ili vještački reljef grada Tuzle 
je nastao usljed dejstva i rada ljudskih aktivnosti kod gradnje vještačkih nasipa, deponija 
pepela i šljake, usjeka na padinama prilikom gradnje individualnih stambenih objekata i 
slično.  
Hidrografska mreža na području Tuzle je dobro razvijena i pripada istočnom dijelu 
slivnog područja rijeke Spreče sa njenom pritokom rijekom Jalom. Takođe, značajni su i 

                                                           
1 Prof.dr.sc. Nedim Suljić, Univerzitet u Tuzli, Rudarskogeološkograđevinski fakultet, Univerzitetska 2,   
Tuzla, Bosna i Hercegovina, tel. 00 387 35 320 550, e – mail:  nedim.suljic@untz.ba  
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manji vodotoci kao što je rijeka Solina, te manji bujični vodotoci (Dobrinjska rijeka, 
Mramorski potok, Dokanjski potok itd). Na jednom dijelu područja Tuzle nalazi se i 
najveća hidroakumulacija u Bosni i Hercegovini (hidroakumulacija Modrac, izgrađena 
1964. godine). Poseban značaj i specifičnost grada Tuzle čine i tri slana „Panonska 
jezera”, po kojima je Tuzla postala prepoznatljiva i van granica bivše Jugoslavije. 
 
 

2. KARAKTERISTIKE HIDROMETEOROLOŠKIH PARAMETARA 
 
Područje grada Tuzle ima osobenosti umjereno kontinentalne klime, što je određeno 
lokalnim reljefom i opštim položajem u odnosu na centralni planinski masiv i Panonsku 
niziju. Prosječna godišnja temperatura u zadnjih 50ak godina se kreće između 9,0oC i 
10,6oC, dok je prosječna suma padavina oko 900 l/m2. U ovom tipu klime relativna 
vlažnost i oblačnost imaju ljetni minimum i zimski maksimum.  
Na osnovu analiza vrijednosti pojedinih hidrometeoroloških parametara kao i analize 
vremenskog pojavljivanja klizanja terena na području grada Tuzle, došlo se do podatka o 
direktnoj povezanosti količine padavina i naglog topljenja snijega sa aktiviranjem novih 
i reaktiviranjem starih klizišta. U skladu sa sve izraženijim klimatskim promjenama na 
području regiona vidljivo je povećanje broja klizišta na području Tuzle, naročito u 
periodu od 2007. godine do 2011. godine, a posebno u maju 2014. godine.  
Na području Tuzle nema izraženog sušnog perioda. Maksimum padavina je početkom 
ljeta, dok je minimum padavina u januaru, februaru i oktobru. Kišni pljuskovi tokom 
ljetnih mjeseci predstavljaju jednu od karakteristika ovog područja. 
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Slika 1.Sume padavina (l/m2) za period 2007-2011 godina područja Tuzle 

 
Sa slike 1 uočljivo je da su najveće količine padavina bile u toku 2010. godine, sa 
količinom padavina od 257,0 l/m2 za mjesec juni i 177,0 l/m2 za mjesec maj. Ukupna 
suma padavina za 2010. godinu je iznosila 1261,0 l/m2 što je znatno veće od 
višegodišnjeg prosjeka za područje Tuzle koje iznosi 894,3 l/m2. U periodu od 01. juna 
2010. godine do 10. juna 2010. godine na području Tuzle je registrovano oko 380 
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klizišta. Ovo pokazuje direktan uticaj obilnih kišnih padavina na pokretanja padinskih 
dijelova terena u gradskim i prigradskim sredinama.  
Analiza vrijednosti srednjih temperatura vazduha za period od 2007. do 2011. godine pri 
ekstremnim smjenjivanjem sušnih perioda i perioda sa intenzivnim padavinama, daju 
značajne podatke u funkciji vremenskog pojavljivanja klizišta na području Tuzle.  
 

SREDNJE TEMPERATURE VAZDUHA ZA PERIOD 2007-2011 
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Slika 2.Srednje temperature vazduha (oC) za period 2007-2011 godina područja Tuzle 

 
Srednja temperatura vazduha tokom 2010. godine iznosila je 10,8 oC što je najniža 
temperatura za analizirani period, što je imalo direktan uticaj na povećanje padavina, a 
samim time i aktiviranje klizišta na području Tuzle. Srednja temperatura vazduha u junu 
2010. godine iznosila je 19,0 oC što je gotovo najniža temperatura u ovom mjesecu za 
analizirani period godina. U maju 2014. godine uslijed dugotrajnih padavina koje su se 
intenzivirale u svim opštinama na području Tuzlanskog kantona, došlo je do naglog 
porasta vodostaja u vodotocima.  
Za četiri dana ukupno je palo više od 250 l/m2 kiše što je 2,7 puta više u odnosu na 
prosječnu količinu mjesečnih padavina za mjesec maj, koja za Tuzlu iznosi 92,0 l/m2. 
Obilne kišne padavine za kratko vrijeme su uzrokovale dramatičan porast svih vodotoka 
na području Tuzle. Bujični vodotoci su izazvali plavljenje velikog broja stambenih, 
poslovnih i infrastrukturnih objekata.  
Veliki broj mostova je uništen ili oštećen, veliki broj lokalnih puteva je zatvoren, a 
zabilježene su teškoće u odvijanju saobraćaja na regionalnim i magistralnim putevima. 
Ubrzo nakon toga aktivirana su brojna klizišta i odroni zemljišta na području svih 13 
opština Tuzlanskog kantona, koja su ugrozila i oštetila izuzetno veliki broj stambenih i 
industrijskih objekata, magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva te drugih 
infrastrukturnih objekata.  
U prvoj dekadi mjeseca maja 2014. godine bile su neuobičajno velike visine padavina za 
područje Tuzle, dok su u periodu od 14. do 17. maja intenzivirane obilne padavine što je 
imalo za posljedicu da gotovo cjelokupne bruto padavine budu ujedno i efektivne ili neto 
padavine, jer je tlo bilo prezasićeno vlagom zbog prethodnih padavina.  
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Cjelokupne padavine su oticale niz sliv što je uzrokovalo pojavu ogromnog broja klizišta 
u padinskim dijelovima Tuzle. 
 

 
Slika 3. Dnevne i kumulativne sume padavina sa prosječnim kumulativnim padavinama 

u maju 2014. godine za područje Tuzle 
 
 

3. KOMUNALNI USLOVI KAO FAKTOR POJAVE KLIZIŠTA 
 
Kanalizaciona mreža grada Tuzla izgrađena 1912. godine obuhvatila je površinu od cca 
124 ha, a u narednimm periodima je realizovana mreža na još cca 18 ha. Danas na 
području Tuzle najveći dio kanalizacione mreže je mješovitog tipa, dok od sredine 80tih 
godina prošlog vijeka novoigrađeni dijelovi naselja Stupine, Sjenjak, Zlokovac i 
Slavinovići izvedeni su sa razdjelnom kanalizacionom mrežom.  
Najveći problem predstavljaju padinski dijelovi grada sa individualnim stambenim 
objektima, gdje gotovo da uopšte nema oborinske kanalizacione mreže ili je ona samo 
djelimično izvedena. Nepostojanje oborinske kanalizacione mreže predstavlja jedan od 
osnovnih uzroka pojave velikog broja klizišta tokom 2010. i 2014. godine, kada se bile 
dugotrajne kiše.  
 

        
Slika 4. Postojeće stanje kanalizacione mreže na području Mosnika (lijevo) i Badri 

(desno) 
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Na slici 4 crvenom linijom prikazana je postojeća kanalizaciona mreža, dok površine 
ograničene ljubičastom linijom predstavljaju evidentirana klizišta u maju 2014. godine.  
Na području naselja Mosnik, sa slike 4 (lijevo), može se vidjeti da tamo gdje postoji 
kanalizaciona mreža (donja trećina padine ovog naselja) nema pojave klizišta, dok u 
višim dijelovima gdje nije izvedena kanalizaciona mreža uočen je veliki broj klizišta.  
Na slici 4 (desno) prikazano je naselje Badre koje nema izvedenu oborinsku kanalizaciju 
i koje je gotovo cijelo pod klizištima.  
Poseban problem predstavlja (ne)mogućnost rješavanja oborinske kanalizacije za naselje 
Badre, pošto glavni kolektor koji prolazi Solinskom cestom je prečnika DN250mm i ne 
može prihvatiti oborinske vode sa ovog slivnog područja, prema urađenim hidrološkim i 
hidrauličkim proračunima. 
 
 

4. KLIZIŠTA NA PODRUČJU TUZLE 
 
Područje grada Tuzle je sigurno i najugroženije pojavama klizišta u Bosni i Hercegovini. 
Gotovo u svim dijelovima grada postoje registrovana klizišta, a naročito na padinskim 
gradskim i prigradskim područjima, a naročito u naseljima Badre, Mosnik, Kojšino, 
Crno Blato i Husino.  
Na području Tuzle od početka maja do sredine jula 2014. godine registrovano je 1976 
klizišta, koja su srušila 48 stambenih objekata i oštetila 622 stambena objekta.  
Osnovni uzrok pojave velikog broja klizišta je neriješena odvodnja oborinskih i dijelom 
otpadnih voda sa padinskih dijelova područja Tuzle, jer tokom dugotrajnih kiša tlo 
postaje potpuno zasićeno vodom. Takođe, na pojedinim dijelovima grada ima bespravno 
izgrađenih objekata što zajedno sa neriješenom odvodnjom čini glavni razlog pojave 
klizišta. 
 

     
Slika 5. Oštećenja lokalnih puteva na padinskim dijelovima grada 
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Slika 6. Oštećenja stambenih objekata na padinskim dijelovima grada 

 
 

5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 
 
Na području Tuzle zadnjih godina vidljivo je povećanje broja klizišta u određenim 
vremenskim periodima i hidrološkim uslovima. Pojava velikog broja klizišta je obično u 
maju ili početkom juna mjeseca, jer se tada uglavnom i javljaju višednevne kiše, što uz 
neadekvatnu ili neriješenu oborinsku kanalizaciju predstavlja glavni uzrok nastanka 
klizanja terena. Takođe, tome doprinose i nelagalno izgrađeni stambeni privatni objekti 
na onim padinskim dijelovima grada gdje nije dopuštena gradnja, zbog ranije 
eksploatacije soli i nestabilnosti padina terena.  
Geološka građa područja Tuzle karakteriše se stijenskim masama različitog sastava koja 
sa hidrogeološkim uslovima stvara smjenjivanje vodopropusnih i nepropusnih stijena, 
koje procesima raspadanja postaju prekrivene polupropusnim sedimentima. U okviru tih 
sedimenata odigravaju se značajni procesi klizišta, slijeganje terena na području grada 
kao i odroni, što dovodi do zaključka da se površine terena u različitim dijelovima grada 
drugačije ponašaju u pogledu deformacija i otkidanja materijala.  
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HYDROLOGICAL AND COMMUNAL CONDITIONS 
TUZLA AREA IN THE FUNCTION PHENOMENA 

SLIDE OF THE SOIL 
 

Summary: Tuzla has characteristics of moderate continental climate with the specifics 
of local relief. On the area of Tuzla in the period from 2007 to 2014 evidented over 2200 
landslides. The largest number of registered landslides was in June 2010 and May 2014. 
In May 2014, was registered just over 1900 landslide. Landslides threaten the large 
number of road communications. In June 2010 and May 2014, destroyed or significantly 
damaged about 700 residential individual objects. 
This paper analyzes the impact and importance of hydrological parameters and the 
impact of unresolved drainage of surface waters from the slope parts of the city of Tuzla, 
from the aspect apperance of landslides. The paper gives an analysis of of direct 
dependencies and connections rainfall, lack of or inadequate rainfall sewer with slope 
parts of the city in relation to the occurrence of instability of slopes, and all through the 
examples of specific landslides in the town of Tuzla. 
 
Keywords: rainfall, air temperature, unresolved drainage, landslides. 
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ТРАНСПОРТ НАНОСА И ПРОМЕНА КОТЕ ДНА У 
МРЕЖИ ОТВОРЕНИХ ТОКОВА 

 
Мирјана Хорват 1 
Золтан Хорват 2 
Огњен Габрић 3                                                                                УДК: 627.157:519.87 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.077 
Резиме: Разматра се приступ моделисања транспорта наноса и промене коте 
дна код линијских модела заснован на концепту активног слоја. Овај концепт 
подразумева да се кретање наноса одвија у три облсти: област суспендованог 
наноса, активни слој и слој наноса испод површине који се састоји од активног и 
осталих стратума. Применом ове поделе се једначине за транспорт наноса 
дефинишу за сваку од наведених области и допуњују се једначинама које 
дефинишу механизме размене међу њима. Приказани рад даје предлог једначина за 
моделисање транспорта наноса и промене коте дна код мреже отоврених 
токова. 
 
Кључне речи: Мрежа отворених токова, транспорт наноса, линијски модел 
 
 

1. УВОД 
 
Већина постојећих модела транспорта наноса и деформације корита може да се 
подели на две групе, од које прву чине једноставни модели који целокупан нанос 
представљају са једним карактеристичним зрном [1] и сложене који препознају 
мешавину зрна различитих величина [2,3]. Преглед литературе приказан у [4] је 
показао да се као водећи приступи у моделисању транспорта наноса јављају 
концепт хомогеног слоја и концепт активног слоја. На пример, у раду [2,3] су 
аутори предложили модел који се ослања на концепт активног слоја при чему се за 
прорачун транспорта наноса и деформације корита користе једначина одржања 
масе суспендованог наноса и једначина за вучени нанос уз напомену да се обе 
исписују за све разматране фракције наноса. За одређивање промене коте дна овај 
модел користи једну глобалну једначину одржања масе наноса на дну. Овом 
систему једначина се додаје једначина одржања масе наноса у активном слоју 
помоћу које се одређује промена расподеле фракција зрна у мешавини на дну. 

                                                           
1 Др. Мирјана Хорват, дипл.инж. грађ., Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, 
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3 Др. Огњен Габрић, дипл.инж. грађ., Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, 
Козарачка 2а, Суботица, Србија, тел: 024 554 300, e – mail: ogabric@gmail.com 
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Како би се осигурало што тачније решење система, аутори су предвидели 
симултано решавање система једначина струјања и транспорта. Примена описаног 
поступка је резултовала у прилично спором прорачуну који је последица 
симултаног решавања свих једначина. Са циљем унапређења овог модела је 
разматран другачији концепт моделисања код којег се једначине које описују 
струјање воде решавају независно од једначина за транспорт наноса. Детаљан 
приказ примењеног концепта је дат у [4], док се овде даје кратак опис поступка. 
 
 

2. ТРАНСПОРТ НАНОСА И ПРОМЕНА КОТЕ ДНА 
 
У приказаном раду је целокупна област у којој су изучавани наносни процеси  
подељена у три дела: област суспендованог наноса, активни слој и слој наноса 
испод површине састављен од неограниченог боја стратума. Укупна мешавина 
наноса се представља са произвољним бројем фракција k=1,...,K. Током извођења 
је уведена претпоставка да је промена коте дна таква да искључиво утиче на 
транслаторно померање пресека. Основне једначине примењене за формирање 
модела транспорта наноса и деформације корита су једначина одржања масе 
суспендованог наноса (1), једначлина одржања масе наноса у активном слоју (2) и 
глобална једначина одржања масе наноса активног слоја и стратума (3). 
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У наведеним једначинама индекс k означава да предметне величине има онолико 
колико је разматраних фракција, Ck означава бездимензионалну концентрацију 
суспендованог наноса, t је време, u је брзина воде, x је просторна координата, A 

површина попречног пресека, 
t

s
  је коефицијент турбулентне дифузије, ρ густина 

мешавине воде и наноса, B је ширину попречног пресека, а Dk
sed је вертикални 

фукс суспендованог наноса услед депоновања који је усмерен на доле. Величина 
Ek

sed представља вертикални флукс услед увлачења наноса из слоја на и при дну 
усмерен на горе. ρs је густина зрна наноса, p порозност мешавине наноса, Ea је 
дебљина активног слоја, ϕk је флукс вученог наноса по јединици ширине, Δx 
означава рачунски корак по простору. Индекси ds и us уз ϕk редом означавају 
низводни и узводни пресек, (Sf)k је флукс размене са дубљим слојевима.   
Аналогно једначини (2) се изводе једначине одржања масе наноса kте фракције 
активног стратума уз напомену да у њему нема проноса вученог наноса ни размене 
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са материјалом у суспензији, а њеним сумирањем по свим фракцијама мешавине 
се долази до глобалне једначине одржања масе наноса у активном стратуму. 
Водећи се истим принципима су дефинисане једначине одржања масе свих 
стратума [4]. Сабирањем једначина одржања масе наноса у активном слоју са 
једначинама по свим стратумима (које су сумиране по фракцијама) се долази до 
глобалне једначине одржања масе наноса на дну (3) где је zb кота дна водотока тј. 
кота површине активног слоја.  
Приказане једначине обухватају: K једначина одржања масе суспендованог наноса  
(1), K једначина одржања масе наноса активног слоја (2), једна глобална једначина 
одржања масе наноса у активном слоју и подслојевима (3). Добијен сет обухвата 
2K+1 једначине са K непознатих: Ck, (Sf)k, Ek

sed, Dk
sed, ϕk, βk, и по једном непознатом 

Ea и zb, што је укупно 6K+2 непознатих. Приказан систем једначина потребно 
допунити са још 4K+1 једначином како би се осигурало једнозначно решење. 
 
 

3. ПОМОЋНЕ ЗАВИСНОСТИ 
 

У поглављу 2 је показано да је до сада приказан систем једначина потребно 
допунити са додатним једначинама које су добијене применом помоћних 
зависности наведених у наставку. Прва додатна једначина је примењена за 
одређивање вертикалног флукса услед депоновања, једначина (4), 

,
sed f dep

k s k k
D C   (4)  

 
где ωk

f означава брзину тоњења која може да се одреди применом емпиријских 
зависности [5], а Ck

dep је репрезентативна концентрација за прорачун депоновања. 
Линијски модели као резултат прорачуна дају средњу профилску концентрацију те 
се иста може усвојити као меродавна за прорачун депоновања.  
Следећа помоћна зависност је емпиријска једначина за прорачун флукса вученог 
наноса ϕk где је у конкртном случају примењена једначина (5). 

 1 ,
t

k k k k k
       (5)  

 
где ϕk

t означава теоријску вредност флукса вученог наноса која се одређује 
применом емпиријских израза, γk је параметар алокације kте фракције којим се из 
прорачуна изузима део вученог наноса који одмах одлази у суспензију. Вредност 
параметра алокације зависи од односа локалне смичуће брзине и брзине тоњења. 
Поред овога се ϕk

t редукује са такозваним фактором скривања ζk који је директна 
последица приступа моделисања наноса као мешавине зрна различитих величина. 
Ова корекција дозвољава да се током прорачуна јави покривање мањих честица од 
стране већих што ће их учинити мање доступнима за транспорт и резултоваће у 
мањој вредности флукса вученог наноса. 
За моделисање величине Ek

sed разни аутори предлажу другачије приступе, од којих 
се у овом раду дају три алтернативна приступа, једначине (6). Једна могућност је 
да се вертикални флукс услед увлачења наноса са дна  моделише аналогно флуксу 
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депоновања у ком случају се користи први израз у једначини (6) у којем се јавља 
процентиуални удео kте фракције βk  како би се узела у обзир и расположивост 
одређене фракције. Ck

er је меродавна концентрација фракције за прорачун ерозије  
и за њу се узима средња профилска концентрација.                     

 
 

, 1 , ,

b

t

sed f er sed sedk

k k s k k k k k k k t

z

C
E C E E

x z


      


    

 
 (6)  

 
Друга могућност је да се за прорачун флукса Ek

sed узме у обзир маса која се 
изузима из прорачуна вученог наноса, па се на основу једначине (5) члан Ek

sed  
може написати у складу са средњим изразом у једначинама (6). Трећа разматрана 
опција је дата последњим изразом у једначинама (6) а подразумева да се Ek

sed 
дефинише као градијент концентрације односно разлика средње профилске и 
емпиријски одређене концентрације на неком растојању од дна које током 
прорачуна представља параметар калибрације. 
Додатна помоћна зависност је усвојена за одређивање дебљине активног слоја код 
које се разликују две ситуације, случај спуштања дна активног слоја услед 
подизања материјала са дна. У том случају се за прорачун дебљине активног слоја 
користи први израз једначина (7) где члан  DL/(1-p) представља дебљину 
поплочавања, ψ је параметар калибрације, а разлика zb

n+1-zb
n представља промену 

коте дна између текућег n+1ог и претходног nтог временског нивоа. Процес 
поплочавања је последица увлачења ситнијих зрна у суспензију чиме на дну остају 
крупнија, непокретна зрна која формирају поплочани слој. Други случај је када 
долази до депоновања материјала из суспензије што изазива подизање дна 
активног слоја, када се дебљина активног слоја одређује као дебљина из 
претходног временског нивоа увећана за промену коте дна, други израз у 
једначинама (7).  

   1 1 1 1
, ,

1

n n n n n n nL

a b b a a b b

D
E z z E E z z

p
   

     


 (7)  

 
Последња помоћна зависност је усвојена за прорачун размене материјала између 
активног слоја и активног стратума. Спуштање подине активног слоја значи да се 
захвата материјал из активног стратума а члан размене је одна дефинисан са првим 
иизразом једначина (8), где βSL,k  представља процентуални удео фракције активног 
стратума. У случају подизања подине активног слоја се јавља испуштање 
материјала из активног слоја, а члан размене се одређуује према другом изразу 
једначине (8), где је Δt рачунски корак по времену, а θ је коефицијент пондерације 
по времену са којим се процентуални удео поједине фракције пондерише између 
два временска нивоа. 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

 625 

 
 

   
   

   
   

 

1 1

,

1 1

1

1 ,

1 1 ,

n n n n

b a b a

f s SL kk

n n n n

b a b a n n

f s k kk

z E z E
S p

t

z E z E
S p

t

 

   

 

 



  
  



  
    


  

 (8)  

Увођењем помоћних зависности су добијене додатне једначине потребне за 
затварање система једначина. Додатне једначине су К једначина за прорачун 
величина Dk

sed, ϕk, Ek
sed, и (Sf)k, редом једначине (4), (5), (6) и (8), и једна једначина 

(7) за одређивање дебљине активног слоја Ea. Приликом извођења једначина је 
уведена претпоставка да је сума процентуалног удела фракција једнака јединици 
са чиме се намеће потреба за симултаним решавањем добијеног система. 
Решавањем приказаног система једначина може да се спроведе прорачун 
транспорта наноса унутар једне деонице. Примена поступка на системе токова 
захтева дефинисање додатних израза што је приказано у поглављу 4. 
 
 

4. ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА 
 
Линијски модели се користе за моделисање струјања и транспорта наноса у 
систему отворених токова, због чега је једначине из поглавља 3 потребно 
допунити са додатним изразиима који би омогућили примену модела на мрежу 
отворених токова. Са том намером је постојећи систем једначина допуњен са 
једначином за прорачун наноса у чворовима са којом је уведена и нова непозната, 
концентрација суспендованог наноса у чвору CN за kту фракцију. Увођењем 
претпоставке о потпуном мешању се добија да је сума масеног проноса наноса по 
свим деоницама које улазе у неки чвор, Lin, једнака производу суме појединачних 
протока и једне излазне (чворне) концентрације CN, једначина (9). 

1 1

,
in out

in in out

in out

L L

lok lok l l N l

l l

Q C Q C C Q
 

    (9) 

где Lout означава деонице које су за посматрани чвор излазне, а производ QlokClok 
представља локални улаз у чвор. Једначина (9) се исписује за k фракција и њеном 
преименом се одређује чворна концентрација која је уједно и концентрација 
узводне тачке сваке излазне деонице датог чвора. Применом приказаних једначина 
се уз задавање почетних вредности концентрација, процентуалног удела фракција 
у активном слоју и коте дна у свим рачунским тачкама, прорачун своди на 
решавање једначина (9) за све чворове. Тиме се добијају чворне концентрације 
које су истовремено и концентрације суспендованог наноса у узводнимм тачкама 
излазних деоница чвора док даљи прорачун захтева дефинисање процедуре за 
одређивање процентуалног удела фракција у активном слоју и коте дна у тачкама 
излазних деоница. Примењен прорачун расподеле фракција у узводним тачкама 
излазних деоница подразумева да је расподела фракција иста у свим излазним 
деоницама. Расподела фракција се одређује за чвор и намеће се као позната 
вредност узводних тачака излазних деоница. Са познатим процентуалним уделом 
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фракција у узводним тачкама излазних деоница може да се одреди кота дна истих 
решавањем глобалне једначине одржања масе наноса на дну за предметне 
рачунске тачке, након чега се наставља прорачун унутар једне деонице применом 
једначина датих у поглављу 3. 
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SEDIMENT TRANSPORT AND BED EVOLUTION IN 
LOOPED RIVER NETWORK 

 
Summary: This paper focuses on sediment transport and bed evolution modeling using 
the active layer approach, thus differentiating sediment particles moving in the form of 
suspended sediment and near bed and bed sediment. Using this approach the sediment 
transport equations are developed for all of the considered layers and complemented 
with equations that define the exchange mechanisms among them. The paper gives a 
suggestion for the set of equations that can be used for sediment transport and bed 
evolution modeling in looped river networks. 
 
Keywords: Looped river network, sediment transport, one dimensional model 
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УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА БИОЛОШКОГ 
УКЛАЊАЊА АЗОТА НА ППОВ ГРАДА СУБОТИЦЕ 

 
Биљана Исић 1 
Даниел Поповић2 
Ђерђ Шугар3 
Петар Пижурица 4                                                                                          УДК: 628.35 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.078 
Резиме: Биолошко пречишћавање отпадних вода активним муљем је аеробни 
процес који захтева велике количине раствореног кисеоника у биолошким 
базенима. У њима се одвија суштина биолошког процеса пречишћавања. Дуваљке 
које се користе за аерацију активног муља су највећи потрошачи електричне 
енергије на постројењу, па је процес аерације значајан из више аспеката. Са једне 
стране због квалитета пречишћене отпадне воде, а са друге због потрошње 
укупне електричне енергије постројења. У овом раду су представљене измене 
начина регулације рада дуваљки које су спроведене на ППОВ града Суботице, у 
циљу оптимизације процеса пречишћавања и смањења његових трошкова.  
 
Кључне речи: оптимизација аерације, процес активним муљем; 

 
 
1. УВОД 
 
Пречишћавање отпадних вода активним муљем, представља аеробан биолошки 
поступак са великим потребама за присуством раствореног кисеоника [1, 2, 3]. 
Неопходна концентрација раствореног кисеоника се обезбеђује удувавањем 
ваздуха у суспензију биомасе и отпадне воде. Уређаји који врше аерацију 
суспензије су дуваљке и оне представљају значајне потрошаче електричне енергије 
на постројењима, у неким случајевима и преко 50% укупне потрошње електричне 
енергије. Услед тога се приликом вођења процеса тежи ка смањивању рада 
дуваљки колико год је то могуће.  
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Србија, тел: 024 555 525, e – mail:  biljana.isic@vodovodsu.rs   
2 Даниел Поповић, струк.инж. ел., ЈКП “Водовод и канализација“,Трг Лазара Нешића 9/а, Суботица, 
Србија, тел: 024 555 525, e – mail:  daniel.popovic@vodovodsu.rs 
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Највеће количине раствореног кисеоника се троше приликом уклањања азота. 
Азот се из отпадне воде уклања превођењем из једног облика у други, биолошким 
процесима нитрификације и денитрификације. Нитрификација је процес који 
поред присуства одређене групе микроорганизама захтева велике концентрације 
раствореног кисеоника. Нитрификацијом се азот из воде који се налази у облику 
амонијум јона, преводи у нитратни азот што је приказано на слици 1 [3, 4]: 
 
 

 
Слика 1. Процес нитрификације 

 
Након настанка нитрата, следи процес денитрификације, који је представљен на 
слици 2 [3, 4] . Овим процесом се из нитрата добија елементарни азот, дејством 
друге групе микроорганизама у аноксичној средини уз потрошњу лакоразградивих 
органских материја: 
 
 

 
Слика 2. Процес денитрификације 

 
 Овако настао елементарни азот је нерастворан у води, напушта је и одлази у 
атмосферу [2, 5]. Да би се оба описана процеса могла одвијати у потпуности, јако 
је важно обезбедити адекватан рад дуваљки. Уколико у првом кораку није 
обезбеђена довољна концентрација кисеоника, нитрификација ће бити непотпуна и 
у излазној води ће остати већа количина амонијачног азота. Ово квари квалитет 
излазне воде и сматра се непожељним. Са друге стране уколико је аерација 
превише интензивна, нитрификација ће бити потпуна али је могуће да процес 
денитрификације неће. Односно, у излазној води ће бити повећана концентрација 
нитрата, што квари квалитет излазне воде. Поред тога што је квалитет излазне 
воде погоршан, услед сувишног рада дуваљки ће потрошња електричне енергије 
бити значајно увећана [3].  
 
 

2. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА 
 
За регулацију аерације се користи онлајн инструментација уз редовну контролу, 
одржавање и подешавање инструмената.  Промена начина регулације се састоји у 
томе што се уместо одржавања константне концентрације кисеоника у аерационим 
базенима, она мења у зависности од концентрације амонијачног азота. На овај 
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начин се жели избећи превелика или недовољна количина раствореног кисеоника 
у биолошким базенима. Показатељ побољшања начина рада ће бити приказани 
резултати анализа излазне пречишћене отпадне воде током 2014. године. 
Представљени су резултати излазних параметара пре подешавања начина рада и 
након измене принципа рада. Концентрација амонијачног азота у излазној води се 
одређује спектрофотометријском методом са Неслеровим реагенском, на таласној 
дужини од 425 нм. Концентрација нитрата у излазној води се одређује 
спектрофотометријском методом са натријумсалицилатом на таласној дужини од 
420 нм. 
 
 

3. РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ 
 
Резултати анализа су графички представљени на слици 3. Они се односе на 
композитне узорке излазне воде. На графику јасно уочавају значајне промене 
концентрација амонијачног и нитратног азота у излазној води током године све до 
новембра, када су измене уведене. Од промене регулације аерације у биолошким 
базенима, много су мање разлике у концентрацијама из дана у дан.  
 

 
Слика 3. Графички приказ концентрација амонијачног и нитратног азота у 

излазној води током 2014. године 
 
 

4. ЗАКЉУЧАК 
 
Са слике 3 се јасно види побољшање квалитета излазне воде. Од новембра су 
забележене мање вредности оба параметра а што је још важније, забележене су и 
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ублаженије промене концентрација. Ово значи даје изменом регулације аерације 
дошло бољег процеса пречишћавања, односно до смањења концентрације укупног 
азота у излазној води. Поред тога, избегнута је превише интензивна аерација, на 
шта указују ниже концентрације нитрата у излазној води, што значи уштеду 
електричне енергије. А трећа предност уведене измене регулације је ублаженија 
промена концентрација, односно нема наглих промена у процесу, што је важно 
када се говори о билошким процесима. 
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ENCHANCEMENT OF BIOLOGICAL NITROGEN 
PROCESS AT THE WWTP OF SUBOTICA 

 
Summary: The activated sludge process is an oxigen hungry biological wastewater 
treatment method. The aeration tanks are the heart of the tretment process, where the 
sufficient dissolved oxygen concentration is the most important factor that influences the 
plant effluent. The aeration of the activated sludge is not only important for the effluent 
quality, but also is the largest energy consumer on the whole plant. This paper presents 
the changes made in the aeration process on the WWTP of Subotica, and the effects it 
has on the costs and effluent quality. 
 
Keywords: aeration process optimization, activated sludge process 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

 631 

 
 

 

 
 

ANALIZE ZAVISNOSTI VISINA PADAVINA OD 
NADMORSKIH VISINA NA PROSTORU SRBIJE 

 
Zoran M.Radić 
Dragutin Pavlović1                                                                                      УДК: 551.577.5 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.079 
Rezime: Ubrzani razvoj brzine procesuiranja i kapaciteta memorija računara omogućili 
su uvođenje hidroloških modela sa distribuiranim parametrima i proračune prostornih 
karakteristika u okviru GIS-orijentisanih modela.  Pri modeliranju se često iz literature 
preuzimaju određene relacije bez prethodne provere na podacima sa konkretnog sliva. 
Padavine predstavljaju glavne ulaze hidroloških modela, pa su pouzdane analize 
prostornog i visinskog rasporeda kiša od presudnog uticaja na krajnje rezultate.   
Cilj ovog rada je da utvrdi da li je na prostoru Srbije opravdano vršiti korekcije 
padavina u funkciji promena nadmorske visine.  Analize su obuhvatile podatke sa 26 
glavnih meteoroloških stanica koje verno reprezentuju visinske odnose na prostoru 
čitave Srbije. U analize su uključeni podaci o prosečnim godišnjim padavinama, 
statistike (srednje vrednosti, koeficijenti  varijacije i koeficijenti  asimetrije) jakih kiša 
kratkih trajanja, kao i računske vrednosti jakih kiša povratnog perioda 100 godina 
(verovatnoće pojave 1%) za trajanja u rasponu od 10 minuta do 1 dan. Pored toga 
ispitana je i zavisnost prosečnih godišnjih padavina sa računskim jednodnevnim 
padavinama.  
Zaključeno je da globalno posmatrano na prostoru Srbije nema opravdanja da se uvode 
korekcije padavina sa nadmorskom visinom, a preporučeno da se kod modeliranja,  
korišćenjem maksimalno raspoloživih lokalnih podataka merenja, karakter veze ispita i 
utvrde relacije na svakom konkretnom slivu .  
 
 
Кључне речи: Hidrologija, jake kiše,regionalne analize  
 
 

1. UVODNA RAZMATRANJA 
 
Za hidrološku praksu statističke obrade jakih kiša su jedan od ključnih elemenata jer se 
na bazi njih, primenom modela za transformaciju padavina u oticaj, određuju merodavni  
proticaji  za dimenzionisanje hidrotehničkih objekata (kišna kanalizacija, propusti , itd) 
iili merodavni poplavni talasi za dimenzionisanje preliva, retenzionog prostora za 
prihvatanje i transformaciju poplavnih talasa, isl.  

                                                           
1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, zradic@grf.bg.ac.rs 
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Računske kiše,  kao ulazi modela za simulaciju oticaja, podjednako se mogu koristiti  i 
na velikim i na malim slivovima. Na urbanim slivovima i manjim prirodnim slivovima 
bujičnog karaktera,  gde su vremena koncentracija kratka,  od interesa su jake kiše 
kratkih trajanja (reda veličine minuta i časova), dok su za velike slivove od interesa kiše 
dugih trajanja (ponekad čak i višednevne kiše).    
U zadnje vreme, uvođenjem distribuiranih modela oticaja sve je učestalija praksa da se 
visine padavina unutar sliva koriguju u funkciji nadmorskih visina, a isti pristup 
pokušava se uvesti i u praksu određivanja merodavnih jakih kiša kratkog ukoliko se one 
određuju na bazi lokalnih analiza verovatnoće pojave dnevnih maksimuma u kombinaciji 
sa redukcionim krivama jakih kiša kraćih trajanja trajanja (Prohaska i sar., 2014).  
U prvom od navedenih slučajeva pretpostavlja se da za bilo koje padavine (kišne epizode 
različitih trajanja) postoji isti karakter (gradijent) promena padavina sa nadmorskom 
visinom kao što postoji i za prosečne (višegodišnje) padavine.  Ne retko gradijent tih 
promena se prethodno i ne proverava na konkretnom slivu, nego se a priori usvajaju 
„gradijenti iz literature“. 
U drugom slučaju pretpostavlja se da isti gradijent promena padavina sa nadmorskom 
visinom važi i za prosečne i ekstremne padavine2.  
Cilj ovog rada je provera navedenih  pretpostavki , a obuhvata analize karaktera promena 
prosečnih i ekstremnih padavina u funkciji nadmorske visine na prostoru Srbije. Sve 
analize su sprovedene na bazi podataka sa 26 lokacija glavnih meteoroloških stanica 
(GMS) i sa podacima od početka rada pluviografa zaključno sa 2006 godinom, za koje 
se pretpostavlja da dovoljno verno reprezentuju i prostorne i visinske karakteristike 
Republike Srbije. Svi podaci preuzeti su iz Vodoprivredne Osnove Republike Srbije 
(VOS2009). 
 
 

2. VEZE PADAVINA  SA NADMORSKOM VISINOM 
 
Opšte je poznato da usled uticaja orografije prosečne padavine rastu sa nadmorskom 
visinom, a specijalna merenja obavljena u Francuskoj (projekat TPG) pokazala su da isto 
važi i za intenzitete jakih kiše. Međutim, te analize su obuhvatile „baterije pluviografa“ 
koje su postavljene preko planinskih lanaca tako sa su obuhvaćene visinske razlike reda 
veličine oko 4500 m.  Pitanje je da li isto važi i za prostor Srbije koja je u delu severno 
od Dunava  (izuzev Vršačkog brega) skoro ravna i gde je u brdovitom delu južno od 
Dunava samo jedna kišomerna stanica („Kopaonik“ sa H=1710 mnm) iznad nadmorske 
visine od 1300 mnm. 
U okviru Vodoprivredne osnove Srbije, gde su obrađivani podaci sa 437 kišomernih 
stanica,  nisu detaljno prikazane zavisnosti prosečnih i ekstremnih padavina u funkciji 

                                                           
2 Do tog saznanja došao je i prvi autor ovog rada poredići izohijte prosečnih godišnjih padavina i izohijetske 
situacije tokom negoliko najvećih kišnih epizoda u slivu Gornje Drine gde postoje veoma velike visinske 
razlike između lokacija pojedinih kišomera. Međutim, kasnijim detaljnim analizama sa dugim serijama 
dnevnih padavina na velikom broju lokacija opšta zakonitost nije potvrđena, a analize  velikog broja radarskih 
planšeta za najveće  opažene kišne talase su pokazale da su za genezu poplavnih talasa  mnogo značajniji 
elementi koji se odnose na prostor sliva zahvaćen kišom kao i dinamika kretanja kišnih talasa po slivu. Na 
žalost, (prem da je prostor Srbije dobro pokriven mrežom savremenih meteoroloških radara), ovim elementima 
se ne poklanja nikakva pažnja.   
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nadmorske visine, a nije dat ni pregled zastupljenosti broja stanica po nadmorskim 
visinama. Jedino je navedeno da se u planininskim regionima vertikalni gradijent 
padavina kreće u rasponu 2540 mm/100 m.  
Našim analizama ustanovljeno je da od 437 analiziranih samo 1% kišomernih stanica je 
sa najnižim kotama (H<80 mnm), a samo 4% sa kotama  iznad 1000 mnm (pri čemu 
samo GMS „Kopaonik“  ima kotu iznad 1300 mnm).  U rasponu H= 5001000 mnm 
nalazi se 17% kišomernih stanica, dok su sve ostale, (ukupno  78% stanica), na 
nadmorskim visinama u rasponu H=80500 mnm.  Očigledno je da raspored kišomernih 
stanica u Srbiji verno odražava zastupljenost nadmorskih visina i visinskiih lokacija 
naselja , ali je pitanje da li to omogućava da se ustanove uticaji  promena nadmorskih 
visina lokacija kišomernih stanica na visine padavina.  
Opšte je poznato da se kvalitet regresije (ukoliko ne postoji absolutna funkcionalna 
zavisnost) smanjuje  sa povećanjem broja tačaka, što dozvoljava da se globalni karakter 
veza padavina sa nadmorskom visinom ispita na poduzorku od 26 tačaka, odnosno na 
osnovu podataka za lokacije glavnih meteoroloških stanica (GMS).  
Pregled nadmorskih visina za analizirane lokacije pluviografa u okviru GMS prikazan je 
na Slici 1. Sa Slike 1 se vidi da postoji dovoljno veliki raspon obuhvaćenih nadmorskih 
visina, kao i to da njihova  zastupljenost verno reprodukuje globalnu zastupljenost  na 
prostoru čitave Srbije.  
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Slika 1. Nadmorske visine, H (mnm), na 26 GMS u Srbiji 

Za višegodišnje proseke (period 19462006) i padavine sa 25 lokacija pluviografa na 
lokacijama GMS regresiona veza  sa nadmorskom visinom prikazana je  na Slici 2.   
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Psrg= 0.195H + 616.51   R² = 0.3191 
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Slika 2. Veza prosečnih  godišnjih padavina i nadmorske visine 

Na prvi pogled izgleda da se prosečne godišnje padavine povećavaju („rastu“) sa 
nadmorskom visinom (kao što se očekuje), kao i to da je prosečan gradijent oko 
20mm/100 m. Međutim kvalitet regresione veze porasta padavina sa nadmorskom 
visinom, (mereno koeficijentom determinacije koji predstavlja procenat objašnjenih 
varijacija), nije zadovoljavajući za ozbiljne hidrološke primene.  
To postaje  još jasnije ukoliko se detaljnije analiziraju karakteristične vrednosti:  
 Za najnižu lokaciju od razmatranih, H=46 mnm („Negotin“) Psg= 640 mm/god, a za 

8 lokacija u kojima je H=8089 mnm prosečne vrednosti se kreću u rasponu 
Psg=549649 mm/god 

  Za dve lokacije sa istim nadmorskim visinama H=121 mnm („Smederevska 
Palanka“ i „Loznica“), izmerene vrednosti su u rasponu  Psg=632828 mm/god, što 
daje  razliku od skoro 200 mm (dP= 196 mm) 

  Za dve najviše lokacije, „Sjenica“ (H=1038 mnm) i „Zlatibor“ (H=1028 mnm),  
čije vrednosti praktično usmeravaju liniju tendencije porasta i za koje je dH=10 m 
gradijent „porasta“ padavina je negativan (dP=719955=  236 mm).  

Na osnovu prethodnog može se zaključiti: 
 Da na prostoru Srbije nema opravdanja da se prosečne padavine koriguju u funkciji 
nadmorske visine, a još manje je opravdano da se nepouzdana veza određena za 
višegodišnje proseke primenjuje za prostornu distribuciju padavina kraćih trajanja.  
Drugim rečima, ukoliko se pri modeliranju oticaja želi uvesti nelinearna prostorna 
distribucija padavina (koja uključuje vezu sa nadmorskom visinom), takva zavisnost se 
prethodno mora povrditi na bazi podataka merenih na konkretnom slivu. 
Zadnje formulisani zaključak potvrđuju i podaci o padavinama zabeleženih tokom 
katastrofalnih poplava (Lit.5). Tako su, npr. tokom katastrofalnih poplava koje su se 
1989. godine desile u slivu Radaljske reke (desna pritoka reke Drine), na 7 kišomernih 
stanica zabeležene sledeće padavine (kiša je trajala oko 6 sati): 
 

TABELA 1. Padavine registrovane 21.08. 1989 godine koje su izazvale poplave u slivu 
                    Radaljske reke (redosled kišomernih stanica nadmorskim visinama) 
Kiš.St. Loznica M.Zvornik B.Koviljača D.Borina Krupanj Dvorska Planina 
H(mnm) 121 160 180 200 280 300 560 
P (mm) 77,1 46,5 41 16,8 10,8 1,2 102,5 
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Prema podacima iz Tabele 1, tačno je da su najveće padavine izmerene na k.s.“Planina“ 
sa najvećom nadmorskom visinom, ali kod svih ostalih 6 k.s. vidi se da postaji značajno 
opadanje padavina sa porastom nadmorske visine3.  
U okviru Lit.5 prikazano je više radova koji objašnjavaju klimatološke i dinamičke 
karakteristike u atmosferi koje dovode do pojave intenzivnih padavina, zatim brojne 
primere konkretnih meteoroloških uslova koji su doveli do pojava katastrofalnih 
poplava, kao i seriju radova o mogućnostima najave atmosferskih elementarnih nepogo
da korišćenjem meteoroloških radara. Prvi meteorološki radar u Srbiji datira od 1969 
godine, u periodu 19701978 broj registrovanih oluja je iznosio oko27.000, da bi 1980 
godine sa 13 meteoroloških radara Srbija je imala verovatno najgušću mrežu u Evropi 
(Lit. 9). Radarski podaci su najpre čuvani u formi mikrofilmovanih zapisa planšeta, da 
bi se kasnije, nabavkom moćnih računara i specijalozovanih sotvera (Ericson RDP i 
WRDP)  obrada i čuvanje podataka u izvanrednoj rezoluciji bili potpuno 
automatizovani4.  U okviru Lit.6 je razvijena kompletna, GREEDorijantisana 
metodologija za analizu radarskih podataka nad slivom i na primeru sliva reke Drine, za 
koji je izvojeno oko 50 najjačih epizoda, pokazano kako se statistički može analizirati 10 
karakteristika jakih kiša. Pored toga, na bazi detaljnih analiza laboratorijskih merenja i 
simulacije oticaja od prostorno neuniformnih i nestacionarnih („pokretnih“) kiša (Lit.7) 
pokazano je da za maksimum oticaja sa sliva usled kratkotrajne jake kiše dinamika 
kretanja oluje daleko bitnija od ukupne količine pale kiše tokom poplavne epizode. 
Primer modeliranja poplavnih talasa korišćenjem radarskih podataka opaženih nad 
slivom reke Kolubare i ILR modela oticaja (S.Jovanović i Z.M.Radić, 1981.) sa 
koncentrisanim parametrima dat je u (Lit.2), a razrađena je i kompletna metodologija 
(Lit.8) za predviđanje (blagovremenu najavu) poplavnih talasa na bazi radarskih 
podataka modelom sa distribuiranim parametrima DILR. Prethodno citirani radovi 
pokazali su da je dinamika nastanka jakih kiša nad nekim područjem rezultatanta velikog 
broja faktora. Pri tome neosporno postoje i uticaji orofrafije, ali se oni ne mogu tretirati 
kao konstantni i na krajnje pojednostavljeni način preko nadmorske visine lokacije od 
interesa. 
Pre ispitivanja karaktera zavisnosti jakih kiša sa nadmorskom visinom  interesantno je 
proveriti i karakter veze prosečnih godišnjih padavina i jakih kiša kraćih trajanja na 
prostoru Srbije (Slika 3), jer je u nekim drugim regionima utvrđeno da se karakter 
promena jakih kiša može dovesti u vezu sa prostornim rasporedom prosečnih padavina5.  

                                                           
3 Slična se dogodilo i tokom poplave iz Maja 2014. Godine, kasu najveće sume padavina (od 1 do 4 dana) 
zabeležene na k.s.“Loznica“(H=121 mnm), a ne na k.s. „BeogradVračar“ (H=132 mnm) ili pak na k.s. 
„Valjevo“ (H=176 mnm). 
4 Radarska meteorologija u Srbiji je uvedena za potrebe protivgradne zaštite, međutim potencijali su znatno 
širi, a velike investicije se višestruko mogu isplatiti primenama u hidrološkim modelima za blagovremenu  
simulaciju i najavu  poplava.Nakon 2000 godine radarska mreža je osavremenjena nabavkom kvalitetnijih 
radara, a postoji i razmena podataka na međunarodnom planu. Na žalost, taj potencijal nije iskorišćen.  Naši 
meteorolozi i hidrolozi bave se „planetarnim problemima“ (globalnim klimatskim promenama)  i niko nema 
interesa za bavljenje „prizemnim stvarima“ kao što su unapređenja metoda za kvantitativnu prognozu padavina 
na slivu,  analize meteoroloških i hidroloških uslova  koji dovode  do poplava i uvođenje operativnih modela za 
najavu poplava na bazi podataka sa meteoroloških radara.  
5 Tako je za prostor Velike Britanije i Irske u okviru meteoroloških analiza koje su sastavni deo  čuvene studije 
FSR (Flood Studies Report, NERC,1975) utvrđeno da se i maksimalni intenziteti 24časovnih kiša, kao i 
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Slika 3. Veza prosečnih godišnjih padavina sa računskim jakim kišama verovatnoće po-

jave p=1%: maksimalnim dnevnim padavinama (levo) i jakim kišama trajanja 24h 
(desno) 

Sa Slike 3 se vidi da postoji nagoveštaji tendencije povećanja maksimalnih padavina sa 
povećanjem prosečnih godišnjih padavina, ali sa velikom disperzijom tačaka i regresio
nim vezama koje se (mereno koeficijentima determinacije)  ne mogu usvojiti za prakti
čne proračune.   
Za ekstremne jake kiše verovatnoće pojave 1% veza padavina sa nadmorskim visinama i 
za karakteristična trajanja prikazane su na Slikama 4 i 5.  
Na Slici 4, dijagramlevo odnosi se na analize dnevnih maksimuma (podaci sa kišome
ra), a  dijagramdesno na podatke sa pluviografa (Tk=1440 min=1d)  na istoj lokaciji. 
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Slika 4. Veze dnevnih maksimuma padavina (levo) i kiša trajanja 1440 min=1dan 

(desno) sa nadmorskim visinama 

Na Slici 5 prikazane su zavisnosti računkskih kiša (T=100 godina) za dva karakteristična 
trajanja jakih kiša kratkog trajanja (Tk=10min i Tk=60min=1h), uz napomenu da su iste 
tendencije dobijene i za ostala anlizirana trajanja (Tk=20 min, 30 min, 2h, 3h, 6h i 12 h). 

                                                                                                                                               
parametri za proračun intenziteta jakih kiša kraćih trajanja mogu odrediti u funkciji od prosečnih godišnjih 
padavina.  
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Slika 5. Veze računskih kiša( p=1%)  jakih kiša kratkog trajanj,a Tk=10 min (levo) i Tk= 

60 min=1h (desno), sa nadmorskim visinama 

Koeficijenti determinacije su toliko niski da regresione linije nemaju praktičnu primen
ljivost, ali je indikativno da svi podaci ukazuju na to da postoje indicije opadanje jakih 
kiša sa nadmorskom visinom (što je suprotno očekivanjima).  
Kako je prethodni zaključak donekle iznenađujući, a znajući da vrednosti računskih kiša 
zavise od usvojene teorijske funkcije raspodele, u nastavku će se veza padavina sa 
nadmorskom visinom proveriti i na osnovu najvažnijih statistika opaženih (merenih) 
vrednosti. Ovom analizom obuhvaćena su 9 trajanja kiša (od 10 min do 1440 min=1d), 
ali se u nastavku prikazuju samo po rezultati za četiri karakteristična  trajanja (10min, 
1h, 6h, 24h), a podaci se odnose na svih 26 lokacija pluviografa u okviru GMS Srbije. 
Za srednje vrednosti jakih kiša kratkih trajanja uočava se trend opadanja za sva trajanja 
do 12h (za koje trend praktično ne postoji), da bi se za trajanje jednodnevnih padavina 
(1440min) pojavio blagi trend povećanja.  Ovo je prikazano na Slici 6.   
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Slika 6. Veze srednjih vrednosti jakih kiša kratkog trajanja sa nadmorskim visinama 
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Za koeficijente varijacije jakih kiša kratkih trajanja (4 reprezentativne vrednosti) analize 
zavisnosti sa nadmorskim visinama prikazane su na Slici 7. Očigledno je da i ovde 
absolutno dominiraju negativni trendovi (nema povećanja varijacija sa povećanjem 
nadmorskih visina). 
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Slika 7. Veze koeficijenata varijacije jakih kiša kratkog trajanja sa nadmorskim 

visinama 
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Slika 8. Veze koeficijenata asimetrije jakih kiša kratkog trajanja sa nadmorskim 

visinama 
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3. ZAKLJUČCI I PREPORUKE 
 
Analizom podataka sa 26 lokacija GMS koje su uniformno raspoređene po prostoru, a 
svojim lokacijama verno reprezentuju i zastupljenosti nadmorskih visina kišomera, sa 
pouzanošću se može zaključiti da ni prosečne, ni računske jake kiše, kao ni statistike 
jakih kiša kratkog trajanja na prostoru Srbije ne pokazuju zakonomernosti promena u 
funkciji nadmorskih visina.  
Dobijeni rezultati za hidrološku praksu znače da na globalnom planu nema nikakvog 
opravdanja da se na prostoru Srbije jake kiše koriguju u funkciji nadmorske visine, a da 
se na lokalnom planu (unutar pojedinih slivova) pre uvođenja bilo kakvih korekcija 
moraju spovesti dodatne analize na bazi podataka merenih na konkretnom slivu! 
Na prostoru Srbije uzroci nastanka katastrofalnih poplava mogu biti i konvektivne i 
frontalne kiše. Kod nastanka konvektivnih padavina uticaj orografije može biti izražen 
ali je kod frontalnih najčešće zanemarljiv. Kišni potencijal je različit za različite tipove 
oblačnosti, a najveće verovatnoće pojave padavina imaju oblačni sistemi tipa Ns i Cb 
(nimbostratusi i kumulonimbusi). Međutim, na bazi analize 1158 oblačnih sistema i 
osam tipova oblačnosti (Lit.6) ukupna zastupljenost ova dva tipa oblačnosti je manja od 
20%, a zastupljenost Cb oblačnosti koja je za hidrologe najinteresantnija je svega 6%. 
Dok se konvektivna oblačnost javlja samo u toplijem delu godine (period MajOktobar), 
slojasta oblačnost (prem da je najveća učestalost zabeležena u Januaru) može se javiti u 
bilo kom periodu tokom godine. Ovi podaci pokazuju koliko su važne prostorne analize 
karakteristika kiša na bazi podataka meteoroloških radara, pa se našim meteorolozima i 
hidrolozima, u cilju unpređenja zaštite od poplava prеporučuje korišćenje informacija 
koji se nalaze u (neiskorišćenoj) bazi radarskih podataka, i veća posvećenost 
usavršavanju modela za kvantitativnu prognozu padavina na slivu, analizama 
meteoroloških i hidroloških uslova koji dovode do poplava i uvođenju operativnih 
modela za najavu poplava na bazi podataka sa meteoroloških radara. Srbija bi od toga 
imala veće praktične koristi nego od analiza globalnih klimatskih promena koje nemaju 
nikakve efekte na svakodnevni život i inženjerske odluke, osim što se (sve česće) koriste 
kao alibi za katastrofe čije su posledice mogle biti ublažene da se raspolagalo 
adekvatnim modelima za predviđanja i najave  poplava.   
 
 

4. ZAHVALNOST 
 
Rezultati prikazani u ovom radu su deo istraživanja u okviru projekata TR37010 i 
TR43007 koje finansira Ministarstvo nauke Republike Srbije, kojem se autori ovim 
putem zahvaljuju na podršci. 
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IFLUENCES OF ELEVATIONS ON PRECIPITATIONS 
IN SERBIA 

 
Summary: Analyses of ellevations influences on precipitations in Serbia are based on 
data from 26 pluviometrique stations, and 437 rain-gauges. Influences are studied for 
yearly averages, maximal daily data, and heavy rain durations from 10 minutes to 24 
hours. For heavy rains elevation  influences on main statistics (averages, coefficient of 
variations and skewness) and design rains (return period 100 years) are analysed. 
It is shown that range of elevations in Serbia is not wide, so other factors (as the 
stocastic rain characteristics) are predominant. It is sugested that avalilable 
metheorological radars  data must be detailed studies and used in hydrological  practice 
for the improuvement of precipitations prediction and real-time floods forecasting in 
Serbia.  
 
Keywords: Hydrology, rainfall, regional analyses 
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PROSTORNE ANALIZE JAKIH KIŠA KRATKOG 
TRAJANJA NA TERITORIJI SRBIJE 

 
Zoran M.Radić 
Dragutin Pavlović1                                                                             УДК: 551.577.22/.37 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.080 
Rezime: Osnovna pretpostavke na kojima  se bazira aktuelna hidrološka praksa u Srbiji  
je da ne postoji prostorna homogenost jakih kiša na prostoru Srbije, a da je i 
pretpostavka o tome da redukcione kiše važe na užim prostorima prihvatljiva samo kao 
nužna aproksimacija (usled nedostatka pluviografskih merenja na lokaciji od interesa).  
Kako su orografski uticaji (promene nadmorskih visina na prostoru srbije) na jake kiše 
detaljno analizirane u drugom radu istih autora (Radić i Pavlović, 2014) i uz napomenu 
da je pokazano da je taj uticaj taj zanemarljiv, cilj ovog rada je provera fundamentalnih 
pretpostavki  vezano za prostorne analize jakih kiša.  
Analize su bazirane na podacima i rezultatim najnovijih obrada jakih kiša urađenih od 
strane RHMZS i Instituta „Jaroslav Černi“ (VOS,2009), kao i na podacima za maksi-
malne dnevne padavine za Beograd  na osnovu podataka iz dokumentacije Građevinskog 
fakulteta univerziteta u Beogradu. 
Detaljnom analizom relevantnih podataka pokazano je da se, u cilju unapređenja 
sigurnosti objekata i dovođenja na isti nivo sigurnosti sistema za zaštite od velikih voda 
na čitavom prostoru Srbije, mora usvojiti novi koncept baziran na pretpostavci da se 
radi o maloj teritoriji sa homogenim klimatskim uslovima u pogledu jakih kiša.  
 
 
Кључне речи: Hidrologija, jake kiše,regionalne analize  
 
 

1. UVODNA RAZMATRANJA 
 
Za hidrološku praksu statističke obrade jakih kiša su jedan od ključnih elemenata jer se 
na bazi njih, primenom modela za transformaciju padavina u oticaj, određuju merodavni  
proticaji  za dimenzionisanje hidrotehničkih objekata (kišna kanalizacija, propusti , itd) 
iili merodavni poplavni talasi za dimenzionisanje preliva na branama, retenzionog 
prostora za prihvatanje i transformaciju poplava, isl. Računske kiše,  kao ulazi modela za 
simulaciju oticaja, podjednako se mogu koristiti  i na velikim i na malim slivovima, 
prem da se u praksi najčešće koriste na urbanim slivovima i manjim prirodnim slivovima 
bujičnog karaktera za koje su od primarnog interesa jake kiše kratkog trajanja.      

                                                           
1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, zradic@grf.bg.ac.rs 
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Pored toga, analize jakih kiša u hidrološkoj praksi se koriste i za procenu povratnog  
perioda jakih kiša koje su zabeležene tokom poplava.  
U oba slučaja ponekad se vrši i korekcija  visine ili intenziteta padavina u funkciji 
nadmorske visine lokacije od interesa, a redukcione krive prikazuju u analitičkoj formi, 
pri čemu se (na užim prostorima) određuju lokalne vrednosti parametara.  
Osnovna pretpostavka na kojoj se u našoj praksi trenutno opšteprihvaćeni koncept bazira 
je da jake kiše (bez obzira na trajanje) imaju izrazito lokalni karakter. Drugim rečima, 
pretpostavlja se da ne postoji prostorna homogenost jakih kiša na prostoru Srbije, a da je 
i pretpostavka o tome da redukcione kiše važe na užim prostorima prihvatljiva samo kao 
nužna aproksimacija (usled nedostatka pluviografskih merenja na lokaciji od interesa).  
Cilj ovog rada je provera navedenih fundamentalnih pretpostavki vezano za  prostorne 
analize statistika jakih kiša trajanja kraćih od 24 sata.  
 
 

2. PODACI I PODSTICAJ  
 
Tokom  2014 godine Institut Jaroslav Černi  je objavio monografiju „Intenziteti jakih 
kiša u Srbiji“ kojom je obuhvaćeno 30 pluviogradskih stanica sa podacima do 2008 
godine kao i podaci o maksimalnim dnevnim padavinama za 437 kišomernih stanica na 
prostoru Srbije. Na žalost ova, po obimu impozantna publikacija (481 str.) u čiju 
realizaciju je uložen veliki rad (što je za svaku pohvalu), nije odgovorila našim 
očekivanjima, a usled (ne samo) štamparskih grešaka podaci sadržani u njoj nisu nisu 
mogli biti uzeti u razmatranje. Umesto toga, u okviru ovog rada korišćeni su podaci iz 
analiza jakih kiša kratkog trajanja sa 26 pluviografa (period obrade zaključno sa 2006 
godinom)  i analiza maksimalnih dnevnih padavina (period 19462006)  sa 435 kišo
mernih stanica koje su urađene u okviru Vodoprivredne osnove republike Srbije (VOS
2009.).  U analize  su uključene i do sada najduže serije maksimalnih dnevnih padavina 
za Beograd, a u komentarima  i podaci o istorijskim poplavama na prostoru Srbije na 
osnovu podataka iz dokumentacije Građevinskog fakulteta univerziteta u Beogradu. 
Ipak pojavljivanje prvo navedene monografije je bilo podsticajno jer nam je dalo povoda 
da dublje preispitamo  pojedine pretpostavke i konceptualne pristupe vezano za analizu 
jakih kiša na prostoru Srbije.  
 
 

3. PROSTORNI RASPORED JAKIH KIŠA 
 
Prostorni raspored jakiš kiša može se analizirati na bazi originalno opaženih podataka, 
na bazi statistika vremenskih serija opažanja ili na bazi računskih kiša za usvojenu 
verovatnoću pojave (ili povratni period). U nastavku su korišćena sva tri pristupa. 
Na bazi statistika datih u okviru Vodoprivredne osnove Republike Srbije (VOS2009.), 
na Slici 1 prikazane su procečne i ekstremne vrednosti srednjih vrednosti jakih kiša za 9 
trajanja (u rasponu od Tk=10 min do Tk=1440min=1d), kao i koeficijenti varijacije 
srednjih vrednosti određeni na osnovu podataka za svih 26 pluviografskih stanica.  
Za koeficijente varijacija (desno na Slici 1) vidi se da se vrednosti kreću u veoma uskim 
granicama (0.098 – 0.128), da opadaju sa trajanjem kiša, kao i to da se zakon opadanja 
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može opisati veoma pouzdanom regresionom zavisnošću (koeficijent determinacije je 
veći od 0,9).  
Isto tako, (videti levi deo Slike 1),  skoro funkcionalne veze, (koeficijenti determinacije 
veći od 0,99), mogu se ustanoviti za porast srednjih vrednosti i maksimuma srednjih 
vrednosti sa povećanjem trajanja kiše. Posredno taj rezultat ukazuje da je moguće 
ustanoviti relativno pouzdane veze jakih kiša kraćih trajanja sa dnevnim padavinama, 
odnosno tzv. „redukcione krive“. Međutim, za isto trajanje kiše uočavaju se značajne 
razlike u ocenama srednjih  vrednosti za pojedine lokacije, (videti minimalne i maksi
malne vrednosti na Slici 8 –levo), što se može odraziti na značajne razlike u računskim 
kišama ako se proračuni sprovode za pojedine lokacije. 

Gornja anvelopa: 
Psrmax = 6.7756ln(Tk) - 0.7093 

R² = 0.993 

Psr = 5.8374ln(Tk) - 2.1851   R² = 0.9957 
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Slika 1. Opsezi promena srednjih vrednosti jakih kiša kratkog trajanja na prostoru 

Srbije 
Na Slici 2 prikazane su prosečne i ekstremne vrednosti koeficijenata varijacije (Cv) i 
koeficijenata asimetrije (Cs) dobijene na 26 pluviografa i za 9 trajanja jakih kiša trajanja 
kraćih od 24 sata. 
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Slika 2. Opsezi promena koeficijenata varijacije i koeficijenata asimetrije  jakih kiša 

kratkog trajanja na prostoru Srbije 

Iz opseka  promena statistika Cv i Cs (za ista trajanja kiše) uočava se značajna varijacija 
na pojedinim lokacijama, kao i značajna odstupanja od prosečnih vrednosti ovih 
parametara određenih na osnovu podataka za svih 26 pluviografskih lokacija. To samo 
pokazuje koliko je značajano izražen uticaj lokalnih podataka merenja na pojedinim 
lokacijama na kojima su smešteni pluviografi.  
Globalno posmatrano varijacije srednjih vrednosti za oba parametra (Cv i Cs) i za sva 
razmatrana  trajanja kiša kreću se u relativno uskom opsegu, što ukazuje čak i na 
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mogućnost da se za sva trajanja kiše na čitavom prostoru Srbije usvoje konstantne  
vrednosti,  za Cv=0,42 i Cs=1,20. 
 Ipak, bez detaljnijih analiza po tom pitanju u ovom trenutku se ne mogu doneti 
definitivni zaključci jer se u promeni prosečnih vrednosti parametara Cv i Cs sa 
trajanjem kiše uočavaju i neke zakonomernosti. Tako npr., zapaža se da su karakteri 
promena Cv i Cs za kiše trajanja do 60 min(1h) drugačiji od onih čije je trajanje duže od 
3 h (180 min). Ovo je verovatni razlog što se kod definisanja krivih ITP (ili HTP) 
redovno javljaju prelomi za kiša trajanja oko 90 min.  
Predhodno prikazane varijacije osnovnih statističkih parametara direktno se odražavaju i 
na računske jake kiše. Ovo je ilustrovano na Slici 3 na kojoj su prikazane računske kiše 
verovatnoće pojave p=1% (povratni period T=100 god) za 9 trajanja kiše (kao i 
prethodno) na svih 26 lokacija pluvigrafa.  
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Slika 3. Računske kiše2 verovatnoće pojave p=1% (povratni period T=100 god) za 9 

trajanja na 26 lokacija pluvigrafa na prostoru Srbije 

Sa Slike 3 se vidi da postoje značajna odstupanja na pojedinim lokacijama. Najveće vre
dnosti dobijene su na lokaciji „Vršac“ za trajanja od 601440 minuta, zatim „Smedere
vska Palanka“ na kojoj su dobijeni maksimumi za trajanja 1030 minuta, a nakon toga 
značajnije od ostalih vrednosti odstupaju i maksimumi za „Kraljevo“ i „Valjevo“. Što se 
najnižih vrednosti tiče, za trajanja 1030 minuta izdvaja se“ Kopaonik“, za trajanja 60
120 minuta „Vranje“, za trajanja 180360 minuta „Niš“, za trajanje 720 min „Kruševac“ 

                                                           
2 U okviru statističke analize maksimalnih dnevnih padavina urađene u VOS (2010.), na 73 od 435  kišomernih 
stanica (u 17% slučajeva)uočeni su izuzeci pa je izvršena  korekcija verovatnoća. Nije navedeno o kom tipu 
izuzetne vrednosti se radi kao ni to kako su vršene korekcije verovatnoća, ali je interesantno da su te korekcije 
urađene za podatake na  6 od  26 lokacija (u 23% slučajeva) na kojima se nalaze i pluviografi. 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

 645 

 
 

i za trajanje 1440 minuta ponovo „Niš“. Napominjemo da računske vrednosti preuzete iz 
VOS2010., gde za trajanja 10,20 i 120 minuta nedostaju podaci za „Veliko Gradište“, 
kao i vrednost za trajanje 20 minuta na lokaciji „Zaječar“. 
Pitanja koja se logično nameću su:  
- Da li su uočene razlike od lokacije do lokacije rezultat stvarne prostorne 

neravnomernosti jakih kiša na prostoru Srbije? 
- Koliki je uticaj obima raspoloživih uzoraka i kakav uticaj na finalne rezultate imaju 

pojedine (ekstremne kiše) koje su registrovane samo na pojedinim lokacijama (jake 
kiše lokalnog karaktera)?  

U nastavku će se prikazati samo neki brojčani pokazatelji koji idu u prilog formulacije 
odgovora na postavljena pitanja, ograničavajući se samo na podatke o dnevnim 
maksimumima padavina jer se za njih raspolagalo sa najviše informacija, uz napomenu 
da usled dokazane veze 24časovnih (dnavnih) sa kišama kraćeg trajanja zakključci 
imaju opšti karakter.  
a. Već na osnovu prethodno izdvojenih lokacija na kojima računske kiše kratkih 

trajanja značajnije odstupaju od ostalih ( „Vršac“, „Smederevska Palanka“, „Kra-
ljevo“ i „Valjevo“), jasno se vidi da nema prostorne uniformnosti. Ovo potvrđuju i 
podaci o lokacijama opaženih maksimuma za pojedina trajanja. Tako, npr., prema 
podacima VOS (period obrade 19462006.)  na prostoru Srbije absolutno 
maksimalne dnevne „količine“ padavina zabeležene su na sledećim lokacijama: 
„Rakov Do“ 220 mm, „Negotin“ 211.1 mm, „Vršac“ 189,7 mm, „Lazarevac“ 
173,6 mm, „Vajska“ 162,4 mm i „Jabukovac“ 162,3 mm.  Rasutost lokacije ovih 
stanica po prostoru Srbije, kao i razlike u odnosu na ranije navedene lokacije u 
kojima se javljaju maksimalne računske kiše (izuzetak je samo Vršac), jasno uka
zuju da nema prostorno homogenih (užih) područja u kojima se eksluzivno javljaju 
jake kiše.  To je u absolutnom skladu sa trvrdnjom Profesora Vujice Jevđevića 
izrečenom na predavanju koje je 1990 godine održao na Građevinskom fakultetu u 
Beogradu:  „Izuzetne padavine koje su već registrovane na jednom mestu sigurno će 
se javiti i na drugom – samo je pitanje vremena kada će se to desiti“.  
Na neophodnost sagledavanja ekstremnih padavina na širim prostorima jasno 
ukazuju i sledeći primer. Maksimalno opažene dnevne padavine u periodu 1946
2006. godine na lokalitetima „Niš“, „Leskovac“ i „Dimitrovgrad“ su (respektivno) 
Pmax1d=77 mm, 92 mm i 123 mm. Sa prethodno navedenim vrednostima kao 
repernim (jer odgovaraju najvišoj empirijskoj verovatnoći) , za računske kiše T=100 
god (p=1%) i trajanje Tk=1440 min=1d na razmatranim lokacijama pluviografa 
dobijene su vrednosti: „Niš P=71,2 mm, „Leskovac“ P=86,3 mm i „Dimitrovgrad“ 
P=92,1 mm. Dakle, sistemi zaštite od 100godišnjih voda u razmatranom prostoru i 
zavisno od lokacije, dimenzionisao bi se na osnovu proticaja od računskih kiša koje 
se kreću u rasponu 7192 mm, odnosno sa razlikom do 21 mm (više od 20%). U 
svakom slučaju računske 100godišnje dnevne padavine bi bile manje od 93 mm.   
Međutim, na reci Vlasini  koja se nalazi u u trouglu koje formiraju izdvojeni 
lokaliteti, tokom poplave 26 Juna 1988 godine na četri druga lokaliteta: „Brestov 
Do“, „Kijevac“, „Radinjice“ i  „Rakov Do“ već je izmereno Pmax1d= 128,8 mm, 
130,5 mm, 150 mm i 220 mm, a te vrednosti nemaju nikakvog uticaja na računske 
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kiše za naselja Niš, Leskovac i Dimitrovdan, kao ni na okolnim slivovima Južne 
Morave i Nišave. Sa druge strane,(znajući da anvelope maksimalno opaženih 
padavina približno odgovaraju 100godišnjem periodu računskih vrednosti),  i u 
okviru samog sliva reke Vlasine po aktuelno prihvaćenoj metodologiji (vezivanja za 
redukcione krive sa najbližeg pluviografa i za lokalnu statistiku dnevnih kiša za 
najbližu kišomernu stanicu) dobile bi se drastične razlike u vrednostima računskih 
kiša za veoma bliske lokacije. Slični primeri mogu se izvesti i sa podacima za druge 
regione na prostoru Srbije, pa je svaki dalji komentar  izlišan. 

b.  Uticaj obima uzorka na  vrednost statistika analiziran je na bazi podataka o 
dnevnim maksimumima padavina za BeogradVračar, jer na toj lokaciji postoje 
najduže serije merenja. Uporedne vrednosti statistika prikazane su u Tabeli 1.  

Tabela 1. Uporedni pregled statistika maksimalnih dnevnih padavina za Beograd-
Vračar na osnovu različitih, raspoloživih izvora podataka  

Period N Psr Stdev Cv Cs Pmin Pmax Napomene

1. Podaci na osnovu pluviografa za Tk=1440 min (1d)

1946.-2008. 63 42.64 16.63 0.39 0.86 88.4 VOS-2010 (max. sa dijagrama) 

1. Podaci iz Vodoprivredne osnove Republike srbije

1946.-1991. 46 44.00 16.35 0.37 0.99 19.8 88.4 VOS-1996 (max.opažen 1951.)

1946.-2008. 63 44.52 16.85 0.38 1.12 19.8 94.0 VOS-2010 (max.opažen 1994.)

2. Podaci iz dokumentacije Građevinskog fakulteta u Beogradu

1888.-1891.(bez 1895.) 11 46.06 20.91 0.45 1.31 26.8 92.4 N.Stamenković (max.opažen 1900.)

1923.-2012. 90 44.20 16.50 0.37 1.18 19.8 94.0 Max.opažen 1994.

Maj 2014 1 108.0 Do sada opaženi abs.max.

3. Podaci za spojene serije (agregacija)

1923.-2012.  sa 2014. 91 44.90 Novi max.izazvao skok Psr za 0,7

Rasp.od 1888. do 2014. 102 45.03 Srbija: Pros. 41.46; Max. 49.54mm  

Prosečne vrednosti serija dnevnih maksimuma za Beograd (Psr), u zavisnosti od izvora 
podataka i dužine serija kreću se u rasponu Rasp=3.42 mm (Psr=42.6446.06 mm), a na 
osnovu svih raspoloživih podataka iz perioda 1888.2014. godine srednja vrednost 
godišnjih maksimuma dnevnih padavina određena na bazi uzorka ukupnog obima 
N=102 godine je 45.03 mm. To je za 3,57 mm veće od proseka za Srbiju (Psr=41.46 
mm, određeno na bazi podataka sa svih 26 pluviografa), ali je takođe čak za  4.51 mm  
niže od maksimuma srednje vrednosti koja je dobijena na prostoru Srbije (Psr=49.54 mm 
dobijeno za „Zlatibor“).  
Statistički posmatrano, statistička vrednost (npr. srednja vrednost) određena na osnovu 
uzorka obima 102 godine trebalo bi da je više nego pouzdana. Međutim, podaci 
prikazani u Tabeli 1 pokazuju da samo jedna vrednost ekstremnih padavina (u 
konkretnom slučaju Pdn=108 mm iz Maja 2014) u seriji sa 90 podataka može podići 
srednju vrednost približno 1 mm (u konkretnom slučaju tačno 0,7), pa se, imajući u vidu 
da su u bližem ili daljem okruženju tokom zadnjih 60tak godina u više od 15 slučajeva3 

                                                           
3 Osim na 6 lokacija na kojima su opaženi dnevni  maksimumi  u rasponu 162220 mm, to su i sledeća mere
nja:  „Loznica“ Pmd=110 mm, „Kopaonik“ Pmd=111 mm, „Kragujevac“ Pmd=112 mm, „Veliko Gradište“  
Pmd=113 mm, „Požega“ Pmd=115 mm, „Negotin“ Pmd=116 mm, „Dimitrovgrad“  Pmd=123 mm, „Kraljevo“ 
Pmd=124 mm, „Smed. Palanka“ Pmd=129 mm, itd.  
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opaženi dnevni maksimumi koji prevazilaze opaženi absolutni maksimum u Begradu 
(108 mm), postavlja pitanje pouzdanosti ovako procenjene („lokalne“) srednje vrednosti. 
To postaje još dramatičnije ako se zna da na prostoru grada Beograda, (na pluviografu 
„Bela Reka“ u slivu Topčiderske reke 29.08.1988. godine tokom kiše koja je trajala 15 
sati), već registrovano Pdn=121,6 mm4.  
 Ako se za trenutak zanemari okruženje i statistički analizira pouzdanost procena srednje 
vrednosti maksimalnih dnevnih padavina za Beograd, i na osnovu Tabele 1 usvoje 
sledeće, orijentacione  vrednosti parametara: Psr=45.03 mm, Stdev=16,5 mm, Cs=1.18 
dobijaju se sledeće procene: 
 Uzoračka ocena za N=102 godine Psr1d= 45.03 mm 
 Gornja granica intervala poverenja 95% pretpostavljajući da su srednje vrednosti 

populacije distribuirane po Normalnoj raspodeli Psr1d=48.44 mm 
 Gornja granica intervala poverenja 95% predpostavljajući Gumbelovu raspodelu (jer 

je uzoračka vrednost Cs=1.18  bliska Cs=1,13) Psr1d= 49.23 mm 
 Gornja granica intervala poverenja 95% po Pearson3 raspodeli za Cs=1,18 

(približna interpolacija po tabelama iz knjige S.Jovanovića) Psr1d=49.55 mm.  
Očigledno je, da imajući u vidu uzoračku vrednost Cs, kao merodavna treba usvoji 
zadnje prikazanu procenu. Može se primetiti da je ta procena, Psr=49.55 mm, skoro 
identična sa maksimumom dobijenim na bazi svih 26 pluviografa na prostoru Srbije koja 
iznosi Psr=49,54 mm (zadnja vrednost u Tabeli 1).  
Ako je za lokaciju koja ima 102 godine opažanja pokazano da postoji značajna 
neizvesnost procena statistika, onda je jasno da ona mora postojati i u serijama sa 
pluviografa čije su serije, sa opažanjima od početka rada zaključno sa 2008 godinom 
dužine N=1759 godina (prosek za 30 stanica je 47 godina), kao i u procenama dnevnih 
maksimuma sa N=61godina (period  obuhvaćen VOS2009 je 19462006 godine, uz 
napomenu da se on se ne poklapa sa istorijatom rada pojedinih kišomernih stanica).   
 
 

4. ZAVRŠNA RAZMATRANJA, ZAKLJUČCI I PREPORUKE 
 
Prethodno prikazani komentari u vezi maksimalno opaženih dnevnih padavina na 
prostoru Srbije, kao i procene mogućih varijacija srednje vrednosti za lokaciju Beograd
Vračar  gde se raspolaže sa najdužim serijama opažanja dnevnih maksimuma,  jasno 
pokazuju  u kom smeru treba orijentisati buduće analize jakih kiša ukoliko je težnja da se 
pouzdanosti objekata za zaštitu od poplava i funkcionalna sigurnost ključnih 
infrastrukturnih objekata u  Srbiji dovede na ujednačeni i zadovoljavajući nivo.  
Pri tome treba razmatrati dve opcije: 

                                                           
4 Na k.s. „BeogradVračar“ su tokom 90 godina (period: 1923.2012.) registrovane Pmax1d=94 mm  i 
Pmax2d=136 mm. Ove vrednosti su prevaziđene  tokom poplava iz Maja 2014 godine  kada je zabeleženo 
Pmax1d=108 mm i Pmax2d=153 mm. Međutim, na p.s.“Bela Reka“  zabeležene vrednosti Avgusta 1985 
godine: Pmax1d=121,6 mm i Pmax2=201,8 mm, su bile znatno veće.  
Zadnje navedeni podaci prevazilaze i absolutno zabeležene maksimume za ista trajanja koja su tokom poplava 
iz Maja 2014 godine registrovana na k.s.“Loznica“ (Pmax1d=110 mm i Pmax2d=163 mm), kao i absolutne 
maksimume za ista trajanja iz regiona (Pmax2d=185 mm registrovano na k.s.“Tuzla“).  
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A. Usvojiti realnu pretpostavku da su maksimalne padavine potpuno slučajne 
promenljive, (sa podjednakom šansom da se već opažene vrednosti na jednoj 
lokaciji sasvim izvesno mogu pojaviti i na bilo kojoj drugoj na prostoru Srbije), u 
kom slučaju za ocene srednjih vrednosti  jakih kiša određenih trajanja treba usvojiti 
vrednosti sa gornje anvelope za Srbiju sa Sike 1levo, ili 

B. Pretpostaviti homogenost statističkih parametara jakih kiša na čitavom prostoru 
Srbije, pa kao merodavne usvojiti srednje vrednosti sa Slike 1levo uz korekcije na 
gornju granicu intervala poverenja 95%.    

Pristup A garantuje značajna povećanja računskih kiša za sva trajanja kiša na većini 
lokacija (što je na strani sigurnosti), dok je pristup B možda za naše praktičare 
prihvatljiviji jer je analogan sa već prihvaćenim analizama koje se rade sa protocima 
(usvajanje merodavnih vrednosti na bazi  intervala poverenja).  
Fundamentalna razlika ovde predloženog pristupa u odnosu na postojeću praksu je ta što 
se napušta pretpostavka da su jake kiše za svaku lokaciju na prostoru Srbije različite, 
odnosno da se  pretpostavlja da je čitav prostor Srbije jedna homogena zona,  a da su 
uočene razlike koje se dobijaju na osnovu tačkastih merenja rezultat nereprezentativnosti 
uzoraka nastalih usled kratkoće merenja na toj lokaciji i prostornostohastičkog karaktera 
pojave jakih kiša.  
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putem zahvaljuju na podršci. 
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SHORT HEAVY RAIN AERIAL ANALYSES IN SERBIA  
 
Summary: Heavy rain aerial analyses in Serbia are based on data from 26 
pluviometrique stations, 435 rain-gauges, long series of maximal daily data for Belgrade 
and rainfall which caused the exteme floods in Serbia.  
It is shown that existing practice based on local data sets is hyghly uncertain and new 
approach based on regional data analyses is proposed. 
 
Keywords: Hydrology, heavy rain, regional analyses 
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THE DIALOGUE OF BUILT HERITAGE WITH ITSELF 
– AN ONGOING PROCESS 

 
Nadja Kurtović Folić 1 
Nataša Živaljević Luxor 2                                                                              УДК: 725/728 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.081 
Summary: Proces integracije starog i novog je jedan od najosetljivijih i složenih 
problema sa kojima se suočavaju ljudi u oblasti zaštite kulturnog nasleđa. Ovo uključuje 
organizovanje delova (ili elemenata) u jednu celinu (ili strukturu) koja radi harmonično 
u postizanju zajedničkih ciljeva, odnosno koja uključuje harmoniju između pojedinčnih i 
opštih oblika. Proces integracije je suština arhitektonskog stvaralaštva, jer još  
praistorijski čovek se potrudio da uspostavi nešto što je više nego samo dom, a dva  
sukcesivno podignuta doma  već počinju da stvaraju integrativni proces. Tokom istorije, 
proces integracije starog i novog bio je uglavnom nenametljiv, s obzirom da je 
sproveđen u dužem vremenskom periodu i nije uvek bilo uvođenja nekih radikalnih 
kontrasta. Zgrade su nicale jedna za drugom, ali gotovo nikada na identičan način. 
Međutim, one su bili slične po obliku, materijalima, izgradnji i stilskim karakteristikama. 
Po pravilu, značajne promene i implementacije novih ideja, koje su se znatno razlikovale 
od starih - posebno u pogledu stila – nailazile su na otpor većine, ali su prihvatane kada 
je njihov broj dostizao kritičnu masu, ili kada su javno bile hvaljene od arbitara mode. U 
brojnim slučajevima, originalni načini gradnje su nastavljeni u periodima potpuno 
različitih stilskih opredeljenja. Danas je interpretacija integracije starog i novog 
poprimila oblik vizuelnog diskursa i postoji nekoliko mišljenja koja funkcionišu 
paralelno, sa varijantama rešenja koja se kreću od kopiranja starih zgrada, onih koje su 
nestale sa te lokacije ili su se nalazile u okolini, zatim kroz primenu asocijativnog 
metoda, sve do stvaranja fizičkog kontrast,čime se otvara mogućnost prostornih ekscesa. 
 
Ključne reči: graditeljsko nasleđe, proces integracije, asocijativni metod, metod 
kontrasta, eksces u prostoru. 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
The purpose of architecture is primarily to create a humane framework for human 
beings. Buildings affect our lives and create a physical framework in which people live 

                                                           
1 Nadja Kurtović Folić, Professor, UUniversity of Novi Sad, Faculty of  technical sciences, Trg D. Obradovića 
6, Novi Sad, Serbia, tel:  ++381 21 4852470, e – mail:  nfolic@uns.ac.rs  
2 Mr Natasa Zivaljevic Luxor, PhD student, City planning Institute of Nis,  7.јули 6, Nis, tel: +381 18 243 363, 
nluxor@gmail.com  
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for many years; therefore, their true means of testing is time. Good, old buildings and 
places that we always want to go back to and where temporal relations are not valid, are 
those who touch our hearts and have the power to create profound and immediate 
emotional experience. Similar to conceptual art, modern architecture seeks to separate 
itself from the world of emotions and associate the design process with the world of 
ideas, creating thereby a rational relationship between the structure and man free from 
any emotion. There are different ways to describe buildings possessing the timeless 
quality and carrying the inherent spiritual experience. Frank Lloyd Wright describes 
these buildings as "leaving you speechless", while Christopher Alexander writes: 
"Buildings with a spiritual value are the diagram of internal universe, or the image of the 
soul's hideout." In his book, "The timeless way of building," Alexander continues to 
develop its thought, saying: "There is one timeless way of building. It is thousands of 
years old, and the same today as it has always been. The great traditional buildings of the 
past, the villages and tents and temples in which man feels at home, have always been 
made by people who were very close to the centre of this way. And as you will see, this 
way will lead anyone who looks for it to buildings which are themselves as ancient in 
their form as the trees and hills, and as our faces are." [1] The state of our spirit that 
brings us closer to that quality is the level of knowledge and awareness that, regardless 
of external factors, indicates a healthy architectural logic present when contemplating 
and creating in space. 
The main argument for the thesis that the dialogue is between the heritage itself is 
provided in order not to change that sense of the environment and continue creating 
buildings and places that we could really feel as part of ourselves and want to live in 
them. The problem is not in desire to change the style, but to transform the currently 
prevailing world view regarding the attitudes and approaches to creativity. 
Distortion that is created in our time between man and its environment is a clear 
expression of changes that occurred in the concept that man is part of nature instead of 
being superior to it. Comparing the planning processes resulting from the separation of 
man from his environment with the planning process which makes him feel part of the 
physical world in which he lives, it is possible to emphasize the difference between the 
mechanistic-fragmentary and holistic-organic views of the world. 
As a result, there are two sets of attitudes towards heritage. The mechanistic view of the 
world underscores the separation of elements of the contemporary architecture, while the 
environment is creation of autonomous fragments. There are lots of examples for this, 
from Niemeyer's design of the Cathedral of Brasilia, Corbusier's study of Chandigarh, a 
number of satellite towns throughout Europe. In all examples there is a structural break 
between the house and street, the streets and neighbourhood, and the neighbourhood and 
city. In sociological terms, this procedure has contributed to the sense of indifference 
and alienation. 
The holistic-organic approach, which has long been one of the leading approaches in 
general science, is treating the social/physical environment as a system or a dynamic 
totality, the existence which depends on the actual, ever-changing relationship between 
the elements. The creation and existence of each element depends on the 
interconnections between the given element and the system. [2] 
Heritage follows the principle of dependent formation. Buildings and other forms of 
architectural heritage arise depending on a variety of causes and conditions; therefore, 
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they are naturally not independent and cannot exist autonomously. Anything that is made 
up of elements, or depends on conditions and causes is transient and volatile. Instead of 
remaining forever, such things are disintegrating on a continuous basis. This kind of 
subtle impermanence can be scientifically confirmed. 
The concept of interdependence and continuity makes it possible for totalities to be 
created continuously through the disintegration of its elements. As a result of this 
operation of the built environment, this type of heritage is always in dialogue with itself. 
This dialogue is unfolding in different ways, depending on the time at which the 
integration and disintegration occur. 
Each element of any organic system has its own uniqueness and strength, always acting 
as part of a larger entity to which it belongs and where it is being complemented. By 
adopting this concept, cultural monuments, spatial cultural-historical totalities, renown 
places, archaeological sites, i.e. palaces, churches, factories, villages, landscapes cannot 
be separated from each other, but seen instead as a single continuous and dynamic 
system. 
At another level, structures also cannot be perceived as a sum or collection of designed, 
formed fragments, but as a hierarchical language, in which every designed detail at any 
level of some scale results from a larger totality to which it belongs, and which tends to 
be promoted and for the existence of which it is responsible. 
The overall experience of internal unity/totality is derived from the actual relations 
between the elements. As a model, this sense can be found as early as the ancient 
history, representing a process which always contains the centre of energy that supplies 
the surrounding elements. Yet, it is the existence of this energy centre which depends on 
the existence of surrounding elements. 
Referring to the theoretical claims that the beauty and harmony of geometric properties 
are inherent to the very structure, and that senses are based on facts, the seemingly 
unplanned and unsystematic heritage actually clearly reflects a design that is based on a 
deeper and more complex level. 
This order is based on the absolute law by which the quality and beauty of place is 
always determined, and it is a source of good feelings. In fact, there is a direct 
relationship between the pattern of events unfolding at the location and the physical 
pattern – the pattern of space of which it is constituted. 
The fact is that some places contain common patterns of events unfolding in them. For 
example, the St. Mark's Square (Piazza San Marco) in Venice (Figure 1.) and the Main 
Square (Piazza Mayor) in Madrid (Figure 2.), though of different forms, are generating 
the same pleasant emotional experience. Based on this, it can be assumed that behind of 
what looks different (the form of square in this case), there are some common things. 
The situation is the same at the level of elements, fragments, or motifs. The motive of 
arcades, for example, is an archetypal structure, designed to form the transition between 
the building and the open space. Despite the fact that throughout history (from the early 
Christian through the modern age) arcades were formed in many different ways, they are 
based on a single superstructure which is common to all of them, and that is how the 
relationship between the building and its environment is defined (Figures 3, 4.). Since 
the environment consists of patterns that produce a common, identical or very similar 
experience, the question is what lies behind the specific patterns creating the same 
pleasant sense that we all share in the same environment. Using the explanation of Noam 
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Chomsky, different languages contain a common structural element, which he calls the 
language of all languages, i.e. a basic pattern, an element that is innate to human beings 
and therefore close to all of us. [3] The case with physical space is similar – there are 
schemes that reflect the inherent patterns structured in human brain. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1. St. Mark's Square in Venice; Figure 2. Main square (Major) in Madrid 
Figure 3. Arcade in cortile of Palace in Urbino; Figure 4. Arcade at the ground floor of 

the hotel in Munich (Project 2010) 
 
 

2. HOW HERITAGE CONDUCTS A DIALOGUE WITH ISTELF? 
 
The need for building new buildings in settlements is made more difficult by the lack of 
available space for development. The existing centres are mainly lacking such space, so 
the attention is inevitably focused on the already built fabric. On the other hand, the 
changing needs of society, along with major changes in the ways of trading and 
manufacturing, have contributed to the fact that many of the old buildings have become 
obsolete or redundant, despite of their undoubted quality. Such buildings, architecturally 
attractive and structurally healthy, are ideal for remodelling and adaptation to modern 
life demands. Modifications can be at various levels, ranging from the mildest option, 
when only the infrastructure is improved, through drastic decisions about the complete 
destruction to give way to a completely new structure. 
In practice, there is a rather wide range of remodelling options. The following are some 
of the solutions: 
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- Preserving the overall building structure, with all the internal divisions, improving the 
internal infrastructure, sanitation, reinforcing the existing staircase, with a simple heating 
system and natural ventilation. 
- Preserving the overall existing external envelope, including the roof and most of the 
interior, with the introduction of minor internal structural changes and improving the 
inside covers, infrastructure and sanitation. Spatial changes may require the removal of 
some internal walls, the installation of a new staircase or maybe even an elevator. 
- Preserving the overall external envelope, including the roof, along with the introduction 
of full scale structural changes, even retaining walls, and installation of new (usually 
concrete) reinforced stairs and new ceiling that divides the large storey height and 
increases useful space. 
- Preserving the external envelope, but removing the roof and parting walls, and building 
a new structure behind the preserved facade. This option is used when the exterior of the 
building is worth keeping, but the interior does not suit the new requirements. 
- Preserving only the ground floor, one or two floors, if there is any, and completely 
removing all the other parts, and building a complete new building behind the preserved 
facade walls. This option is often applied when the building is on the corner or at the end 
of the street block. 
- Preserving only a single elevation, a single facade of the existing building, while the 
other parts are completely demolished and building a new structure behind the preserved 
facade wall. It is used when the facade is deemed an integral part of a valuable street. 
- The most drastic option is the complete demolition of the existing building and its 
replacement with a new structure. 
The above solutions are well known both in our domestic and international practice; the 
question is why to mention them. The answer may possibly be found in the dialogue of 
heritage with itself that lasts for centuries. 
All of the above options were also known to our predecessors, and they apply them to 
buildings which have today been declared monuments of culture and for which the 
application of principles of respecting all values on the monument, as stated by the 
Article 11 of the Venice Charter (Figures 5, 6.) is recommended. 
 

Figure 5. Archaeological site Paleopolis in Corfu. Prehelenic building converted into a 
Christian church; Figure 6. Early Christian basilica turned into an Omajada mosque in 

Damascus  
In Serbia, there are also many examples of remodelling (due to various reasons) 
buildings that were regarded in their time as very important and worthy of respect. This 
remodelling sometimes required great efforts and ingenuity from builders to achieve the 
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goal. Efforts to change the spatial organization were undoubtedly the most difficult 
requirement, but it is realized successfully in buildings that are now considered the 
highest achievements of medieval engineering. 
One of the most compelling examples for this is the basilica from the 9th century that 
was remodelled into a cruciform church of Our Lady of Ljevis in Prizren. The mutual 
implantation of the two forms undoubtedly required extensive architectural skill and 
courage to ensure the stability of structure. The awareness that this act negates the value 
of the existing building was certainly not present; at least we do not know it. On the 
contrary, we are aware of the value that is created by superimposing the two 
architectural types, and, along with its other values, we consider it a supreme 
achievement of the medieval architecture and art. [4] (Figure 7.) 
 

 
 

 
Figure 7. Grounfloor and appearance of the church Our Lady in Prizren 

 
 

  
Figure 8. Edward Durrell Gallery of Modern Art in New York, built in 1964 has been 
revised recently by the principle of „the building in the building”, so that the external 

shapes of the arcade remained visible inside the building. 
 

These few examples are also examples of some topics which are currently discussed in 
the circles of those responsible for cultural heritage. Mobility, multiculturalism and 
globalization exist throughout history, but were interpreted differently, they were 
interconnected, and, of course, as phenomena in time they developed slower than today. 
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Nowadays, changes in historical structures do not seem so radical, due to the fact that 
they took place when there was a need for them, although some of the changes were 
obviously introduced to follow the current stylistic courses and functions. A good 
example is the era of Renaissance. When Leon Batista Alberti decided to keep the 
structure of the church of San Francesco in Rimini, and to provide it with a new 
renaissance appearance, he undoubtedly anticipated one of the modern principles of 
preservation of cultural heritage. [5] Some 20th century buildings evaluated as very 
successful and good representatives of the style that has already experienced one of the 
changes included in the list of possible interventions. (Figure 8). 
 
 

3. CONCLUDING REMARCS - THE FUTURE OF DIALOGUE OF 
HERITAGE WITH ITSELF 

 
There are many buildings erected in the first decade of 21st century as an expression of 
certain power which requires to be validated in the city space. How many of them will 
withstand the test of time, and be considered in future as distinctive symbol of the city, 
the countryside, the area? How many of nowadays powers (investors and architects) will 
be able to establish themselves in time to come? How many of this production will be 
declared a cultural heritage? 
The questions are logical: in fact, they indicate the degree to which the power can be 
established and create a valuable architecture. For now, the city is an expanding 
universe, but power and quality are still not living at the same address. 
Different ideologies have been developed architecture according their principles, but in 
each of them, in any civilization, directly or indirectly, architecture is a result of 
perception of the specific natural or built environment. The analytical procedure in the 
current architecture is very similar throughout the history. The history of architecture can 
be seen as the history of architectural ideas and the history of built shapes. If the history 
of architecture is seen as a history of built shapes, then we are faced with millions of 
examples, thousands and thousands of the authors. However, based on comparative 
analysis, we could see that there are some conceptual similarities among them and that it 
is sufficient to follow the birth, development and transformation of engineering ideas in 
order to understand their longevity and presence even when they are not visually easy to 
recognize. 
It is believed, in fact, that technological advances made it possible for certain ideas, 
conceived a long time ago, to develop nowadays to amazing proportions, and that the 
number of new ideas is actually very few, and they are developing slowly. The longevity 
of ideas can be relatively easy to follow, because once the appropriate type of structure 
that corresponds to a specific function is created, then this type of structure is usually 
varied in material, size, colour, but people can always recognize them based on their 
importance for them. 
In the 21st century we can expect the advancement of attitudes opposite to fostering 
competition with the historical architectural landmarks. In this sense, one cannot neglect 
the award given to the Polish pavilion at the 2008 Biennale of Architecture in Venice. 
The purpose of presented projects was to virtually predict the radical remodelling of 
structures over time and with the changes in society and environment; based on the 
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architecture or social significance, these structures will represent the monuments of 
culture of our time. They will not be removed; they also will not be recognizable, 
because they will be provided with a new purpose, enabled by the new technology. 
(Figure 9.) 
Returning to the beginning of the discussion, we are clearly faced with a difficulty in 
dialogue about heritage, especially when it comes to the construction of new buildings in 
an older environment. The difficulty is caused by misunderstanding the existing 
difference between the old, traditional and modern architecture. We seek to interpret 
both of them based on terminology rigidly used by the standard history of architecture. 
The basic premise is that continuity rather than interruption is normative of a culturally 
prosperous society; ethics require conservators to preserve what we hold valuable from 
the past, and what does not endanger necessary changes. "In the practice of the past few 
decades, caring for cultural heritage often expressed concern that nothing new can be as 
good as the old; on the other hand, the conservationists' ethic was gradually turning to 
the future that may be better than the past" says Steven Sims in his book published in 
2009. [6] The dialogue of heritage with itself clearly indicates the inevitable future in 
which heritage will be increasingly respected, but at the same time it will be constantly 
reviewed. 
 

 
Figure 9. Library of the twentieth century turned into a shopping center 

Тhis paper is a part of research project TR 36042 -Ministry for Education and Science - 
R Serbia.  
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DIJALOG IZMEĐU GRADITELJSKOG NASLEĐA – 
PROCES U TOKU 

 
Rezime: Interpretacija integracije starog i novog poprimila je oblik vizuelnog diskursa i 
postoji nekoliko mišljenja koja funkcionišu paralelno, sa varijantama rešenja koja se 
kreću od kopiranja starih zgrada,  zatim kroz primenu asocijativnog metoda, sve do 
stvaranja fizičkog kontrast, čime se otvara mogućnost prostornih ekscesa. 
 
Ključne reči: graditeljsko nasleđe, proces integracije, asocijativni metod, metod 
kontrasta, eksces u prostoru.  
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EFFECTS OF URBAN MEGA PROJECTS – CASE OF 
THE NEW ECB HEADQUARTERS IN FRANKFURT 

 
Nebojša Čamprag1                                                                             УДК: 711.552.3(430) 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.082 
Summary: Frankfurt is one of the most international cities in Germany, with well-
established identity of financial capital of both the country and the European Union. 
Still, city image of this modern global metropolis, marked by its distinct skyline, was 
significantly modified after the new premises for the European Central Bank (ECB) 
headquarters were constructed outside of the established high-rise zone. The new prime 
urban landmark also served as a flagship for comprehensive spatial conversion of the 
brownfield riverfront area, as well as initiator of social changes in the Ostend district. 
 
Keywords: Urban mega projects, urban development, city image, Frankfurt, new ECB 
headquarters 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
During the past two decades, urban mega projects (UMP) became almost regular 
practice for initiating urban and political change. Their ability to instantly redefine not 
only image of places but of whole cities became useful tool for boosting place specificity 
and attractiveness all over the world. Often being considered as “the mechanisms par 
excellence through which globalization becomes urbanized” (Swyngedouw et al. 2003: 
3), UMPs play an important role in the rapid physical and symbolical transformation of 
the 'Third World' cities into the 'First World', being probably one of the most extreme 
global urban phenomena currently occurring (King, 2004, 16-18). However, such 
activities are also often used within European cities as well, particularly to enhance city 
image and foster urban development and transformation of less attractive or brownfield 
areas. In this paper the focus will be set on Frankfurt in Germany, which recreated its 
identity after the fatal war destructions on the bases of its long tradition in trade and 
banking, to become today not only financial capital of the country, but of the European 
Union as well. In accordance to such development directions, contemporary image of 
this city is established on particularity of the skyline in close vicinity to its historical 
centre, as a rarity in European cityscape. Nevertheless, high-rise development in 
Frankfurt was a very complex task marked by initial public rejection, long debates 
among professionals, and conflicts between traditional and modern (Čamprag, 2014; 

                                                           
1 Dr.-Ing. Nebojša Čamprag, Technical University of Darmstadt, Faculty of Architecture, Department of Urban 
Design and Development, El-Lissitzky-Str. 1, Darmstadt, Germany, tel:  +49 (0) 6151 16 7062, e – mail:  
camprag@stadt.tu-darmstadt.de  
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2015), to finally become characterized by compromising clustering principle. Significant 
effects both on Frankfurt’s skyline and on its image of global metropolis made the 
exceptions that construction of the new European Central Bank’s (ECB) headquarters 
enjoyed. This iconic, flagship project also initiated a variety of other long-term 
accompanying effects both on the Ostend district and on the city as a whole.  
 
 

2. NEW URBAN LANDMARK AS A FLAGSHIP FOR URBAN 
TRANSFORMATIONS 

 
European Central Bank (ECB) started operating in 1998, in rented offices at several 
locations in Frankfurt’s financial district.2 The later initiative to construct its own 
premises was justified as more economical solution in the long-term period, besides the 
need to bring all the employees together on one site (New ECB Premises, 2010: 4). 
According to the feasibility study prepared by the Frankfurt based architecture office 
Jourdan & Müller in 1999, one of the most suitable location for the construction of the 
new ECB premises was the site of the old wholesale market in Ostend district 
(Newsletter 1, 2008).  
Having a long industrial history, Ostend district was always one of the less affluent parts 
of the city (Newsletter 5, 2012). Industrial and logistics companies gradually developed 
their facilities and warehouses along the river Main, while many manufacturers, workers 
and retailers, often with foreign background, were all attracted by the job opportunities 
and lower rental price ranges in the area. However, along with the weakening of the 
industrial sector during the last decades, port and shipyard areas gradually became 
underused and partially neglected, which later initiated a necessity for their conversion 
and urban reintegration. Since the last decades of the 1980-es, due to both its attractive 
location alongside the river, and its proximity to the city centre, riverfront in Ostend 
came under comprehensive urban transformation, along with its functional transition 
from industry to services. The later recommendation by Jourdan & Müller to construct 
new ECB headquarters in this part of the city was justified by the site’s well integration 
in the infrastructure systems, optimal spatial and security requirements, as well as by 
sufficient space for eventual further constructions and extensions.3  
The purchase agreement between the City of Frankfurt and the ECB was signed early 
2002 (The Grossmarkthalle, 2010: 4-5). Construction started in 2010, according to the 
revised design concept by Viennese architecture office Coop Himmelb(l)au, which won 
design competition in 2005 (New ECB Premises, 2010: 4). The concept foresaw a 
building ensemble, emerging through conversion of the existing Market Hall, and its 
incorporation with the newly designed facilities - double high-rise skyscraper joined by 
an atrium, and entrance building, connecting the two elements into a unique ensemble. 
The design also included underground car parking and ancillary buildings, 
accommodating gatehouses and logistics centre. The total gross floor area of the new 
ECB premises amounts to approximately 185,000 m2 (New ECB Premises, 2010: 8). 

                                                           
2 The main seat of the ECB was the “Eurotower” at Kaiserstrasse 29; the other two locations were the former 
Commerzbank office building (Neue Mainzer Strasse 32–36) and the “Eurotheum” (Neue Mainzer Strasse 66). 
3 Source: https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/intro/location/html/index.en.html 2015-03-06 
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One of the most aggravating factors in the project design and realization certainly 
concerned conversion and reintegration of the existing Wholesale Market Hall 
(Großmarkthalle), built in 1928. Besides its outstanding architecture, this building 
represents heritage with a strong intangible component in its history that needed to be 
taken in consideration when designing the overall redevelopment strategy. Namely, the 
basement rooms of the Market Hall served from 1941 to 1945 as a collective point for 
over 10,000 Jewish citizens before their deportation to concentration camps. Other 
controversies that followed development of the project started with removal of the 
several annex buildings, and culminated by the planned connection between existing and 
new parts of the complex, which technically involved demolition of several concrete 
segments and intersection of the new part through the hall (figure 01, left). Its architects 
insisted on such a dramatic act of both components complementing each other to 
produce distinct landmark, and justified the demolition with intervention on the part of 
the building that was reconstructed after the 2nd World War damage. 
As the new ECB headquarters is positioned at the intersection between the two important 
urban green spaces in Ostend district, the remaining gap between the Ostpark and the 
riverside was planned for connection and integration. These important urban green 
spaces involve the Mainuferpark, running along the riverside, and the GrünGürtel, 
which represents the green belt encircling the city. The Mainuferpark promenade was 
also extended through the conversion of the former shipyard Ruhrorter Werft, which was 
out of use since the 1980-es, opening the district to the riverside with favourable position 
regarding view of the skyline in the financial district. Construction of the new café-
restaurant with viewing platforms followed in 2012, combining the preservation of the 
two heritage-listed coal cranes from 1911 and 1912. At at the end of the promenade, vast 
brownfield area was turned into the new Hafenpark, arranging the zone as a compromise 
between areas for various sports and free time activities, and green promenade along the 
riverside. Final touch to the whole complex should be a memorial for the deportations of 
Jewish citizens during the Nazi dictatorship. 
Further away from the riverside, opposite of the ECB towers is the so-called Honsell-
Dreieick brownfield area, planned for construction of a large shopping centre to cover a 
total area of approximately 82,000 m2. This development aims to support mixed-use 
character of the area, by including diverse planned functions: a shopping mall, cinema, 
hotel, gastronomy, offices and parking facilities.4 Along with the full conversion of 
empty zones on the riverside into new urban focal point, the whole area is also subjected 
to extensive infrastructure reconstruction. The planned connection with the southern 
district of Sachsenhausen was realized through the new bridge, designed by architect 
Ferdinand Heide together with the Grontmij GmbH. The new urban landmark on the 
river kept the simple arch structure with illuminated crossed cables, through which is 
achieved a harmonious ensemble with the existing Honsellbrücke Bridge from 1911.5 
Finally, the whole ensemble on the river should be finalized with the 60- meter high-rise 
hotel with a spectacular view that should embellish the peak of the pier, between the two 
bridges. However, construction of this building is still uncertain.  
 

                                                           
4 Source: http://www.main-frankfurter-osten.de 2013-01-26 
5 Source: http://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de 2013-01-26 
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3. THE MAJOR EFFECTS OF THE PROJECT  
 
Effects of the new ECB headquarters construction on the city as a whole are primarily 
induced both by its attractive design and prominent location. According to the official 
description of the project elaborated by the architectural design firm CoopHimmelb(l)au, 
the starting point for the design of the towers were precisely urban perspectives of the 
city.6 Shape, orientation and heights of the two joined towers were designed in such a 
manner to get a ‘striking profile’ that is visible from all important reference points in the 
city centre and from the river Main. In this way, the designers not only intended the new 
towers to become a new landmark of the Frankfurt’s skyline, but also its characteristic 
feature. In combination with typology of the new complex, the towers were also 
intended to become a new symbol of both Europe and the EU.7 All of these features are 
on the one hand referring to the immense importance of the design of the new ECB 
complex for boosting city image and competitiveness of Frankfurt as an ‘alpha world 
city’. On the other hand, such an image is also in close connection with the existing 
high-rise and skyline, whose development in Frankfurt was kept under control by the 
High-Rise Development Plan. This plan advocates for clustering high-rise buildings 
within the inner city to avoid urban sprawl, preserve and protect historical district, as 
well as urban residential and green areas (Hochhausentwicklungsplan, 2008). In order to 
ensure stay of the ECB in Frankfurt, which was of extreme importance for the city 
officials after the Bank made decision to construct its own premises, special concessions 
exclusively allowed its construction far away from the skyscrapers zone, in contrary to 
the principles set by the High-Rise Development Plan. As a consequence of the 
compromising solution, the city’s skyline was radically extended towards the east, which 
on the one hand redefined the overall urban scale, but on the other served as an asset for 
the architects to create exciting dialog between the two confronted sides (figure 01, 
right). The new ECB headquarters also hold the role of a flagship project for conversion 
of the brownfield riverfront area and for overall upgrade of the Ostend district. 
Construction of the new iconic towers initiated improvements of the district’s 
infrastructure and conversion of the surrounding brownfield land into attractive urban 
parks and consumption and leisure oriented spaces, but is also expected to promote 
Frankfurt as the ‘city on the river’ through establishment of the missing link between 
Ostend district and the river Main (New ECB Premises, 2010: 7). On the one hand, 
important role in the new concept for conversion of the brownfield site played its 
industrial and built heritage, above all the Wholesales Market Hall. However, filtration 
of heritage for the sake of achieving attractive architecture of the district meant 
commodification of its history. Destruction of the annex buildings and partial demolition 
of the Market Hall itself arguably accomplished both structural and functional needs of a 
new iconic ensemble, revealing thereby a certain victimization of heritage for achieving 
contemporary development goals. This project is thus not only an example of a strong 
stylistic juxtaposition with heritage landmarks, but also of a heritage that has been 
assigned a completely new, even alien use. On the other hand, equally important for 

                                                           
6 In: The New Premises of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main - Detailed Design, 2007 
7 Source: ‘The International Herald Tribune’; http://global.nytimes.com/ by Dougherty, Carter; 16 November 
2004. Retreived from http://en.wikipedia.org 2013-03-12 
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conversion of the brownfield area was the issue of sustainability as a matter of 
competitiveness to create an image of an environmentally aware city. In sum, the project 
for the new ECB headquarters combined attractive design, heritage and sustainability 
issues not only to upgrade the brownfield location, but also to enable legitimate 
competition with the similar projects globally.  
 

 
Figure 1. New ECB towers connecting with the Wholesale Market Hall (left) and adding 
a new dimension to Frankfurt’s skyline, with financial district in the background (right).  

Photo: Author, September 2014 
 
Besides comprehensive spatial changes on local and regional level, it is also important to 
reflect social effects of the project – above all the issue of on-going polarisation and 
gentrification processes occurring in Ostend district. During the past ten years, Frankfurt 
faces the problem of rapid increase of its inhabitants, which finally reflected itself on the 
dynamics of spatial and social changes, especially in formerly less affluent urban areas. 
Introduction of the new ECB headquarters in the middle of modest, typically working 
class Ostend district already induced rising of rents and property prices, making it equal 
with some of the most prestigious urban zones in Frankfurt. In addition, many empty lots 
in the near vicinity of the new ECB complex were built, old buildings renovated, and 
infrastructure adapted to satisfy consumption patterns of the higher middle class, causing 
gradual displacement of the local residents. However, the problem of rising social 
polarisation is not only a matter of the district, but of the whole city as well, 
symbolically represented in the paradox of the new ECB complex functioning outwards 
as a supreme urban landmark, but is in fact an introverted gated community, an urban 
fortification secured by fences and ditches due to the rising security reasons.  
 
 

4. CONCLUSIONS 
 
Conversion of the Ostend riverfront, commenced with the construction of the new ECB 
headquarters, made significant effects reflecting in different ways and on several levels. 
On the one hand, considering the local level, this iconic project is detached from its 
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direct environment in both spatial and social contexts, but its significance on the urban, 
national, and international level as a landmark is unprecedented. As shown by this case 
study, besides numerous benefits for urban marketing, city image and competitiveness, 
the most common negative aspect of UMPs is placement of the focus on profitability at 
the sake of local issues. In order to avoid such negative consequences, the final result of 
such projects should more significantly address public benefit, along with production of 
competitive, as well as diverse urban neighbourhoods.  
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ЕФЕКТИ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА - НОВО 
СЕДИШТЕ ЕЦБ У ФРАНКФУРТУ 

 
Резиме: Франкфурт је један од најинтернационалнијих градова у Немачкој, са 
препознатљивим идентитетом финансијске престонице земље, али и Европске 
Уније. Међутим, на слику ове модерне метрополе, окарактерисане особитom 
силуетом небодера, значајно је утицала изградња новог седишта Европске 
Централне Банке (ЕЦБ) изван плански утврђене зоне екстремне високоградње. 
Нови главни градски симбол је послужио и као иницијатор не само потпуне 
конверзије браунфилд речне обале, већ и значајних социјалних промена у 
дистрикту Остенд. 
 
Кључне речи: Капитални пројекти, урбани развој, слика града, Франкфурт, ново 
седиште ЕЦБ 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

 669 

 
 

 

 
 

TWO SIDES OF THE GALLERIES SQUARE  
 IN NOVI SAD 
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DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.083 
Summary:  Civic squares are the oldest developed public spaces in cities. Spontaneously 
grouped houses around the place where the main roads were crossed in settlements 
formed empty and unbuilt areas recognized as squares. The main functions of these 
squares throughout the history of all civilizations were places for gathering, trading and 
socialization for all citizens. The typology of squares can be defined by studying the 
function of free public spaces and the function of the ground floor of surrounding 
facilities. The Galleries Square in Novi Sad is unique in its content of surrounding 
ground floor facilities from which it took its name. This paper examines two sides (the 
obverse and reverse) of this public space with three galleries and other public facilities 
that form the physical structure and the functions of the free space of the square. The 
aim is to explore the impact and correlated functions of the ground floor of buildings 
with the available space of the square which create a certain experience and particular 
identity. 
 
Keywords: Square, function, identity 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Civic squares as one of the basic elements of urban form represent a permanent area of 
research. In a similar way to streets, squares are public spaces of socialization and 
democracy. A number of books and studies are dealing with these topics and according 
to Đokić (2009), the typology of squares “based on the function is the most impressive 
one.” [1] He also underlines the important classification related to the morphological 
characteristics of the square as a formal approach which is the main parameter for 
classification of squares for Zucker. Looking at the functional transformation through 
history, Zucker (1970) concludes that “the archetypes are structural, that they are 
spatially, and not functionally, defined.” [2] Tepavčević (2008) explains how 
morphogenesis is making the significant influence for origin and development of squares 
in Vojvodina towns. [3] Considering the role of functions on the open spaces Moughtin 

                                                           
1 Ksenija Hiel, PhD, dipl.inž. arh., University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Trg Dositeja Obradovica 8, 
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(2003) states that, “activity in a square is important for its vitality and, therefore, also for 
its visual attraction.” [4]. From the last decades of 20th century until today, the 
restoration and revitalization of urban spaces are the most interesting topics for urban 
planners, architects, landscape architects, economists and sociologists. Because of the 
new technologies which are spreading rapidly all over the globe, the social life in public 
spaces has changed over the last two decades. Even with these recent changes, the public 
open spaces are the places of every day meetings, gatherings and social life. Different 
squares in each town are used for diverse  purposes from cultural activities, festivals, 
holidays, concerts, fairs, exhibitions, performances to green areas as parks, or traffic 
points, stops for public transport systems and parking places. To provide adequate 
functions for any square apart from its form, shape, size and proportion, these public 
spaces have to have properly maintained hard and soft landscape. The final perception of 
the square people will form depends on feelings such as atmosphere, safety, smell, 
colour, comfort and cosiness. 
 
 

2. MATERIALS AND METHODS 
 
The following aspects were researched on the Galleries Square in Novi Sad: the 
functions in the surrounding buildings, the physical urban space, the dimensions and 
proportions of the square, elements of functions on the square, and landscape elements. 
Peoples’ safety of being in the open space, functions, perception and utility of the square 
were also analysed. A period of 80 years of existence of the square was observed 
through series of photos, drawings, plans and different text documents. To achieve the 
main goal of public open spaces as places for socialization, the present situation on two 
sides of the square were analysed. The results of analysis suggest the possible directions 
of transformation of this square in order to keep this place as open public space in front 
of the galleries and adjusted public buildings for different activities during whole year. 
 
 

3. RESULTS 
 
The Galleries Square in Novi Sad is located in the centre of the town and dated from late 
1920 when several buildings were built. The first is Gallery Matica Srpska, originally 
designed by Lazar Dunđerski in 1926 as the Novi Sad Commodity Exchange. The main 
facade and dominant entrance with the stairs and four rustic half columns is oriented 
towards square. After the Second World War in 1956 the original function was changed 
into the gallery. The second south corner building, “Hagab”, was built in 1929 designed 
by architects Oskar Pakvor and Filip Šmit. [5] This corner building is the highest on the 
south corner of the square with its dominant motive on the corner. The entrances into the 
building are in the middle of both facades, one from Vase Stajića Street and the second 
from the Galleries Square. During the Second World War, the building was significantly 
damaged and after reconstruction its main design was slightly changed. A new ascent on 
the building was created with a balcony added on the corner of the first floor. The third 
building shaping the south corner of the square is a villa designed by Filip Šmit in 1923. 
In 1972 the reconstruction of villa converted it from residential building to the memorial 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

 671 

 
 

collection of Rajko Mamuzić art works. Among all three corner buildings only the villa 
has a proper relationship with the corner of Vasa Stajić and Mika Antić Street. This 
covered entrance with balcony above the main door supported by two columns is 
designed as an angled corner. The sculpture is protected by a green low fence with the 
symmetry and proportion of all details of the main angled facade is supported with two 
candelabras. The third Gallery, by Pavle Beljanski, closes the south part of the square by 
forming the edge of this open public space. This building is originally designed to be a 
gallery by Ivo Kurtović. [6] The last building, with its main entrance faced towards the 
Galleries Square, is a three story high residential building. The ground floor has several 
public premises with their entrances in the middle of facade. These three galleries and 
two buildings collectively form the façade of the Galleries Square. (Figure 2)  
 

 
 

 
 

Figure 1and 2. Plan and 3D View [7] of the Square of Galleries in Novi Sad [8] 
 
The rest of the buildings are facing the Galleries Square with their back facades forming 
the closed triangular form of the square. All of them built during 1970; there are two 
banks, different companies with their headquarters and administration, and one insurance 
company. The very first concept in the design process of these buildings was to have the 
main entrances oriented to Boulevard Mihajlo Pupin. On both ends of this strip of six 
and seven storeys administrative buildings (east and west) are passages allowing 
pedestrians to get from the Galleries Square to the main Boulevard Mihajlo Pupin. 
(Figure 3) 
 
 

Figure 3. Facades on the north part of the Galleries Square [7] 
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These described buildings are forming the physical shape of the Galleries Square. With 
this concept of differing buildings’ entrances orientation, the Square got its “front and 
back” facades and view. The plan shape is a clear triangular with the right angle on the 
south side. (Figure 1) The size and proportion of the square is determined by the free 
open space as well as by the highs of the surrounding buildings. In the case of the 
Galleries Square, these parameters are in balance. The highest buildings framing the 
square on the north side have the shade of the boulevard and leaving the space of the 
square lit by the sun. The south angle of the square is open with the lowest building, 
Gallery Rajko Mamuzić, reducing the shade reaching the free space of the square. The 
rest of the buildings are oriented to the south-east and south-west side of the edge of the 
square leaving the square with enough sun-light most of the time - even during the 
winter days.  
Analysing the functional organisation of the square the space can be clearly defined into 
two parts. One is green space designed as park and the other is parking space on both 
sides of the green area. In front of the Matica Srpska Gallery is bicycle parking space 
and toll gates for car parking lots on the east part of the square. Looking at the area of 
these spaces on the plan it is noticeable that they are occupying almost the same amount 
in square meters. (Figure 1) Comparing the photos from the 1940 with the present one 
(Figure 4 and 5), two obvious facts are clearly visible. The first one is green space and 
second one is rest of the free space used as parking plots. The main space in front of the 
Matica Srpska Gallery is still designed as green park space. From the original idea to 
have pleasant atmosphere sheltered by treetops and soft elements of landscape, this area 
is now turned into a green closed area without any entrance to this space. The green 
fence is enabling any visitors to enjoy in shadows of trees and grass carpet below them. 
 

  
 

Figure 4and 5. The image of the Square around 1940 [8] and today [7] 
 
From a safety point of view, most of the space in the square is pedestrian unfriendly and 
presents a serious threat. Along the north part of the square, along the administrative 
buildings, there are no footpaths or paved roads for pedestrians. The same situation exits 
with the east part of the square which is parking plots without any convenient routes for 
pedestrians to safety walk from the Gallery Pavle Beljanski through the passage to the 
boulevard. The whole green area is without any lights, benches, litter bines and other 
elements of urban furniture. Furthermore the green area is unreachable for any users – 
citizens or employers from adjusted buildings since the green fence divides this “park” 
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from the rest of the open space on the square. Since there are no functions which will 
attract citizens, the Galleries Square is most of the day occupied by cars and by-passed 
by pedestrians. During late afternoon and in the evening, the square is empty only being 
used as shortcuts connecting Boulevard Mihajlo Pupin with the Mika Antić and Vasa 
Stajić Streets.  
The value of this space is not only in its potential as serving the Galleries but also in the 
historical buildings forming this as a positive public space. The interesting variation of 
architectural languages from classicism through modern movements to international 
style gives this square an unique opportunity to create a special urban atmosphere and 
contribute a positive addition to the town. 
 
 

4.  DISCUSSION  
 
Looking at the Galleries Square in Novi Sad based on the plans, photographs and other 
documents, from its inception to the present date, there are no noticeable changes. The 
central space is park organised as green area but very modest comparing to its 
beginnings with several trees and small piece of the lawn. As traffic has evolved and 
spread all over the town during the observed period of time, the rest of the square was 
occupied by cars. The immediate space in front of the three galleries and two buildings 
on the southwest part of the square is a pedestrian path while the rest of the space is car 
traffic roads and parking plots (which is a big transformation from its beginnings. The 
first step of transformation from a parking area to an open public space will be requiring 
the relocation of car traffic. With this intervention the Galleries Square can be linked to 
the network of pedestrian areas on the other side of Boulevard Mihajlo Pupin. The 
second step will be the conversion of ground floor administrative buildings along the 
north edge of the square as well as on the south east. This transformation could lead 
towards different contents such as coffee shop, restaurant, souvenir shop, sales galleries 
of arts and crafts, book shop etc. These functions would relate better to the open space in 
front of each shop as part of the square as much as weather conditions allow. Urban 
furniture has to follow the concept of exhibitions, festive, performances and other events 
on the open space which can be an extension of internal gallery functions i.e. flexible 
open free space of the square. New elements of hard and soft landscaping need to 
support different possibilities of social life on the Galleries Square to maximise its urban 
landscape potential to Novi Sad.  
 
 

5. CONCLUSION 
 
Based on the above research of the Galleries Square, a few conclusions can be set out. 
The observed controversy and conflicting demands between the different building 
functions and open spaces uses, results in an unsatisfactory civic public space. If we 
wish to have a more successful Galleries Square to serve the needs of citizens, and 
support a social life appropriate to the 21st century, some radical changes have to be 
considered. Given the universal conflict of preserving traditions on one hand and 
improving cities to meet the needs of contemporary urban life on the other hand, the 
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Galleries Square in Novi Sad is an ideal case-study and, if successfully converted, could 
be a great exemplar for others.  
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ЛИЦЕ И НАЛИЧЈЕ ТРГА ГАЛЕРИЈА 
 У НОВОМ САДУ 

 
Резиме: Тргови су најстарији јавни уређени простори у градовима. Спонтано 
груписање кућа, око места на којима су се укрштали путеви, формирало је 
слободне празне и неизграђене просторе препознатљиве као тргови. Према 
фунцкијама које су тргови кроз историју свих цивилазиција имали ови простори су 
били места окупљања, размене добара и социјализације свих грађана. 
Посматрајући функције самог трга кроз функцију слободног јавног простора као 
и функцију приземља окружујућих објеката могу се дефинисати функционалне 
типологије трга. Трг Галерија у Новом Саду је јединствен по свом садржају 
приземља окружујућих објеката по чему је и добио назив. У раду се сагледава лице 
и наличје овог јавног простора са три галерије и осталим јавним објектима који 
формирају физичку структуру као и функцијаме слободног простора трга. Циљ 
рада је истраживање утицаја повезаности функција приземља објеката са 
слободним простором трга на стварање одређеног доживљаја и идентитета. 
 
Кључне речи: трг, функција, идентитет 
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MULTIFAMILY RESIDENTIAL BUILDINGS AS 
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Summary: Multifamily residential buildings represent today the largest part of built 
structures when it comes to the use of the land in the city of Novi Sad. Incorporated in 
multi-functional urban blocks, housing typology dominates in both functional and spatial 
sense, but in the last decade, architectural expression gets more and more importance, 
giving a form itself an equally important role in the formation of urban landmarks as 
structures that stands in relation to the immediate environment. In the city of Novi Sad 
large urban transformations at the end of XX and at the beginning of the XXI century 
have influenced building of numerous multi-family residential buildings that are 
accentuated by their morphology, architectural elements and/or with colouring schemes. 
However, massive buildings or whole urban blocks with multi-family residential 
buildings that are designed to become the dominant visual landmark of neighbourhoods 
make the overall image of the city that was formed in this period of intensive urban 
transformation. This paper will analyse architectural and urban factors that impose 
multi-family residential buildings to become visual landmarks. Evaluation and 
discussion of results will point out the possibility to use architectural elements to 
influence the changes in the silhouette of the city and how to take advantage of the most 
common building typology to create the modern image of the city. 
 
Keywords: multifamily residential buildings, urban landmarks, urban transformation, 
Novi Sad 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
The city, as human artefact, has a great ability to "adapt itself to the powerful economic, 
technological, environmental, political and cultural forces in the time." [1] Its urban 
transformation as a long-term and complex process causes interventions that change the 
society, its lifestyles, needs and environment. The importance of all influences as well as 
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responsibility of all actors in this process are significant, since changes in the urban 
network have a noticeable impact on the overall quality of life, including acceptance of 
the environment and development of sense for collective or individual memory. Urban 
transformations and design changes implemented on the territory of Novi Sad at the end 
of 20th and the beginning of 21st century, have resulted with today's image of the city 
with main boulevards as the most significant urban axis, becoming a traffic and 
environmental routes that dominate the urban matrix, thus transforming still unbuilt 
spaces on these routes in to the most wanted one on the land market. Visual, spatial and 
morphological design of the aforementioned areas must be such as to create a consistent 
picture of the already existing neighbourhoods, but also to adequately represent the 
period in which it was built and emphasize the importance of the built structure and good 
location. This indicates that the "urban design from the very beginning has to be a three-
dimensional" [2] in order to create new city landmarks by good policy and cohesion of 
urban morphology and architectural typology. The network of high and massive 
residential buildings with expressive forms, different architectural elements, materials 
and colours that were built in previous 20 years, as architectural structures have became 
common examples of spatial landmarks along boulevards in Novi Sad. Although their 
incorporations in previous built structures are not always carefully done, their positions 
as landmarks have easily become in to the first plan. 
 
 

2. USE OF MORPHOLOGY AND COLOUR IN DESIGN OF 
EXPRESSIVE URBAN STRUCTURES 

 
Embedded buildings in a linear street often become less observed from both pedestrians 
or drivers and therefore the final decision about morphology and colour scheme has 
important role in its design process. Morphological characteristics of structures (shape, 
dimensions, proportions) as well as their colours have domination on the visual sense of 
observer and in the process of identification. "With the unveiling of the artist's individual 
creative impulses, evaluating the aesthetic intentions can be extremely difficult" [3] 
since it depends on a number of factors and skills that form a final expression of the built 
structure and on the impulses generated in the eye of the observer. 
According to Rudolf Arnheim "physical shape of one object is determined by its 
borders" [4], and exactly the same principle applies to the silhouette of the Novi Sad that 
had changed due to insufficiently controlled urban changes that have affected the city at 
the end of 20th century. Nowadays construction is still under the strong control of the 
city government, but the influence of the "increased wealth of individuals" resulted in a 
large number of private investors who aesthetically influenced new look of Novi Sad, 
and it can not be said with certainty that such construction "is not restricted by money 
resources or limited by traditionalism." [5] Any intervention in the built environment 
requires meaningful strategy. It is necessary to reconcile the urban context and need for 
such new structures in creative design that will make architectural expressions 
corresponding to the time and the society for which are created. 
"Buildings that differ in height, proportions and used materials... still can be ... 
harmonized with the neighbouring buildings" [6] and also become prominent urban 
landmarks. Although the harmonic design is most appropriate principle in urban design, 
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it is usual nowadays that architects decide to emphasize the colour of objects, which is 
"causing involuntary reaction and association" [7] to the observer. Each colour causes 
different feeling and opinion that is in the collective consciousness linked to perceived or 
experienced space, but in urban design inadequate choice of shades strategy can cause 
negative effects. Moderate combination of colours and morphological elements in the 
final expression of form, have the best synergy since it is impossible to precisely 
determine "... where begins uniqueness of urban area: whether in its form, its function, in 
its memory, or in something else." [8] 
 
 

3. VISUAL LANDMARKS ALONG THE BOULEVARDS OF NOVI SAD  
 
Housing is one of the most dominant uses of the spaces in urban blocks of Novi Sad, 
particularly along the newly built boulevards that are connecting old city centre with 
new areas. The concept of habitat as a "centre of arrival in the landscape" in sociological 
terms can be transposed to the view that the "house is a centre of personal life", which 
implies that housing typology itself is one of the most important for existence of society. 
[9] A man experience the concept of home in a personal, emotional and biologically 
specific way, and therefore its orientation, identification and acceptance of the settlement 
is often directed exactly from that standpoint further to the rest of the surrounding areas. 
Modern society has imposed attitudes related to the concept of housing and spaces in 
which it takes place. "The idea of architecture unity in different places" [8] in the city, 
resulted in more and more residential structures that are incorporated into multi-
functional urban blocks with tendencies towards decentralization, having a positive 
effect on the image of the city. Housing in certain neighbourhoods and apartments in 
residential buildings that are landmarks has become more a question of prestige, comfort 
and luxury. 
 

    
Figure 1. and Figure 2. - Perception and position of the "Alexander-centre Boulevard". 

along the Oslobodjenje Boulevard 
 
Wide cross sections of boulevards require massive and multi-storey buildings with 
accented architectural design and elements to clearly articulate the physical framework 
of the street. Construction of massive and complex residential buildings that occupy a 
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larger part or even the whole urban block became common examples how investor in 
housing production becomes at the same time the visual creator of urban landscape. 
What is even more notable is the fact that the buildings, which were first created as 
urban landmarks, carried the investor’s name, such as residential and commercial 
building "Zoned", "Dalton" - residential and business centre, "Alexander-centre 
Boulevard". Today the very notion of such a construction of urban landmarks took on a 
different dimension. A series of buildings that create the visual composition, are built in 
stages forming a single, coherent and meaningful structure, becoming landmarks named 
by terms that should represent high living comfort, such as "The Lagoon" and "The 
Garden". These buildings are most often residential and commercial complexes with a 
large number of housing units different in size, orientation, comfort and technical 
performances. "The visual chaos of the contemporary city" [10] is primarily visible on 
the differences between central and peripheral areas, and between varieties in design of 
individual buildings in same urban blocks. Even more it is obvious that "only a visual 
differentiation of buildings does not provide their visual attractiveness" [6], but the 
construction of large residential buildings different in design, materials and colours has 
an impact on the identification and collective memory of Novi Sad. The largest number 
of these objects was built on the newly formed Europe Boulevard and Sombor 
Boulevard, where the single-family housing typology is replaced with multi-family one, 
providing with this urban transformation the modern concept of boulevards in the city. 
Buildings positioned along the Oslobodjenje Boulevard, the longest and the most 
frequent traffic direction in Novi Sad also dominate in urban structure. 
 

 
Figure 3. - Perception of the residential and commercial building "Zoned" along the 

Europe Boulevard  
 
In addition to being visually dominant, multi-family residential buildings along 
boulevards in Novi Sad have become the new city's landmarks. "Locus, the relationship 
that exists between certain local site and buildings" [8] clearly reflects the main idea that 
has formed an urban fragment. For one part of inhabitants these buildings are only urban 
landmarks by which some areas are easy to remember, visual help for orientation in 
space or distinctive architecture. For those who live there, those buildings are primarily a 
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home, a safe place to identify with, because it offers privacy, security, warmth, comfort, 
but at the same time unique and morphologically atypical. It is noticeable that the same 
concept of massive buildings is constructed in also central parts of the city, but there is a 
question of ecological and environmental conditions in these urban blocks, since the 
cross section of assembly and access streets does not support the construction of that 
type of residential buildings which do not contribute to a pleasant and healthy 
atmosphere. There is certainly a doubt are those structures still landmarks of 
architecture, concerning the fact that most of good architectural principles are missing in 
narrow and darks streets, with absence of sun light and air, and with very small 
pedestrian streets or parking lots. 
 
 

4. CONCLUSION 
 

"The house is one of the appeals to our consciousness of verticality" [11], but 
multifamily residential buildings that are among the highest in the city, provide a 
symbolic link between the home as a personal place and morphological characteristics of 
the building. Their meaning is undoubtedly multiplied in contemporary city. In addition 
to the basic existential meaning that housing typology has for the individual, the 
construction of this massive buildings plays an important role in the creation of the urban 
structure of the city and its image, but also the role of urban landmarks for both the 
individual and the collective memory of residents and visitors in the city. Contents that 
these buildings have, in addition to their primary function of housing, shall include more 
other functions that are necessary for everyday life, to prevent these objects to become 
only a dormitories for a large number of inhabitants. However, one should not forget that 
morphological characteristics, the use of colours, modern materials and the pursuit of 
visual experience can not be the only reasons for their construction in areas that are not 
proper for such a large structures and which would therefore lead to worse housing 
conditions as well as of all other functions in the city. The question of overall quality of 
the city’s structure should be considered through both physical and sociological sense of 
its existing. 
 

     
Figure 4. and Figure 5. - Construction of complex “The Lagoon” and residential-

business centre “President”  
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ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ КАО 
ВИЗУЕЛНИ РЕПЕРИ НОВОГ САДА 

 
Резиме: Вишепородична стамбена типологија обухвата данас највећи део 
изграђених објеката када је у питању употреба земљишта у граду Новом Саду. 
Инкорпорирана у полифункционалне урбане блокове, стамбена типологија 
доминира и у функционалном и просторном смислу. Међутим, у последњој 
деценији, архитектонски израз добија све већи значај, те је и сама форма објекта 
подједнако битна у формирању градског репера, као структура која се издваја у 
односу на непосредно окружење. Нови Сад је, на крају XX и почетком XIX века, 
претрпео велике урбане трансформације које су утицале на настајање низа 
вишепородичних стамбених објеката који су наглашени морфологијом, колоритом 
и/или употребом разноврсних архитектонских елемената. Међутим, масивне 
зграде или читави урбани блокови са вишепородичним стамбени објектима који су 
дизајнирани као доминантни визуелни симболи у насељима чине укупну слику граду 
која је формирана у овом периоду интензивног урбане трансформације. У раду ће 
се анализирати архитектонско-урбанистички фактори помоћу којих стамбени 
објекти постају визуелни репери, а вредновање и добијени ставови указаће на 
могућности којима пројектантска струка може да утиче на измене у силуети 
града и искористи најдоминантнију намену објеката као артефакт у формирању 
модерне слике града. 
 
Кључне речи: стамбена типологија, градски репер, урбане трансформације,  Нови 
Сад 
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Summary: Central city zones are the busiest gathering places with many attractive 
contents and ambient units, which are at the service of increasing the gravitational force 
of the area. Environmental conditions are very important criterion for quality evaluation 
of the public space intended for gathering large numbers of people, hence insolation, 
ventilation, presence of vegetation, presence/absence of traffic can contribute to the 
experience of pleasure of being in open space. Pedestrian streets in the centre of Novi 
Sad are networked movement directions that connect objects of culture, administration, 
education, religion, and numerous squares, plateaus, parks and other urban forms of the 
city, which is why it is very important that the environmental conditions provide healthy 
and quality stay on each of them. In this paperwork different ecological conditions in 
four streets in the city of Novi Sad: Zmaj Jovina, Dunavska, Street Modena and 
Njegoševa Street, will be analyzed. Valorization will be conducted on the basis of 
characteristic influence factors such as: spatial orientation, the cross-section of the 
street that affects the sunlight and ventilation, the amount of vegetation types and its 
schedules. The results of this research can point out similarities and specificities of 
representative streets. 
 
Keywords: environmental conditions, pedestrian street, Novi Sad 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Originated as a series of factors, ideas and activities that human used to conquer the 
nature and adapt it to their needs, "the city is a sort of society's imprint in space." [1] The 
morphological structure and complex spatial levels have been developing for centuries 
as a result of the maturing of society, changes in needs and lifestyles, increase in 
economic, political and cultural aspirations of the community which builds a space. 
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Henri Lefebvre, French philosopher and sociologist, observed the city as a whole, and 
defined a man's right to a city not only as "the right to visit or return to ancient cities," 
but rather as "the right to urban life - transformed and renewed." [2] What one sees 
during the visit is only a changed image created in the moment, without much 
background knowledge of all historical layers that have created the environment as 
currently perceived and experienced. To be a part of urban life, to become an initiator 
and a protagonist of transformation and to mature along with the city, it is the value of 
urban genesis and the connection between a person and a settlement. 
Over three hundred years old, Novi Sad is a "relatively densely populated and built 
settlement, which has a sense of continuity, in which there is a possibility of choice and 
which has its own identity." [3] Historically significant for the region, the city of culture 
with great potential, Novi Sad has a sociological, economic, trade and ambiental centre 
of the settlement, which also represents the oldest part of the city. In the collective 
consciousness of the citizens, the downtown area is the most representative  entity, most 
frequently stayed in, which offers monumental buildings, a cross-linked system of 
landmarks and focal points that represent the primary identity of the city as a whole. 
 
 

2. AMBIENTAL SIGNIFICANCE OF THE PEDESTRIAN ZONE IN 
THE CITY CENTRE OF NOVI SAD 

 
"To all the citizens of Novi Sad, the centre was a single and unique term, that was 
primarily associated with its institutional and functional contents" [1] and have in time 
become the sole place that brings together the largest number of visitors, tourists and 
inhabitant who take advantage of the pedestrian zone and ambiental values of the oldest 
streets and squares which are most numerous in this part of the town. The centre of the 
settlement fosters values through a distinctive architecture that preserves the spirit of 
time, where each individual place represents a unique scene in the urban milieu and 
buildings pose as a cultural scenery of everyday life. Navigating the streets of the city 
centre, passers-by can notice that the "role of the object within the street can be defined 
as static," and it is scenically designed as the backdrop and the framework of public life, 
while "the path, as a place and outline of movement, forms its dynamic process." [4] 
Every settlement has a geometric, sociological, religious, cultural, educational, 
economic, political centre, but the drawing power of the historic centre is immeasurable 
when one considers the genius loci and the number of visitors of various social classes, 
interests and generational needs. In one part completely, and in the wider environment 
partially closed to vehicular traffic, the centre of Novi Sad has been, for years, defying 
the great transformations that would disrupt its current identity. Town politics has 
always been equally focused on preserving and gradation of the ambience of the area, 
hence the reduction of vehicular traffic, the introduction of unidirectional movement 
with limited speed and the complete closure of certain routes for this type of transport, 
proved to be a correct development policy fostered by all modern environments. A 
reflection of the right decision to adapt the city centre to pedestrians, is visible during the 
whole year in constant visits to a large number of trading, hospitality, service and 
cultural facilities that are located on the ground floors of buildings, by which "the first 
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rule of pedestrian streets/areas: pedestrians must have a motive to be right here" [1] is 
respected. A pleasant atmosphere, active events and rich social life are necessary to 
preserve the sociological picture of the city at a high level. When it comes to Novi Sad, 
the primary association to a large number of people, various events, concerts, workshops 
are Zmaj Jovina and Dunavska streets as well as the Liberty Square. These are areas that, 
at the same time, represent places every tourist will visit, areas each citizen of Novi Sad 
will be proud of and foci that best represent the historical authenticity of the city. 
A cross-linked system of pedestrian streets of different lengths, cross-sections, typology 
and character of buildings that form the physical framework, is typical for the central 
core of Novi Sad. These are interesting places that possess and nurture the tradition and 
culture of past periods, and also have a great ambiental value and a spirit that is difficult 
to recognize in the main pedestrian streets of other settlements in Vojvodina, even if they 
originate from the same period. “The names of streets, odonyms, simultaneously 
represent the landmarks in the urban area and the carriers of symbols that may largely 
participate in creating the identity of the city" [5] which is why the centre is an 
unambiguously determined unit where Zmaj Jovina, Dunavska, Pašićeva, Miletićeva, 
Njegoševa Street, Street Modena, Ilije Ognjanovića, Kralja Aleksandra and other streets 
are located. Each of these routes represents a unique axis that connects major places and 
buildings, monuments and attractions, connects people and events, cherishes the legacy 
and keeps it from falling into oblivion. 
 
 

3. ENVIRONMENTAL CONDITIONS IN THE MOST FREQUENT 
STREETS OF THE CITY CENTRE 

 
A precondition for a person to visit a certain place is primarily the content that will 
attract the visitor, as was previously mentioned, but there is also the important issue of a 
comfort, of a healthy and pleasant stay in the open space, which is greatly conditioned 
by environmental factors. The climate comfort proved to be very important when 
choosing a space in which people like to spend time, because the user’s needs are 
initially associated with a pleasant feeling and comfort that the space offers. In order to 
check the existing environmental conditions in representative streets, their cross-
sections, orientation, the impact of wind and sunlight, the existence, types and spatial 
distribution of vegetation were viewed. In the following analysis, only pedestrian parts 
of Dunavska, Njegoševa Street and Street Modena will be considered, while parts with 
vehicular traffic will be exempted since they would require the research of different 
influencing factors. 
Zmaj Jovina street "with its configuration and character, is one of the paradigmatic 
streets of the Vojvodina region, as it harmoniously synthesized social and environmental 
layers in a milieu of a unique spirit, atmosphere and urban energy." [4] The pedestrian 
route that connects the main Liberty Square on one side, and Vladičin court on the other, 
is about 250 m long, with a cross-section that varies from 40 m in the widest, to 20 m in 
the narrowest part. Oriented in the northeast-southwest direction, the street is in the 
morning partly sunny, partly shaded which leaves passers-by with a choice to enjoy the 
shade formed by the buildings usually GF + 1 storeys high, or to stay in the pleasant sun 
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that shines on the odd side of the street. The influence of the dominant winds in the area 
of Novi Sad, southeast and northwest, is lessened by the favorable orientation the street's 
direction has, and the spatial arrangement of the objects creates a physical shelter and 
allows a partial reduction of the impact of strong currents of air. Vegetation in the street 
is typical for most major axis in Vojvodina, and it consists of a single line of trees on 
each side at the point where the cross-section expands near Vladičin court. "The central 
pedestrian artery of the city" [1] in addition to deciduous trees, has smaller green 
surfaces along the building of the Name of Mary Church and directly in front of Vladičin 
court. High vegetation visually emphasizes the pedestrian course and directs the gaze 
toward Vladičin court, and also has a functional significance, because it allows residents 
and visitors to rest on the benches placed around the trees. Rows of trees also create 
favorable microclimate conditions, providing natural shade and a better climate comfort. 
Zmaj Jovina street, as the hierarchical spine of the city centre, is a space where 
numerous events and various types of gatherings are organized throughout the year, thus 
setting up fixed environmental barriers would diminish the flexibility of the open space 
and differentiate the route into smaller segments. 
Dunavska street is the second most frequented street and second main pedestrian route 
in the city centre which has a similar ambiental and visual character, typological 
organization and period of origin as Zmaj Jovina, but it is different in an environmental 
sense. A narrower cross-section from 10 to 30 m wide, and the length of the street which 
is approximately 180 m long, influenced the stronger visual link that exists in the 
perceptual sense between the beginning and the end of the route. The perceiving of 
Vladičin court and the monument of Jovan Jovanović Zmaj at the point of intersection of 
Dunavska with Zmaj Jovina, is possible from the opposite end where the largest and 
most decorated park in the city is located. Lewis Mumford suggests that "parks and 
gardens are not a luxury outlet for the wealthy elite - they are essential for everyone 
assuming cities will become the permanent habitat of man." [6] This is precisely the 
attitude that the citizens of Novi Sad have towards the Danube Park, and the connection 
between the street and the green area of the city is adapted to pedestrians. There is no 
high vegetation in this street because of the narrow cross-section. Pedestrians navigating 
Dunavska Street do not feel the need for greenery in the visual sense, because of the 
clear view of the park. At the end of the street, next to the park, a monument to Jaša 
Tomić (whom the street was formerly named after) is situated, and is incorporated into a 
small green area that primarily has a decorative function. The orientation of this street in 
the northwest-southeast direction is extremely unfavorable due to the occurrence of a 
flash in the morning hours and due to the direct action of the wind. The principle of 
setting up and hanging decorative greenery (flowers) in pots on candelabras, is 
noticeable in both Zmaj Jovina and Dunavksa Street. In space almost perpendicular to 
one another, these two streets are integrated in the collective memory of the population. 
The pedestrian segment of Street Modena is a very wide part of the street with a cross-
section of almost constant 35 m. Parallel with Dunavska, and perpendicular to Zmaj 
Jovina Street, for a long time it represents a route that, except for trade and catering 
facilities, can hardly offer a reason for a visit for the citizens of Novi Sad. Due to 
historical courses and the traffic concept that the street was supposed to have, as an axis 
that flows directly into the main square, Street Modena remained disproportionately 
wide, which is atypical for the narrow ambiental streets in the centre of Novi Sad. A 
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further differentiated zone for a planned vehicular traffic and a big green island in the 
street, are an insurmountable barrier between the opposite sides, facilities and buildings. 
The effect of the wind in the street is perceptible, and the broad surface further reduces 
the attractiveness and the reasons for stopping in the windy days. In a visual and 
ambiental sense, characteristic for Street Modena is its existing vegetation, which has 
primarily decorative character. A rectangular type grassed island, is set linearly along the 
entire segment of the street. Ornamental flowers in different colors create a pleasant 
atmosphere in summer days and bring liveliness into this area. Few residents of Novi 
Sad, as well as tourists, know that special attention may be given to the high and broad 
tree at the beginning of Street Modena, with a resting area. The oldest tree "Koprivić" is 
set in a sociologically unsuitable place, because of the frequent traffic intersection and 
parking in its immediate surroundings, which is why passers-by rarely pause around the 
tree that offers a pleasant shade. The existing high vegetation is insufficient to prevent 
the negative impact of the vehicular traffic on the pedestrian part of the street. 
As a route that is a spatial continuation of the direction of Street Modena, the pedestrian 
segment of Njegoševa Street, with the same spatial orientation, is even less visited. The 
ground floors that are partially closed for visitors are one of the most important reasons 
for scarcer visits to this public space. Moreover, high buildings create shadows in the 
larger portion of the day, and the influence of wind is direct, sometimes very strong. The 
microclimate in this zone is generally unfavorable and sometimes entirely different than 
in areas in its immediate vicinity. This street is most often used as a shortcut, a linear 
axis that connects the Liberty Square and Trifković Square. The cross section of the 
street is 8.50 m wide, with a change in the part closer to Trifković Square, where the 
shifting of the construction line in comparison with the regulatory line and the width of 
the profile of 17.50 m, created the ability to set high vegetation which is at the same time 
the only vegetation in this street segment. The importance of individual trees in a short 
row is not particularly great due to the very frequent vehicular traffic on Trifković 
Square. The lack of urban furnishing and equipment additionally reduces the value of the 
segment, so there are no places for the users to stop and rest. What this street is missing 
is a new character that can be reached via planting fixed or mobile greenery "which not 
only equalizes the temperature and refreshes the air, but also provides the necessary 
relaxation for body and mind" [6] and thus becomes an invitation for people to spend 
more time in the street that has an excellent location, but poor attendance. 
 
 

4. CONCLUSION 
 

Perceiving the orientation and conditions derived from it (insolation and aeration) and 
the cross-sections of the selected streets in the centre of Novi Sad, it was determined that 
there are factors which can reduce the negative environmental impacts caused by the 
morphological and geographic characteristics of the area. "For urban sociology, a street 
is one of the most representative examples of a social aggregate" [1] and by a planned 
policy of spatial reorganization, the magnetic power to attract pedestrians to spend time 
in it can be much stronger. It was observed that there is no water surface in any form in 
the city centre, thus an interesting fountain or a drinking fountain could enrich the 
environment and contribute to the interesting effect that the water produces in the space 
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in the visual and acoustic sense. Functionally, there is a justification why Zmaj Jovina 
and Dunavska Streets are, for the most part, free and without fixed vegetation, but 
setting up mobile flower pots, temporary but attractive canopies and gazebos for sitting, 
could reanimate the space. Recommendations for Njegoševa Street and Street Modena, 
in environmental terms, could be more radical. Disconnecting the continuous green area, 
forming cross paths and setting high vegetation in the seating areas, could attract more 
visitors, because the opposite sides of the street would be more adequately linked, the 
impact of wind would be reduced and protection against too strong insolation could be 
ensured. It was noted that the environmental conditions change depending on the 
orientation and characteristics of the cross-sections of the streets, their dimensions, 
height of the buildings and the presence of vegetation. Therefore, the re-greening of 
Dunavska and Njegoševa Street and setting up canopies in Zmaj Jovina and Street 
Modena is proposed. Such a concept could become a new tendency of the city, with the 
aim to attract citizens and tourists to more often stay in these urban areas, and for longer 
periods of time. 
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ЕКОЛОШКИ УСЛОВИ У НАЈФРЕКВЕНТНИЈИМ 
ПЕШАЧКИМ УЛИЦАМА У ЦЕНТРУ НОВОГ САДА 

 
Резиме: Централне зоне градова представљају најфреквентнија места окупљања 
са многобројним атрактивним садржајима и амбијенталним целинама, које су у 
служби повећавања гравитационе силе самог подручја. Еколошки услови веома су 
битан критеријум приликом вредновања квалитета јавног простора намењеног 
окупљању великог броја људи, у својству чега инсолација, проветреност, 
заступљеност зеленила, присуство/одсуство саобраћаја доприносе доживљају и 
пријатности боравка на отвореном. Пешачке улице у центру Новог Сада 
представљају умрежене правце кретања који повезују најпосећеније тачке у 
граду, због чега је веома значајно да еколошки услови  пруже здрав и квалитетан 
боравак на сваком од њих. У раду ће бити анализирани различити еколошки 
услови у четири улице у центру насеља: Змај Јовиној, Дунавској, Улици Модене и 
Његошевoj. Валоризација ће бити спроведена на основу утицајних фактора као 
што су: просторна оријентација, попречни профил који утиче на осунчаност и 
проветреност, количина зеленила, врсте и распоред, а добијени резултати могу 
указати на сличности и специфичности репрезентативних улица. 
 
Кључне речи: еколошки услови, пешачка улица, Нови Сад 
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ROLE OF BUILDING MORPHOLOGY IN 
ESTABLISHING OF THE URBAN CONTEXT 
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Summary: Different designing approaches allow visual, morphological, conceptual and 
coloristic harmonization when it comes to facing existing and newly planned structures 
in populated areas. The architectural environment is a unique entity in which the objects 
are interpolated on the principle of taking the characteristic elements from the 
environment or by using the new forms which achieves focus. Surrounding structures 
therefore receive different perceptual impressions. Morphological harmonization of 
newly designed buildings is often of great importance to the visual experience of space, 
and so a number of urban-architectural parameters such as construction and regulation 
lines, roof height ranges, the conceptual division of the dimensions of the building, 
number of floors, etc., are relevant to the question of breeding and raising quality of the 
urban context. In the case of buildings in Novi Sad, the issue of context in terms of visual 
perception will be presented and analyzed. 
 
Keywords: morphology, context, concept, Novi Sad 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
When shaping the urban tissue, a devised strategy constructed by a professional public 
community is of great importance, thus influencing the transformation of the image of 
the city. The seals of considerations, that can be read in the physical structure of each 
settlement, indicate traces of various influential forces of a certain time in the history of 
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the city and of its physical frame. The dominance of climatic, topographic, economic, 
political, sociological and ideological influences is most clearly read through the 
structure of the built environment and the objects that were created in a given period. 
Nowadays, as in earlier epochs, a guidance in designing streets, squares and blocks as 
well as the architecture that forms them is present, which is reflected in the 
implementation of a large number of urban laws, regulations and recommendations. "If 
we want to understand the city as a complex social phenomenon, it is necessary to have 
the skill of reading the map of its social meanings" [1] because the image of settlement 
develops in accordance with the social aspirations and needs. By applying planned 
regulations, aimed at improving the quality of urban space, the city and the community 
experience a synchronous gradation, which controls the genesis itself. The unity that 
emerges corresponds to the basic principles of the profession which emphasize the 
proportions and harmony of both the parts and the whole, and point to the context and 
the concept. Programmatic and molding compliance between objects and wholes, 
contributes to highlighting architectural typologies, stylistic characteristics and spatial 
features of the adopted environment. As a result, the surrounding space becomes very 
readable to the viewer, who thus acquires the ability to understand the physical 
framework. The morphology of the object and the level of integration into the context in 
which it originates, puts architecture in a few specific relations with the urban 
environment it is located in, by means of which the way of viewing and experiencing the 
space itself is affected and formed.  
 

 
2. VISUAL PERCEPTION AND THE LINK BETWEEN 

ARCHITECTURE AND ITS CONTEXT 
 
Due to established relations that are identified between the elements, the way of looking 
at a single facility or a continuous segment in the city structure can affect their 
significance in the mental map of individuals, as well as in the collective consciousness 
of the community. Certain characteristics that define the morphology of the object, such 
as the selection and arrangement of elements, proportions, hierarchy, size, geometry, 
rhythm, harmony and symmetry, point out the character of the building to the viewer. On 
the other hand, the position in relation to other objects, its function, materialization, 
composition, will emphasize its significance in the wider environment. The 
recognizability in the consciousness of the user of space occurs as a result of the 
acceptance of certain procedures and regularities while conceptually solving an 
architectural form, and all under the influence of a networked system of forces which 
dictate the trends of development of the city’s image. "One can not imagine a separate 
discussion about rhythm or proportion without, at the same time, thinking about 
harmony, symmetry or module" [2] which is why a clever blending or emphasizing of 
certain segments on the facade of the building or in the dimensions, creates a 
characteristic structure distinctive in space. The established sequences that the observer, 
usually unconsciously, can comprehend, help him or her in orientation and 
understanding the space in which they found themselves, as a shape in architecture 
"refers not only to the space and the activities that take place in it. A shape is also the 
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bearer of the meaning, what is nowadays commonly called a sign." [3] The readability of 
urban structure is a quality that is pursued in determining the morphological 
characteristics of the building which are to be adopted. The relation of architectural form 
and urban environment might have different intensities, thereby, it may connect these 
entities of space or separate them emphatically. Regularities occurring in the built 
environment affect the observer to recognize a particular object according to the 
typology, significance, stylistic belonging, time of construction, or to accept/comprehend 
it as a part of a whole that he/she saw and experienced. 
 
 

3. URBAN CONTEXT AND ARCHITECTURAL BUILDING AS A 

RESULT OF MORPHOLOGICAL FORMATION  
 
The significance it has today, Novi Sad has gained through over three hundred years 
long development that classifies it among the centres of culture, education and 
administration in the wider region. The visible layers in the physical structure of the city, 
the changes in the street network, the shape of the blocks and the construction system, 
clearly point out the formed wholes within the urban tissue. They are the result of many 
compromises made during its development, because the image of the city is, above all, a 
map of compatibilities adopted at different moments in its history. Novi Sad, very 
impressively carries the diversity of the narrow streets of the historical core, the 
regularity of construction from the second half of the XX century, as well as the density 
of multifamily housing conditioned by the expansion of the residential typology at the 
beginning of the XXI century. 
The centre of Novi Sad is a characteristic entity in which the interpolation and 
acceptance of the concepts of design and the harmonization of certain parameters led to 
the formation of the urban context in which the border between architecture and 
environment is very well displayed and read. The ambience of the streets and squares 
was achieved through the compliance of the surrounding layer of buildings and their 
homogenous morphological characteristics. A well designed selection of stylistic 
elements on the facades successfully created the historicity that the oldest area of the city 
displays to anyone residing in it. Limitations regarding the colouristic and contemporary 
expressions on the facades, such as various types of advertising, are reduced to the extent 
that will not impair the scenic of the street area itself. Regularities in terms of the height 
of the cornices and the ways of opening the facades, provide the unity among objects 
making an authentic context with enough characteristic details and elements that do not 
allow homogeneity to turn into monotony nor to cause difficulties in navigating, 
orientation and reading the place. 
Areas created by the rules of construction enacted after the end of World War II, were 
formed as city blocks framed by an orthogonal street network within which a residential 
or public construction of clear spatial characteristics was placed. Free standing objects, 
or humanely sequences of objects and large free surfaces, characterize the construction 
of the second half of the XX century in Novi Sad and are recognizable in the visual 
perception of observers in the area of Liman and Novo Naselje. By accepting the 
regulations for the construction of that period, city parts were obtained which, in 
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functional terms, met the needs of quality extended housing, and in terms of design, 
determined the parameters of space, that satisfied the existential and environmental 
needs of the residents. At the same time, with the established parameters, 
morphologically new and specific urban areas were built. The formation of public as 
well as residential buildings in this period, had clear guidelines from the point of 
positioning, approach, taking up space and materialization of the building, which 
contributed to the perception and recognition of the character and purpose of these 
objects. The architecture of public typology of this period separated itself in a 
morphological sense from the context in which it is embedded and is viewed completely 
independently from its environment, that is largely subordinated to its representative 
form. The most recent transformations, the city has undergone entering the XXI century 
and the transition process, due to the need for expansion of urban areas for the purpose 
of increasing the housing capacity. The changes certain areas of the city experience and 
go through nowadays, are reflected in the new framework of various engineering and 
urban planning conditions by which, structurally and typologically recognizable wholes 
are built. Areas of Grbavica and Detelinara, as well as the outlines of the new city 
boulevards, represent spaces in which the individual facility became unimpressive. Clear 
rules shape each building, however, one can not testify to the fact that, in the case of 
these areas "architectural structures reveal the meanings: spatial, social, cultural, 
historical, technical, economic, political, visual, urban, etc." [4] 
The lack of a unified concept in the design of houses in these areas, manages to 
depreciate the deliberation and compliance with certain architectural principles and to 
ensure the absence of identity of architecture in a continuous series of street facades. The 
contradiction that arises between the honored planned guidelines, regulatory line, roof 
cornice, number of floors and the complete individuality within the concept while 
establishing relations among elements, colors and materials, gives these parts of the city 
"the impression of hurry, temporality, confusion." [1] The described spatial framework 
has led to the lack of identity in the areas of new construction, blending facade canvases 
on adjacent buildings in a way that makes the diversity of colors and the coordination of 
morphological elements linked in an unbroken series from which it is impossible to 
extract an architectural object nor achieve a particular harmony with the urban context. 
The concept of such design marginalizes the significance of the object, puts it in the 
background and makes it impossible to separate it as an entity in relation to the 
environment. A consistent morphology of houses, and a different interpretation of the 
same idea, is increasingly being recognized as typical in the parts of the city that are 
developing. 
 
 

4. CONCLUSION  
 
The identity of space is formed by characteristic structures that define the physical 
framework and affect the experience of the environment, the silhouette, and the general 
recognizability. People become bound to the spaces they live in, to the centres of 
settlements or places they most often visit, thus the responsibility of each profession 
which shapes and forms these places is primarily oriented towards a healthy and pleasant 
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community development. The genesis of Novi Sad unfolded in stages, and each new 
phase brought different postulates which disassembled the city in several parts. The 
transformations that can be viewed on the plan are not always visible in space and can 
not be recognized in the urban morphology, which, on the example of the city, points to 
both positive and negative consequences. Defining an environment adequate for people 
requires the adoption of proportional and harmonious wholes that preserve the ambience 
and allow residents or visitors to bind to them, while creating disproportionate wholes 
atypical to the environment triggers a reaction of the observer. 
"There are different approaches to designing new buildings to suit their architectural 
surroundings" [5] and the morphological integration, in this case takes precedence when 
choosing the most appropriate approach. On the example of the Centre, it was found that 
all objects that are formed morphologically follow the existing architecture, retain the 
vertical and horizontal differentiation, construction line and planar parsing. Thus the last 
decade has bestowed the city with a series of new objects that in terms of materials and 
colors, style and finished general expression correspond to the modern principles and 
architecture, but in terms of context, support the status quo and preserve the ambience. 
The subject of this work is not an analysis and valorization nor even a justification for 
such designing solutions, but rather the evaluation and indication to the importance of 
morphological fitting on the issue of size and horizontal and vertical harmony in space. 
A free standing building, unlike a sequence, leaves the possibility of easier fitting in the 
immediate surroundings, since as a unique structure, it has fewer determinants to be met, 
thus fully fitting or denying the environment. In the area of Liman it was found that the 
blocks are also organized by free standing structures, in terms of morphology they can 
have the same recognition and ambientality as the areas in the city Centre. However, 
under general impression one must also indicate the historicity, scenic, spirituality, 
culturality that the areas in the centre have thanks to the historical layers which 
influenced the creation of the spirit of the place, that the blocks of Liman and Novo 
Naselje don’t possess. 
"At the first observation of visual values" public spaces and buildings dating from the 
beginning of the XXI century "provide information primarily on commonality of 
architectural elements by which they are formed, positions relative to the observer, 
composition" [6] and therefore they are becoming a uniform structure with less 
expressiveness. Only the segmented whole created by facades in a row in these cases, is 
not sufficient to point out the differences in morphology, but in visual terms it creates a 
characteristic disharmony when it comes to identity. Due to residential production that is 
quantitatively dominant, the new parts of the city are gaining visual, functional and 
environmental expression that does not cause a positive reaction in a society that 
remembers the spaces as they were prior to radical transformations. In order to retain an 
authentic expression in each area of the city, a strong and defined attitude must be 
honored during design orientation and morphological harmonization of the existing and 
newly designed. A moderate relationship that is thus established will protect the urban 
environment from a chaos that would arise in a free interpretation of the city, and 
otherwise, by enforcing a planned policy, it will prevent an apathetic homogeneity which 
leads to the loss of identity and social disintegration. 
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MORFOLOGIJA OBJEKATA U ULOZI FORMIRANJA 
URBANOG KONTEKSTA 

 
Rezime: Različiti pristupi projektovanju dozvoljavaju vizuelno, morfološko, 
konceptualno i kolorističko usaglašavanje kada je u pitanju suočavanje izgrađenih i 
novoplaniranih struktura u naseljenim sredinama. Arhitektonsko okruženje predstavlja 
jedinstvenu celinu u koju se objekti interpoliraju po principu preuzimanja 
karakterističnih elemenata iz neposrednog okruženja ili korišćenjem novih formi kojima 
se postiže akcenat, a oktružujuće strukture dobijaju često drugačiji perceptivni utisak. 
Morfološko usaglašavanje novoprojektovanih objekata često je od velikog značaja za 
vizuelni doživljaj prostora, te je tako niz arhitektonsko-urbanističkih parametara poput 
građevinske i regulacione linije, visine krovnih venaca, konceptualnih podela u gabaritu 
objekta, broj spratova i drugo, značajno za pitanje oplemenjivanja i podizanja kvaliteta 
urbanog konteksta. Na primeru novosadskih objekata, u radu će biti prikazano i 
analizirano upravo pitanje kontekstualnosti sa aspekta vizuelne percepcije.  
 
Ključne reči: morfologija, kontekst, koncept, Novi Sad 
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REVITALIZATION POTENTIAL OF PUBLIC SPACES 
IN THE CENTRAL PEDESTRIAN ZONE OF NOVI SAD 
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Summary: During the last decades, Novi Sad had experienced numerous changes, which 
have reflected in the urban matrix, resulting in a lack of public spaces. The squares are 
a complex urban spaces used for socialization, gatherings and other activities that are 
gradually losing their prior importance due to the emerging traffic demands. This paper 
explores open public spaces - Trifković Square and Republic Square, which represent a 
key fragments of the central pedestrian zone of Novi Sad, an important ambient entity of 
the city that have not so far reached its full potential. The aim of the research is to define 
parameters that affect the identification of public space as a square, in order to better 
understand the historical change and the existing prominence of the urban form of 
squares, as well as the impact of determined parameters on their revitalization potential. 
Consequently, this paper proposes possible directions for functional revitalization and 
complete incorporation of analyzed squares in the central pedestrian zone of Novi Sad. 
 
Keywords: Public space, revitalization, Trifković Square, Republic Square 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Urban matrix is an apparent indicator of settlement development, progress and changes, 
which are manifested into the public space of the city. Contrasting to the streets, which 
are the linear routes of movement through the city, squares are specific stationary 
elements. As a place of exchange and encounter, square is important functional and 
social element of an urban structure. They are highly contested public spaces that are 
constantly undergoing various changes. For centuries, the squares were the basis for 
urban life and the creation of urban cultural scene of the city. Even today, the essence of 
the square is it to be regulated as a pedestrian zone and a place where people can gather.  
Historically, the prevailing features of squares in Vojvodina were the numerous forms of 
socialization and currency exchange. Squares as marketplaces were the most common 
typological group in Vojvodina, but over the time due to economic, social and historical 
changes, they received another functions and meanings [1]. During XX century, a new 
type of public space was developed, focusing on multi-functionality of squares. On the 
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other hand, some of the central town squares were modified in order to respond to the 
emerging traffic demands. Most of the squares were transformed into the traffic roads, 
bus stations, roundabouts and parking lots, by incorporating road and rail traffic as its 
integral components. This transformation has occurred on many squares in Novi Sad, 
including Trifković and Republic Square as parts of the old pedestrian zone of the city. 
Pedestrian zone of Novi Sad is an ambient with numerous and diverse historical and 
cultural monuments, as well as with network of public spaces fragmented into many 
minor urban 'islands' exposed to traffic. The expansion of the pedestrian zone to other 
parts of the old city center is a longstanding idea, made three decades ago when 
authorities of Novi Sad decided to expel vehicles from city center. 
Revitalization of public spaces in the central pedestrian zone would offer an articulated 
network of ambiences, by interconnecting squares with pedestrian streets. Nowadays, 
squares are losing their former importance in the social and urban life of its citizens, and 
public life of the city is slowly abandoning squares. Squares in Novi Sad were not able 
to cope as the social space of the city that would built the image of its authenticity [2]. 
On the other hand, public spaces often lack coherence and identity, and need to be 
restructured to meet certain parameters that enable its clear perception as a square. 
 
 

2. CRITERION OF SQUARE PARAMETERS ANALYSIS 
 
There are two aspects of the analysis of selected squares in Novi Sad. The first deals 
with the reassessment of the physical parameters that describe primarily the disposition, 
geometry of space, street inflowing, relations between private and public spaces, etc. 
Another aspect of the analysis interprets the relations within the physical structure of the 
square. These aspects allow consideration of the square through parameters that define 
its essential characteristics, and points out a set of parameters for its future development. 
Urban disposition of squares involves their position in relation to a comprehensive 
settlement and can be expressed in two ways: (1) in relation to the geometric center of 
settlement, and (2) in relation to an important position (city center, main street, etc.). 
Geometry of the squares is one of the most important determinants of the square, derived 
from the shape of the urban matrix and by the morphological characteristics of the 
terrain. According to Rob Krier, shape of every square can be deducted to one of three 
basic regular shapes in geometry such as square, circle and triangle, which can further 
produce more complex shapes by applying processes of refraction, division, addition, 
penetration, overlap, interference and distortion [3].  
The geometry of the square is closely related to analysis of proportions. Camillo Sitte 
points out that an important aspect in finding an optimal size of the square is its 
proportion to the dominant building, suggesting that a single building height is a 
minimum rate for the corresponding dimension of the square [4]. Shape and openness of 
a square is influenced with surrounding street network, their intersections and interflows 
into a square. Rob Krier defined the different arrangements of the interflow of streets 
into square as (1) centric and perpendicular to the square length, (2) eccentric and 
perpendicular to the square length, (3) perpendicular at corners of the square, and (4) at a 
random angle to sides of a square [3]. 
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In physical terms, the square consists of open space and buildings around it, and it is the 
place from which we perceive immediate environment of the square. An environmental 
image may be devided into three components: identity, structure, and meaning. It 
requires the identification of a building, as its distinction from other things and its 
recognition as a separable entity, which is called identity. Secondly, the image must 
include the spatial or pattern relation of the building to the observer and to other 
buildings. And finally, the building must have some meaning for the observer, whether 
practical or emotional [5]. A frame composed of architectural structures is needed to 
identify an open public space of the city as a square, and to categorize it as opened or 
closed one. Closeness of the square is the only way in which the free space in the middle 
of the city can truly become a square [4]. Therefore, surrounding buildings, their 
position, shape, size and function, make a relation with main functions of the square. 
The presence of traffic in the square conditions developing of business contents in the 
surrounding buildings, and a regulated green or paved surface of the square, intended for 
gatherings of people, promotes the introduction of commercial, trade and cultural 
contents. Another group of parameters such as historical and cultural importance of a 
square, use of urban furniture, adequate lighting, paving arrangement, green areas and 
presence of ambient values of the square, represent an important points in the existence 
of the square. The analysis of basic parameters such as (1) urban disposition, (2) urban 
morphology, (3) street interflow, (4) physical structure, (5) manner of functioning, (6) 
programs in the ground floors, (7) elements of identity, (8) urban furniture, (9) 
vegetation, and (10) ambient value, have to indicate which components of the public 
spaces are perspective and should be retained and used as starting points for their 
revitalization into pedestrian zone of Novi Sad.  
 
 
3. CASE STUDY: TRIFKOVIĆ SQUARE AND REPUBLIC SQUARE 
 
This paper is based on an analysis of the Trifković Square and Republic Square, 
important focal points in the urban matrix of Novi Sad. As extended parts of pedestrian 
zone, these squares were altered into parking lots and traffic nods and do not meet the 
general criteria to be classified as squares. Take-over of pedestrian zone by vehicle 
traffic is in contradiction with Detailed Regulation Plan of Protected Old Urban Core of 
Novi Sad passed in 2011, which clearly stated that the pedestrian zone should be 
retained in the existing borders [6]. Lack of parking spaces, with the enhanced processes 
of the urban core transformation, led to the conversion of these potentially valuable 
places of socialization to the space primarily reserved for the vehicular traffic. 
Triangular Trifković Square is currently organized as a traffic roundabout and parking 
lot accessed by car through the Njegoševa Street on southwestern corner, with two routes 
of vehicles departure via Svetozara Miletića Street on the north side of square. Main 
routes of pedestrian access are Njegoševa Street and Laze Telečkog Street, which are 
connecting the central pedestrian zone of the city with the square. In 1793, a route was 
breached through Njegoševa Street, merging a connection between Trifković Square and 
the central city square - Liberty Square, containing Town Hall and one of the most 
significant vertical landmarks of the city - The Name of Mary Church.  
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During its history, Trifković Square had experienced several functional transformations, 
resulting in complete reshaping of its physical image. There once existed a very 
important public institution - theatre building Theatrum publicum, with the surrounding 
area of the Platea theatralis, nowadays recognized as Trifković Square. The theatre was 
demolished in late XIX century, nevertheless, the old perspective of the square had 
generated ambient for pedestrians as the main users of the space. In the second half of 
the XX century, Trifković Square became a bus stop and turntable for city traffic. 
Nowadays, the square has lost its role as an urban space dedicated to the social life of the 
city, due to prioritization of motor vehicles instead of pedestrians. 
Physical frame of the square consists of diverse buildings, different in architectural 
styles, number of floors, functions, etc. The upper floors of the buildings surrounding the 
square are mostly dedicated to private housing, whereas the programs in the ground 
floors are dominantly commercial. Most of buildings were built at the turn of the XIX 
and XX centuries, with the exception of contemporary 'Levi 9' building on the corner of 
Svetozara Miletića and Laze Telečkog Streets. The most important historical building 
located on Trifković Square is the house of Kosta Trifković, an eminent writer, 
dramaturge, and a notable citizen of Novi Sad according to whom the square was named 
after. Music school Isidor Bajić and angular three-story building enclose southwestern 
side of the square. Popular old inn 'Bela lađa', which existed from the mid-nineteenth 
until mid-twentieth century in the house on the south corner of the square, was 
abandoned although it was placed under protection as a historic monument. There are 
indications that it had an important part in history of Novi Sad, due to the fact that it was 
meeting place of important names in Serbian politics and culture, such as Svetozar 
Miletić, Jovan Jovanović Zmaj, Laza Kostić, Đura Jaksić, Miloš Crnjanski and others. 
Despite its urban and historical potential, the Trifković Square lacks of appropriate 
function, urban and landscape design. It is enriched with deciduous tree species and lawn 
in central part, and equipped with traffic infrastructure, indicating that the square is 
oriented primarily to vehicular traffic, and not to the pedestrians. During the analysis of 
the existing traffic conditions, it was observed that there is significant overlapping 
between pedestrian and vehicular traffic. Construction of a public garage near the 
Trifković Square and Serbian National Theatre has not completely solved the lack of 
parking spaces, and this issue seems even more problematic nowadays. 
 

 
Figure 1. Urban position of Trifković Square (left), Existing prominence of the square 

(middle), House of Kosta Trifković (right) 
 
Republic Square is one of the oldest parts of the city, positioned near the Zmaj Jovina 
and Dunavska Street. It has rectangular shape enclosed on all sides with buildings, with 
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aspect ratio 1:4. Square is physically divided into two parts, resulting that this 
fragmented public area is not recognized as a square. The western part was for a long 
time a bus station. It was relocated in 2006, and the square is currently organized as a 
public parking lot. Square plateau is extremely devastated with inadequate urban 
furniture, and it lacks in landscaping and greenery. The whole area is nowadays facing 
reconstruction and revitalization in order to become a decent public space. 
The eastern part of the square, recognized as Fish Market, is functioning as market place 
with a temporary structures and market stalls. It is one of symbols of Novi Sad that used 
to supply citizens with fresh fish in the mid-nineteenth century, and eventually evolved 
into the common market place. It is a very distinctive part of the city and depiction of 
local culture, as well as a potential tourist attraction. Ljubinko Pušić suggests that market 
places are social spaces after which the Novi Sad is actually known for [2]. 
The traffic infrastructure surrounding the Square is in very poor condition. The eastern 
part of the square is enclosed with Žarko Vasiljević Street, which is a one-way traffic 
road connecting the square with Dunavski Park. The northern part of the square is 
extension of Miloša Bajića Street, which is linking Danube quay with the Republic 
Square. It can be accessed from the north through two-way Kosovska Street, and 
departed through one-way Šumadijska Street on the north and one-way Daničićeva 
Street on the western comer. On the western part, square is interconnected with the 
pedestrian zone of the city through Gimnazijska Street.  
Square frame is assembled with the Gymnasium Jovan Jovanović Zmaj building on the 
western edge, located near Congregational Church and Bishop's Palace, which can 
altogether be perceived from the square. On the southwestern corner of the square, there 
is City library branch Anica Savić-Rebac. Fish Market is enclosed with dominant 
Military Headquarters building in the southeastern corner and Archives of Vojvodina 
building in the eastern part of the square. On the other hand, perception of the square as 
a whole is prevented, due to the elongated shape of the square and great number of 
market stalls, facilities and various temporary structures. 
 

 
Figure 2. Urban position of Republic Square (left), Existing prominence of the square 

(middle), Fish Market (right) 
 
 

4. CONCLUSION 
 
It is apparent that the observed two squares have not reached full potential as identifiable 
public spaces, as they were not primarily designed for pedestrians. Absence of wide-
ranging usage of potentially progressive elements of analyzed squares has to be resolved, 
in order to reach full potential of this space and to provide visitors' identification with 
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this space. Lack of urban furniture, thoughtfully organized paving and landscaping is 
issue in both of the analyzed squares. As a spaces of socialization and gathering, they 
must undertake some alterations in order to meet the needs of the present-day way of life 
in Novi Sad. In this sense, defined parameters of the examined squares could be starting 
points in their revitalization and incorporation in central pedestrian zone of the city. 
Any further revitalization of these squares should clearly define their function, resolve 
the traffic issues, open ground floors to public context, and revive interaction between 
visitors and public space in order to have a pronounced role in the social life of the city. 
Traffic issues need to be resolved in order to restore the original function of the both 
squares as open public spaces dedicated to pedestrians. Prospective directions for 
solution of traffic issues can be traffic reduction or calming and the construction of the 
new public underground garages. Future transformations need to preserve valuable 
historical buildings and reminiscence of important events and individuals in the history 
of Novi Sad. Their distinctive identity, historical importance and position in the central 
city core represent fundamental parameters of their revitalization potential. 
Transformation of Trifković Square and Republic Square into multifunctional spaces 
would highlight their ambient values and make them recognizable as places of 
socialization that would change the character of the whole fragment of the city. 
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ПОТЕНЦИЈАЛ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНИХ 
ПРОСТОРА ЦЕНТРАЛНЕ ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ У 

НОВОМ САДУ 
 

Резиме: Током последњих деценија Нови Сад доживљава бројне промене које се 
огледају у урбаној матрици, што је довело до недостатка јавних простора.  
Тргови су сложени урбани простори који се користе за социјализацију, окупљања 
грађана и друге активности, а постепено губе значај због све већих саобраћајних 
захтева. Рад истражује јавне просторе - Трифковићев трг и Трг Републике, који 
представљају кључне фрагменте централне пешачке зоне Новог Сада као важног 
амбијенталног ентитета града који до сада није достигао свој пуни потенцијал. 
Циљ истраживања је да се дефинишу параметри који утичу на идентификацију 
јавног простора као трга ради разумевања историјских промена, али и постојећег 
значаја, као и утицај дефинисаних параметара на њихов ревитализациони 
потенцијал. У раду је предложена могућа функционална ревитализација и 
инкорпорација анализираних тргова у централну пешачку зону Новог Сада. 
 
Кључне речи: Јавни простор, ревитализација, Трифковићев трг, Трг Републике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41th
 ANNIVERSARY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA 

International conference  

Contemporary achievements in civil engineering 24. April 2015. Subotica, SERBIA 

 

704  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

 705 

 
 

 

 
 

INFLUENCE OF OPEN SPACES NEXT TO CULTURAL 
BUILDINGS IN NOVI SAD ON THE CITY IDENTITY 

  
Kristina Ćulibrk Medić 1                                                                                  УДК: 711.57 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.088 
Summary: Built and unbuilt areas of the city are always in touch and emerge from each 
other. It is this contact of architectural and urban, that gives the opportunity of forming 
spaces that contribute to the identity of the built environment, with all the more powerful 
influence in cases where open space is located next to the culture facility. The analysis of 
cultural institutions in Novi Sad  will give an insight into the current situation but also in 
the potential of these spaces. The aim is to determine the importance and scope of 
participation of open spaces next to the cultural institutions in Novi Sad on the image 
and identity of the city, seeing the potential of of this areas and to make classification of 
elements involved in the aspect of their memorability. Such an analytical review of the 
implementation of the above criteria in the urban open spaces make it possible to define 
the steps to increase the quality of spaces that are already defined in terms of 
morphology, but also to  set new trends in the design of  spaces of this character. 
 
Keywords: Cultural facilities, open spaces, identity, perception, communication 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
"When we talk about the identity of an area, city, and eaven wider regions relating to the 
built environment, the emphasis is mainly on built structures of varying character, which 
are integrated into the urban structure in diferent ways. Open spaces are rarely 
mentioned as a whole that contain recognizable and memorable elements with which 
citizens can identify and relate to."[1] Although the architectural theory at our 
universities largely accepted equality of built and unbuilt space, Novi Sad practice shows 
different treatment usually dictated by economic aspects. In a country that introduced the 
economy savings measures, arranging of public spaces is not the primary problem and is 
disposed for better days2 with the presence of only the necessary utility and communal 
maintenance that provides the simple basic functioning. What legal regulations currently 
propagate is the strict separation of public and private property with a very distressing 
bureaucratic process for those who plan interventions outside the regulation line. 
Although unlikely, the influence of private capital for intervention in the open spaces of 

                                                           
1 Kristina Ćulibrk Medić, M.Sc. in Architecture, licenced architect planer at „Port Express“ doo Bačka Topola, 
Serbia PhD candidate at Faculty of Technical Sciences, Department of Architecture and Urban Planing, 
University of Novi Sad, adress: Kosačka 23, 24300 Bačka Topola, Serbia, kristinacm82@gmail.com 
2 Interventions are not entirely absent, and the ongoing renovation of the Republic Square, which is located 
near the Museum of Vojvodina, although not in direct communication with it, is sincerely very commendable. 
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the city in this way is cut at the roots, putting arranging the given area under the 
patronage of the state.  
This paper will cover two cultural institutions of national importance and different 
functional orientation: Serbian National Theatre and the Museum of Vojvodina, as well 
as open spaces that are placed next to them. It will be researched what kind of 
relationship with the environment these renowned institutions form, how much attention 
is paid to the arrangement of open spaces with which they are in contact and what are the 
potentials and the role of this spaces in forming the image of the city and its identity. The 
research was conducted with the analytical and synthetic method, which exceptionally 
corresponds to architectural profession, in which everything is viewed through the parts, 
unity and their relationship, with descriptive method, as well as induction and deduction. 
The aim is to determine the validity and scope of participation of open spaces along the 
cultural institutions in Novi Sad on the image and identity of the city, seeing the 
potential of of this areas and classification of elements involved in the aspect of their 
memorability. 
 
 

2. CILTURAL FACILITIES AS SPATIAL CONSTANTS 
 

Public buildings, and objects of culture among them, undoubtedly represent objects that 
predominantly take part in creating the image of the city. For residents of the city and its 
regular visitors, cultural facilities are undoubtedly on the daily movements map, and for 
those who will visit Novi Sad only a few times or even once in their lives, these 
institutions are definitely incorporated in the selected tourst program. "Without 
underestimating any architectural or urban program, contents or activities in the cities, it 
is however still considered that the responsibility of public buildings is the largest when 
it comes to the formation of the urbanity, urban values and social identity of cities."[2] 
Objects as separate entities are morphologically and functionally unsustainable, thus the 
equation of spatial design must incorporate open space. In the case of cultural facilities 
in our country, which are mostly institutions under the patronage of the state, we are 
talking about public open spaces, which are part of the city life. "Open spaces that have a 
defined program and are intended for the citizens, as well as spaces that emphasize 
certain buildings and thus contribute to the image of the city, are the points which form 
the overall identity of the environment with their individual identities."[3] Cultural 
facilities and open spaces that are connected to them are spacious constants by which 
users create individual mental maps of the city. This is one reason more for care of 
cultural objects and their surroundings in the best possible way, and assignment of 
function space in order to create a pleasant and positive impression should be an 
imperative.  
 

 
3. CULTURE FACILITIES AND OPEN SPACES IN NOVI SAD - 

EXISTING STATE ANALISIS 
 
Serbian National Thetre is the building of culture of national importance. In the current 
form the building functions since 1981, as a purpose-designed facility. Theater Square in 
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front of the entrance of the building has the same date, since it is formed simultaneously 
with the building. "The importance of the Theater Square lies in the fact that it is the 
only square whose character is defined solely by public building of cultural 
significance."[4] 
 

       
Figure 1, 2, 3. Theatre square, Entrance party, Back facade and open public space  

 
Although one of the most famous landmarks of Novi Sad SNT building and public open 
space with which it is in contact is perceived in different ways by citizens - from placing 
in fore front the uniqueness and importance of the institution and square, to the negative 
aspects of its builders intolerance towards cultural heritage and extreme confinement of 
the facility. Nevertheless, there are interesting moments of communication between 
facility and the environment - it can be seen that the "form of the plan is completely 
closed ... except at only place in theater that should undoubtedly be cept away from the 
audience - at the actors wardrobe block."[4] At this point, pedestrians are able to 
perceive costumes and other props hung at the windows, as well as actors, singers and 
dancers as they prepare for the stage.  
The building is free standing, but just Theater Square in front of the main entrance is 
treated as a public area of importance with certain memorable elements that are part of 
its identity - statues, memorial plaques, signs, billboards, parterre leveling, maintained 
lawns and facades that determine space of the square (including the facade of the SNT 
which is an epithet which other facades of the building can not take). The other three 
open spaces with which the object is in contact can not commend with such care, 
although they are all with excellent spatial and functional potential.   
Museum of Vojvodina is an institution that consists of two separate buildings, 
completely different by style orientation, and relationship with open spaces.  
The first building was constructed in 1896 as a court building in which the museum 
moved in in 1974. Part of the reason for the very severe impression which this building 
reveals not only by its architectonics, but also through the relationship with the open 
space, should be sought in this very functional divergence among two institutions (court 
and museum). Form of the building draws entrance section into the plot, leaving free 
open space in font of it. However, the characteristics of inherited condition are not used 
to its full potential because this open space is not integrated into the public space of the 
city. Emphasis of the entrance is just slight, and the free space is used as a green area to 
set up exhibits whose perception is made from sidewalk and through iron fence that only 
emphasizes the sense of distancing from the object of observation and the museum 
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building. This way, the only public open space in direct contact with the museum is the 
Danube Street sidewalk that functionally and formally provides no reason for retention 
and opportunity to remember the space in order to identify with it.  
 

      
Figure 4, 5. Entrance of old building of Museum of Vojvodina,  

Open space in front of new building 
 
Second object of the museum is of more recent date (1959) and is designed as a museum 
building. This is evident in the treatment of open space, retreating of building into the 
interior of the block for formation of the pre-space to the entrance area and by placement 
of sculpture that is visible from Danube street sidewalk. The design and functional 
elements are there, but poor maintenance of the spaces gives it a certain note of 
untidiness. The real problem arises in the open space between the two buildings, as well 
as inner-block park space to which other facades are oriented. These spaces are 
characterized by sloppy-looking parking space, lack of final processing and spatial 
elements of design, but what defeats the most of all - by complete neglect. The fact that 
these areas are also available for users is forgotten, alongside the fact that they 
participate equally in forming the image of the institution and its environment, that they 
are a part of the cities public spaces, and that their positions along the benchmark 
facilities puts them at the forefront of  perceiving and memorising the city.  
 

 

4. RESULTS OF REASEARCH  
 

The research has shown the following: 
1. unequal treatment of differently oriented public open spaces at freestanding 
facilities. As a rule, in relation of Novi Sad cultural facilities and open spaces, there is 
the phenomenon of the obverse and reverse, even in cases when certain spaces are 
equally available to users. Freestanding building has four façades (faces), which is the 
fact that, regardless of the frequency of these different open spaces should not be 
forgotten.  
2. public spaces with direct contact of buildings and unbuilt areas have a character 
of stronger definition. The reason should be sought within the impact that culture 
facility has at its immediate surroundings, in its participation in the formation of spatial 
and visual relationships at adjacent open space in the physical sense (involvement in 
forming of open space boundaries, the availability of the entrance and direct 
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communication with the space users), but also the nonphysical dimension through the 
direct presence of what the culture object represents and the programs that it offeres. 
3. parterr levelings and spatial design elements create memorable structures and 
spaces of expressive identity. The dynamics of space and individual design elements 
play an important role in the formation of mental borders of open spaces entering them 
into individual maps of the city. 
4. space on the street with active vehicular traffic does not provide enough space for 
the formation of nontransit character of space. Sidewalk in front of the culture 
institution has transit character and represents the path to a certain destination. When this 
space eaven poseses some memorable features, without further enlargement towards the 
object, its identity is not bonded to the adjacent cultural institution and is seldom in 
reltion with it. Exceptions can be made at pedestrian streets and street routes that open 
visions towards the culture institutions, or other benchmark buildings (open spaces).  
5. it is necessary to create a space where people will retain. Dwelling of people in an 
open public space is a basic imperative to create a place with identity, and the proximity 
of cultural institutions is a great reason to fulfill this requirement. The proximity of the 
culture building is something that should definitely be taken as an advantage in the 
proces of activation and popularization of open spaces of the city. 
Elements which can form the identity of space are: 
1. Composition of open space - morphology of space which is perceived as pleasant. 
2. Object as the dominant - usually the culture or other benchmark building. 
3. Function - a function related to facility or other programs that encourages socialization 
4. Intervention on the parterre - leveling, flooring, green and water surfaces. 
5. Spatial design elements - sculptures, fountains, obelisks, etc. 
6. Street furniture - benches, lighting, fencing, etc. 
7. Elements of visual communication - signs, bilboards, boards with descriptions, ect. 
In the described buildings and spaces their presence can be summarized as follows: 
 
Building Compozition Dominant Function Parterr Element Furnishing Visual com. 

SNP + + - + + + + 
Mueum of 
Vojvodina I - - + - + - - 

Museum of 
Vojvodina II - - - + + - - 

Figure 6.  Table of identity elements presence with analised open spaces 
 
 

5. CONCLUSION 
 
"Urban space is the stage on which most of its inhabitants activities are conducted." [5] 
Guided by this sentence, it is necessary to create and offer places and open spaces where 
people reside, and open public spaces becides the culture buildings with its position 
becides the benchmarks of the city affect not only the cultural life and image of the city, 
but the formation of his identity at all. In Novi Sad these spaces only partly fulfill this 
task, but it is evident that they are taken into account in the proces of design and 
construction of buildings, because their formal potential is huge. Cultural institutions, as 
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an urban benchmarks, the identities of the city and objects of significance, should be the 
weight on the scale of urban design that will pull the pan in the desired direction, at least 
for the public open spaces with which they are in direct (and indirect) contact. The 
specific position of these areas, not only the spatial and formal, makes them 
indispensable whole of vistas and impacts that benchmark objects provide and  are put in 
the forefront of perceiving and experiencing the city. Identities will be formed in any 
case, the only question is - what kind? 
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УТИЦАЈ ОТВОРЕНИХ ПРОСТОРА УЗ ОБЈЕКТЕ 

КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ НА ИДЕНТИТЕТ ГРАДА 
 

Резиме: Изграђени и неизграђени простори града су увек у контакту и извиру 
једни из дугих. Управо се на овом контакту архитектонског и урбаног, могу 
формирати простори који доприносе идентитету грађене средине, са још 
снажнијим утицајем у случајевима када се отворени простор налази уз објекат 
културе. Анализом новосадских културних институција даће се увид у постојеће 
стање, али и потенцијале ових простора. Циљ рада је утврђивање важности и 
обима учествовања отворених простора уз културне институције Новог Сада на 
слику и идентитет града, сагледавање потенцијала ових простора и 
класификација елемента који учествују на аспект памтљивости ових простора. 
Оваквим аналитичким приказом и имплементацијом наведених критеријума у 
урбанитет отворених простора могуће је дефинисати кораке за повећање 
квалитета простора који су већ оформљени у морфолошком смислу, али и 
поставити правце у пројектовању нових простора оваквог карактера. 
 
Кључне речи: Објекти културе, отворени простори, идентитет, перцепција, 
комуникација 
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TYPOLOGY OF THE URBAN FABRIC: TRANSPORT 
SYSTEM, AS A CITY DEVELOPMENT FORCE 

 
Eva Lovra1                                                                                               УДК: 656.1:711.4 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.089 
Rezime: Studija je zasnovana na pretpostavci, da je urbano tkivo modernog grada 
evoluirao na teritoriji nekadašnjeg kraljevstva iz dualističkog perioda, između 1867. i 
1918. godine. Tokom sadašnjeg istraživanja primarni cilj nam je ispitivanje osnovnog 
sistema gradskog tkiva, zbog uspešnog predstavljanja i definisanja sistema 
procenjivanja estetike nasleđa. Metodologija vodi kroz tipologiju strukturnih promena 
gradskog tkiva (ulične linije, sistemi trgova, morfologije kao nasleđe promena 
modaliteta prevoza). Osećaj savremenosti zavisi od strukturalne i morfološke 
informacije o urbanom tkivu. Tipologijska istraživanja urbanog tkiva u gradotvornom 
smislu bavi sa fenomenom promene transporta, čije dostignuće može da bude i 
savremeni oblik određenog dela grada. 
 
Ključne reči: tipologija, savremeni oblik grada, modalitet prevoza, dualizam 
 
 

1. UVOD 
 
Urbanizacija ispitivanog razdoblja, između 1867. i 1918., to jest Dualizma2, počela se 
razvijati usled ekonomskog restrukturisanja. Urbanizacija je bila najintenzivnija  od 
1890. godine na teritoriji Mađarske Kraljevine. U Mađarskoj članovi XLII zakona iz 
1870. godine i članovi XVIII zakona iz 1871. godine su uredili zakonitost urbane 
zajednice [1]. U popisima iz 1869. godine već su zamenjene kategorije slobodnog 
kraljevskog i stepskog grada sa organizovanim kategorijama opštinskog grada i gradova 
organizovanog odbora, čiji status nije bio jednak sa prethodnima. Sam proces utice na 
karakteristike tadasnjih gradova, a njegova priroda je modernizacija grada, koja je imala 
različite urbano-razvojne snage. Ubrzano su se razvijali gradovi koji su bili železnički 
centri i na granicama različitih geoekonomskih i pejzažnih područja. Mađarski gradovi 
su se fokusirali na izgradnju moderne infrastrukture (kanalizacija, voda, struja, plin i 
telefonske linije), čime se razvijalo i oblik modernog grada, međutim, teritorijalno 
postojale su značajne razlike u razvoju urbanih jedinica.  
 
 

                                                           
1 Ing. Eva Lovra, M.Sc, Ph.D student, University of Pécs, Pollack Mihály Faculty of Engineering and IT, 
Boszorkány street 2. 7624 Pécs, Hungary, e – mail:  lovra.eva@gmail.com 
2Dualizam je naziv za dvojnu strukturu Austrougarske Monarhije, koja je prema nagodbi iz 1867, sastojala od 
dve države (Austrijske carevine i Mađarske kraljevine) do 1918.  
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2. METODOLOGIJA 
 
Morfologija grada i gradskog tkiva može se definisati proučavanjem razvoja urbanog 
područja, određuje se preko manifestacije forme, njenog postupnog razvoja i interakcija 
između komponenata urbanog tkiva (ulica, trgova i zelenih površina, javnih površina). 
Baza morfologije može se opisati preko društvene regulacije, ali uglavnom sa tehničkim 
šemama i formama, čija tipizacija je evidentna. Teorijski aspekti morfologije su dati 
preko komponenata prostornih/geografskih obeležja grada, istorije i arhitekture. 
Morfologija, kao nauka, analizira tipične karaktere urbanih prostornih struktura i procesa 
razvoja, i izučava fizički karakter na različitim nivoima urbanog tkiva. Nakon 
analiziranja metoda italijanskih i engleskih urbano-morfoloških škola, istraživanja su 
razvila metodu koja uzima u obzir mapu grada i korišćenje zemljišta (Conzen- engleska 
škola) i koristi jednu novu teoriju italijanske morfološke škole koja koristi karte sa dva 
aspekta, kao otiske kulture i istorije, i u pogledu rekonstrukcije svojih elemenata. 
Ispitivanje u gradovima Mađarske, tj. tipološka analiza bazira se na metodoliji Konzena 
(Conzen). Tipologija je osnova specifičnih kompozicija, koja istražuje veze (na nivou 
ulica, blokova, kuća, zgrada, zelenih površina) između unutrašnje jedinice, strukture i 
prostora. 
 

 
3. FAKTORI MODERNIZACIJE 

 
Razvojom Budimpešte se, u skladu sa evropskom standardima, bavila država, ali razvoj 
naselja manjih mađarskih gradova spadao je u nadležnost lokalne uprave i inženjerskih 
biroa. Kao rezultat intenzivnije urbanizacije stvorena su manja urbana naselja pored 
gradskog centra, ali za razliku od Pešte bez uništavanja postojeće urbane strukture [2]. 
Tokom dualističkog perioda izrađen je samo mali broj regulacionih planova koji 
obuhvataju grad u celosti. Grad Segedin je bio uništen u polavi Tise 1879. godine, zbog 
čega je cilju obnavljanja grada Lajoš Lehner (Lechner Lajos) napravio urbani plan za 
rekonstrukciju grada. Najveća inovacija plana je stvaranje modernog modalnog sistema 
radijalnih puteva i ringova. Tokom 1897. godine Mađarska Udruženja Inženjera i 
Arhitekata bavila su se konceptom urbane regulacije naselja Miškolca. Plan je razvijen 
od strane Bele Lipaija (Lippay Béla) železničkog inženjera i glavnog inženjera Karolja 
Adlera (Adler Károly), s kojim se ne menja struktura grada do te mere kao u Segedinu, 
ali je u oba slučaja plan bio efekat prethodnih poplava. Plan razvoja grada Šoprona iz 
1904. godine vezano je za ime Jožefa Veldera (Wälder József). U gradu su demolirali 
sistem nekadašnjeg odbrambenog zida i izgradili su sistem bulevara na trasama istih, ali 
odnos između centra i novih delova grada, koji su bili razdvojeni zbog bulevara ostali su 
nerešeni [3]. U drugu grupu gradova spadaju ona mesta u kojima se urbani razvoj desio 
bez svesnog postavljanja principa urbanističkih planova. Sombathelj je želeo da prati 
primer Beča i Budimpešte. U slučaju Sombathelja gradonačelnici su odigrali veliku 
ulogu u modernom urbanom razvoju kao i kod Kečkemeta (Elek Kada (Kada Elek) [4]), 
Targu Mureša (Đerđ Bernady (Bernády György), Temišvara (Karolj Telbis (Telbisz 
Károly), Đera (Karolj Zechmeister (Zechmeister Károly) i Budimpešte (Ištvan Barczi 
(Bárczy István) [5]. U nekim gradovima osnovana su udruženja za ulepšavanje grada 
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1910., koje su se prvenstveno bavile uređenjem zelenila, kao što je slučaj i u 
Sekešfehervaru, gradu predmeta ovih studija [6]. 
Modalitet transporta je dominantan deo modernog razvoja grada. Izmedju urbanog 
razvoja i razvoja saobraćaja postoji uzajamni odnos, što važi i za ispitivane gradove, ali 
u nekim slučajevima izgradnja pruga nije igrala razvojnu ulogu u urbanizaciji, nego se 
javlja kao sila degradacije, kao u slučaju Sekešfehervara. Modernizacija transporta u 
dualističkom periodu se događala paralelno u tri oblasti. Sekešfehervar, počevši od 
1897-e godine bavio se teoretskom izgradnjom gradske železnice, koja bi povezala 
vikend naselje (vinograde) i železničku stanicu. Samo su donešeni teoretski planovi za 
javni prevoz koji odgovara razvoju moderne urbanizacije grada, 1916-e godine takođe su 
se bavili planovima gradske železnice, ali te ideje nisu bile uspešne [7].  
 
 

4. SEKEŠFEHERVAR KAO POZITIVAN I NEGATIVAN PRIMER  
 
Dualistički period je značajno unapredio priključivanje Mađarske Zapadnoj Evropi, ali 
procesi moderne urbanizacije su se desili sa velikim zakašnjenjem, i uticali su na naselja 
sa dvostrukom diferencijacijom. Razvoj transportnog centra u komercijalnom smislu ni 
1870-e godine nije bio uspešan u Sekešfehervaru: akumulacija finansijskih sredstava je 
bila spora, a blizina Budimpešte, to jest saobraćajno-geografski položaj grada, odnosno 
sa druge strane, industrijalizacija u odnosu na druge gradove, bila je ispod prosečnog 
nivoa. Nakon otvaranja železnice, 1860. godine grad se razvija i karakteriše se 
povećanjem rasta stanovništva, a 1870-ih godina grad postaje važan saobraćajni centar. 
Razvoj železničkog saobraćaja, sa jedne strane bio je razvojna snaga (razvijali su novi 
delovi grada), a sa druge strane je uticao na smanjenje razvoja grada (komercijalna i laka 
industrija u gradu (npr. kožna industrija, mlinovi) je izgubila značajnu ekonomsku 
snagu, što je uticalo na ekonomski razvoj grada). Ispitivanjem suprotnosti važni principi 
mogu biti otkriveni u smislu tipološke perspektive u urbanom tkivu. Podunavlje, pod 
imenom "Pannonia inferior" je bila rimska provincija, zbog toga na planu 
Sekešfehervara i dan danas se mogu videti pravilne konture bivšeg rimskog castruma. 
Sagledavanjem sistema plana grada, može se pretpostaviti, da su kao rezultat ubrzane 
urbanizacije delovi grada prerasli kompaktno istorijsko jezgro. Stvoreni su različito 
oblikovani okruzi, koji su povezani samo saobraćajnim mrežama grada. 
Posle 1867-e godine i ekonomske transformacije, ulična mreža grada u pogledu delova 
grada nije se značajnijne promenila. Međutim, granice teritorijalnih jedinica su se 
promenile u tom periodu, a promene su se desile između istorijskog centra i Gornjeg 
grada, u odnosu na Vodeni grad i Jezero grad [8]. Formirana su nova naselja u gradu, 
neka naselja i okruzi su spojeni, ali ove promene se zbog nedostatka odgovarajućih mapa 
ne mogu rekonstruisati. Ulični sistem istorijskog centra grada, upoređujući sa 
predhodnom mapom grada, nije pretrpeo velike izmene u odnosu na srednji vek. Posle 
analiziranja karata u hronološkom sistemu može se zaključiti, da je najznačajnija razlika 
u životu grada rušenje odbrambenih zidova, i na taj način je smanjen obim dvorca i 
zatvorenost karaktera centra grada. Urbani rast može se videti duž predgrađa, kao 
rezultat nove parcelacije i teritorijalne ekspanzije. Prema Pravilima regulacije usvojenim 
1874. godine, čime je određen sadržaj projektne dokumentacije [9], propisana je veličina 
parcele u predgrađu, koja je ubuduće trebala da iznosi najmanje 300 m². Pravci 
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prigradskog širenja su određeni na osnovu hidrološke sredine. Na osnovu drugog vojnog 
premeravanja, oko 1863. i sa osvrtom na istorijska dokumenta, može se zaključiti da je 
izgradnja železnice, koja je blokirala komunikaciju između Vodenog grada južnog dela 
područja ispod dvoraca i ograničila dalje širenje Vodenog grada prema jugu, u celoj 
dužini završena. 
Treće vojno premeravanje iz 1882. godine je napravljeno u srazmeri1: 25000 na teritoriji 
Sekešfehervara, i u odnosu na drugo vojno premeravanje, u smislu razvoja grada, mogu 
se identifikovati značajne promene: godine 1860. izgradnja nove pruge prema Novi-
Senj, železničke linije Buda – Sekešfekervar – Rijeka (1861.); 1869. demoliranje Budim 
(Palatin) kapije. Sekešfehervar razvija se kao centar železničke raskrsnice, saobraćajna 
karakteristika grada se pokazala i preko profesionalnog raslojavanja gradskog 
stanovništva. Pomoću statistike i obrade statističkih podataka, očigledno je da je 
specifičnost Sekešfehervara prisustvo velikog broja železničkih radnika. Od 1890-ih 
godina obim železničkog pogona se razvija, a samim tim broj zaposlenih se povećava, 
zbog toga radnici 1902-e godine traže parcele za gradnju na zemljištama preko puta 
železničke stanice [10]. U strukturi širenja grada odvaja se Bur – kolonija, koja se nalazi 
u blizini železnice, gde su živeli radnici istog. Sa širenjem grada i putna mreža je 
modifikovana, ali važne promene su se desile i u istorijskom centru. Na prelasku iz 19. u 
20. vek, južno od centra grada pomoću javne izgradnje nastala je ulica Petefija, pa je u 
južnom delu grada ova promena transformisala strukturu gradskog saobraćaja. U ovom 
periodu mogu se identifikovati dve faze formiranja i razvoja modernog grada, prva faza 
je izgradnja železnice (1860), a druga je novogradnja korita Asalvolđeg – jarka (1885), 
nakon toga su pokrivali korita i izgradili su sekundarni centar naselja železnice. 
Teritorija železnice neprekidno se transformisala kao rezultat promenjenog značaja 
železničkog saobraćaja u životu grada. 
Bur – kolonija je naselje zatvorenog tipa, koja je izgrađena na teritoriji između 
pešadijske kasarne i Asalvolđeg jarka na području železnice. Nakon prijema zahteva za 
izgradnju, pojavila se urbana struktura koja nije bila povezana sa tradicionalnom 
strukturom Sekešfehervara, forma parcelacije je postala nezavisna od same geo-
hidrološke karakteristike područja. Tipično inženjerski planirano naselje: ulična mreža 
kolonije je izgrađena u formi matrice, ulice se seku pod pravim uglom. Kolonija 
funkcioniše kao nezavisno naselje (mala opština). Južnije od železnice su se razvijala 
druga naselja (Donji grad). U ovom delu grada su već od 1890-e godine bile izdavane 
građevinske dozvole. Tradicionalni prigradski izgled teritorije zapadno od Balatonskog 
puta je posledica masovne stambene izgradnje na prelazu 19. i 20. veka. 
 

 
Mapa 1. Bur – kolonija i Donji Grad (mapa Varga-Faragó-Szathmáry 1921/29) 

 
Pored izgradnje prigradskih naselja, na ekspanziju grada i razvoj infrastrukture je uticalo 
i poboljšanje puteva i uličnih mreža. Najznačajnije infrastrukturalne promene su razvoj 
uličnih osvetljenja na gas u centru grada, delimično pokrivanje otvorenog sistema 
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kanalizacije, izgradnja vodovoda i kanalizacije, što je uzrok revitalizacije glavnih puteva 
i uličnih mreža sredinom 1910-e godine [11]. 
Urbani razvoj Sekešfehervara je bio neprekidan do Prvog svetskog rata, zahvaljujući 
železničkom saobraćaju gradili su se  novi delovi grada, dok sa druge strane  izgradnja 
železnice i povoljniji uslovi saobraćaja su imali negativan uticaj na trgovinu i industriju 
grada. Zbog blizine Budimpešte, već u prvoj polovini 19. veka lokalna trgovinska i 
zanatska klasa je potisnuta masovnom proizvodnjom iz Pešte. Proces je ojačan u 
negativnom smislu u drugoj polovini veka (lokalna trgovina i zanatstvo su izgubili trku 
sa potencijalima masovne proizvodnje u Budimpešti). Kao pozitivan efekat možemo 
smatrati povišen broj izlagača na godišnjim sajmovima [12]. 
 
 

5. ZAKLJUČAK 
 

Mapa 2a. Linije castruma. Mapa 2b. 
Teritorija Bur – kolonije (Arcanium Adatbázis Kft.) 

 
Definisanje tipološkog sistema gradskog tkiva Sekešfehervara nije jednostavno, 
komplikuje je činjenica da analizirane mape ne pružaju odgovarajuće informacije o 
razvojnim smerovima grada. Pomoću dokumenata iz predhodnih istraživanja i ispitane 
mape može se odrediti baza tipoloških odnosa. Centar grada je okružen odbrambenim 
zidinama, u istorijskom centru dominira slika baroknog grada. Grad je, kao drugi 
podunavski gradovi (npr. Pečuj), sačuvao svoju srednjovekovnu uličnu strukturu, koja je 
povezana sa predgrađima preko kapije dvorca. Dvorac je izgubio zatvoreni karakter u 
prvoj trećini 19. veka, kada su izgrađene nove ulice, i pokušali su da priključe pregrađe u 
krvni tok centra grada. Na širenje predgrađa su uticali hidrološki uslovi, tako formirajući 
strukturu Vodenog grada, ali je planirana urbana struktura ipak izgrađena pored 
železnice, Bur – kolonija. Kod tog naselja geografski i hidrološki uslovi nisu uzeti u 
obzir tokom izgradnje. Tradicionalna, istorijska struktura grada je poput radijalnog 
sistema, koji nije potvrđen ringom. Karakteristično je da, iako su otvorili istorijski centar 
grada, zbog nedovršnog prelaska između unutrašnjih i spoljašnjih delova (centar – 
periferija), nisu se razvijale ulice na određene linijama. Neodređena putna mreža je 
delimično rekonstuisana, sistematizovana je pod uticajem železnice, pa je počelo 
regulisanje prigradskih područja u urbanom duhu. Železnica je, kao snaga urbanizacije, 
značajna. Postojeća putna mreža je proširena i definisana sa regulisanjem puta koji vodi 
prema stanici i omogućava otvaranje novih ulica. Struktura grada je proširena i 
transformisana zbog novih naselja, koja su izgrađena pored železnice. Prema studiji 
lokalne istorije grada na nivou naselja, i prema analizi razvojnih principa na mapama 
drugih naselja, na osnovu Konzenove (Conzen) teorije, možemo identifikovati 
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karakteristike Sekešfehervara, koje su značajne u slučaju tipologije: vidi se originalni 
raspored rimskog castruma na osnovi grada; deo unutrašnjeg grada se razvija u 
radijalnom pravcu, urbana tkiva su zadržala originalni izgled srednjevjekovnog 
karaktera; istorijski centar je zadržao nekadašnju strukturu uličnih mreža i neodređenost 
unutar parcele, razvoj novih puteva i izgradnja novih parcelaje planirano i određeno; 
nove regulisane parcele su formirane van gradskog jezgra čija struktura nije u skladu sa 
pejzažnim karakteristikama; centralni deo grada je koncentrisan u centralnom prostoru 
(trgu), između puteva su formirani nepravilni blokovi uskog centra, gde su koncentrisane 
sekularne i verske institucije; rušenje dela dvorca smanjio je zatvorenost istorijskog 
centra grad, ali komunikacija između grada i predgrađa je slaba; restrukturisanja snaga 
urbanog gradskog javnog prevoza nije postignuto zbog nedostatka gradske železnice; 
kao rezultat železničkog sistema realizovana je planirana urbanizacija - javlja se 
pozitivan uticaj železničkog saobraćaja (novo naselje), međutim trgovina, koja je 
tradicionalno bila najveća ekonomska snaga, izgubila je prednost zbog železnice i blizine 
kapitala. 
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TRANSPORT SYSTEM, AS A CITY DEVELOPMENT 
FORCE, RAILWAY TYPE URBAN FABRIC 

 
Abstract: The study is based on the assumption that the urban fabric of the modern city 
evolved on the territory of the former Kingdom of the Dualism(1867 - 1918). During the 
current study the main objective is to examine the basical system of the urban fabric, due 
to the successful introduction of the system of assessing and defining the aesthetic of 
heritage. The methodology takes through the typology of structural changes in the urban 
fabric (street lines, squares systems, morphologycal changes as well as changes in the 
modes of transport). The sense of modernity depends on the structural and 
morphological information about the urban fabric. Typological research of the cityscape 
in terms of urban fabric, dealing with the phenomenon of changes in the transport, its 
achievements could establish the modern form of particular parts of the city. 
 
Key words: typology, the modern form of the city, transportation, Dualism 
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ТЕОРИЈСКИ ПРИНЦИПИ И ДИЈАГРАМСКИ 
МЕТОД У АРХИТЕКТУРИ ПИТЕРА АЈЗЕНМАНА 

 
Оливера Дулић 1 
Викторија Алаџић 2                                                                 УДК: 72.071.1Ajzenman P 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.090 
Резиме: Истраживање приказано у овом раду бави се радикалним идејама и 
комплексним концептима у стваралаштву једне од најконтроверзнијих личности 
у савременој архитектури. Под снажним утицајем постструктуралистичких 
мислилаца XX века – Дериде, Фукоа и Делеза – Ајзенман развија специфичну мисао 
засновану на концептуалној архитектонској форми. Његова архитектура креће 
се изван традиционалних параметара изграђеног објекта, те се представља пре 
кроз дијаграме него кроз остварене пројекте. Као таква, ова архитектура више 
не представља пасивни простор настањивања, већ сложени вишемедијски догађај 
и инструмент за конституисање друштвене реалности. Кроз примену дијаграма, 
његово стваралаштво усмерава се ка форми, као објективном циљу архитектуре. 
Теоријски и практични принципи у Ајзенмановом стваралаштву под сталним су 
утицајем друштвено-економских чинилаца, и као такви окарактерисани су 
сложеношћу и вишеслојношћу. Комплексни концептуални приступ и јединство 
теорије и праксе јесу чињенице које овог архитекту издвајају као једног од 
најзначајнијих на пољу истраживања граница архитектонског дискурса и 
стваралаштва. 
 
Кључне речи: деконструктивизам, дијаграм, архитектонска форма, Питер 
Ајзенман 
 
 

1. УВОД 
 
На основу постструктуралистичких теорија, данас архитектуру можемо 
интерпретирати као сложени вишемедијски догађај, јер она више не представља 
пасивни простор настањивања, већ идеолошки инструмент за конституисање 
друштвене реалности. Са једне стране, архитектура је материјална, јер представља 
детерминисану праксу планирања и извођења стварности. Са друге стране, она је и 
структурална, јер се састоји од система знакова у сложеним егзистенцијалним 
догађајима. Поред тога, архитектура је и догађај, јер се њена појавност одиграва у 
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временским интервалима конституисања индивидуалне и колективне 
свакодневнице [1]. Управо овакав вид сложености може се уочити у стваралаштву 
Питера Ајзенмана, чија је архитектура заокупљена комплексном узајамношћу 
творбе и раскида. 
Истраживање приказано у овом раду усмерено је на могућности примене 
деконструктивистичких принципа у архитектури. Поред тога, рад истражује однос 
између форме и значења, као и између форме и функције у архитектури. У том 
контексту, претпоставља се да су Ајзенманови практични и теоријски радови на 
ову тему од непроцењиве вредности, због доследне употребе семиотичке и 
структуралне теорије, као и Деридиног конструктивизма. Затим, испитује се 
могућност архитектуре да путем дијаграма манифестује саму себе и своју 
унутрашњост кроз изграђене структуре. У раду се сугерише посебан значај 
Ајзенманових принципа трансформационе граматике, посебно изражених у низу 
аксонометријских дијаграма за серију пројеката стамбених објеката. Ови пројекти 
се сматрају најбољим репрезентима сложених идеја овог ствараоца, и као такви 
омогућавају његово читање и разумевање. 
 
 

2. УТИЦАЈИ ПОСТСТРУКТУРАЛИСТИЧКИХ МИСЛИЛАЦА  
 
Питер Ајзенман се првобитно истакао као члан Њујоршке петорке (New York 
Five – Ајзенман, Чарлс Гватми, Џон Хејдук, Ричард Мејер и Мајкл Грејвс). 
Петорица архитеката делили су приврженост чистом облику архитектонског 
модернизма, који подразумева Ле Корбизјеов рад из треће деценије XX века [2]. 
Касније, сваки од њих је развио лични стил и идеологију, док је Ајзенман 
остварио повезаност са деконструктивистичким покретом. Ово је резултовало 
разилажењем Њујоршке петорке, седамдесетих година прошлог века. Питер 
Ајзенман је одувек имао снажне културне везе са европским интелектуалцима, 
док је рад филозофа Жака Дериде имао је кључни утицај на његову 
архитектуру. Ајзенманови најранији интелектуални корени не развијају се, 
наравно, из традиција континенталне Европе, већ из оних у Енглеској и 
Америци, углавном из уског миљеа академске архитектуре и формалистичке 
естетике. Његов примарни интерес била је потрага за логичким или 
математички вођеним дистрибутивним правилима, поготово уколико су овакве 
операције и хипер-развијена реторика могле бити примењене на грађене 
структуре [3]. Суштина помака од структурализма ка постструктурализму 
(деконструктивизму) је одбацивање идеје о универзалној структури и увођење 
плурализације структура, препознатљиво код Мишела Фукоа, који је својим 
радом направио помак у превазилажењу холистичког схватања света [4]. Према 
ставовима овог француског филозофа, не постоји суштински ред или значење 
које стоји иза свих ствари, а о свему се може судити на основу стално 
променљивог оквира сазнања. Питање простора је једно од централних 
проблема у Фукоовој мисли, стога његов рад има посебан значај за поље 
истраживања у архитектури [5]. Поред тога, Фуко говори о првенству ствари у 
односу на човека, јер је човек маргинализован у посметафизичкој ери. У 
савременом свету доминира материјализам који подразумева примат ствари у 
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односу на идеју и мисао [4]. Ова идеја децентрализације човека значајно је 
утицала на Ајзенманову мисао и јасно је читљива у његовим пројектима за 
стамбене објекте. 
Даљи развој Ајзенманових идеја обележен је превазилажењем чисто 
формалистичког става деконструктивизма, и прихватањем идеја Жила Делеза, 
који се сматра теоретичарем флукса, плуралитета и кретања, уз одбацивање 
традиционалних концепата репрезентације у корист понављања, пролиферације 
и разлике [5]. У једној од својих најзначајнијих књига – Дијаграмски дневници, 
Ајзенман заговара примену дијаграма у архитектури, и износи идеје директно 
проистекле из Делезових ставова [6]. Ајзенман предлаже промишљање 
архитектуре конципиране са непрекинутим континуитетом између 
спољашњости и унутрашњости (Мебијусова трака). Иначе, питање односа 
споља/унутра једно је од суштинских питања у архитектури, посебно кроз 
модернистичку и постмодернистичку традицију.  
 
 

3. ТЕОРИЈСКЕ ПОСТАВКЕ АЈЗЕНМАНОВЕ АРХИТЕКТУРЕ И 
ПРОЈЕКТИ СТАМБЕНИХ КУЋА 
 

Архитектура Питера Ајзенмана, поготово она ранијих кућа (Куће I-IV), 
заснована је на убеђењу да архитектура мора бити у могућности да 
потенцијалну снагу извуче из сопствене архитектонске конфигурације. 
Ајзенман покушава да ’укине’ идеју да функција треба да се репрезентује кроз 
изглед архитектуре, тј. форму. То је сложен и контрадикторан задатак. Наравно, 
истраживање интеракције између форме и функције није страна тема у 
архитектонској историји, у грађеном окружењу као ни у архитектонском 
дискурсу. Истраживање форме је једна од есенцијалних тема која се може 
разоткрити у Ајзенмановом опусу и то је оно што га издваја од других 
архитеката. 
Према Ајзенмановим тврдњама, човек данашњице је несигуран у будућност, где 
се симболика знакова вишег нивоа и социјалних институција – цркве, школе и 
куће, доводи у питање. У данашњем свету непремостиве анксиозности, значење 
форме или заклона мора бити другачије, јер кућа, иако још увек мора да пружа 
уточиште, више не мора да симболизује и идеализује ту функцију, напротив, 
ови симболи су данас безначајни и носталгични [7]. Рад архитекте упућује на 
ову анксиозност развијајући унутрашњост (енгл. interiority) у архитектури, тј. 
могућност да она функционише самореферентно као запис сопственог 
настајања, тиме ослобађајући архитектуру институционалне контроле. Иако је 
овај појам сличан покушају модерниста, Ајзенман покушава да избегне 
формалне антропоморфне референце [7]. Уколико оствари своју намеру, аутор 
верује да ће унутрашњост архитектуре омогућити дислокацију метафизике 
архитектуре, односно онога што архитектура треба да представља. 
Како би архитектура била самореферентна, она мора да функционише 
независно од индивидуалних и културолошких утицаја. Ајзенман је имао 
могућност да по први пут испита ову теорију на низу пројеката стамбених кућа 
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за имућне клијенте, који су били вољни да пројектанту дозволе потпуну 
креативну слободу. Са пројектом Куће I (House I) (Слика 1. - лево), Ајзенман 
користи дијаграм да одвоји форму од функције, што се постиже постављањем 
транслаторних правила успомоћ којих ће, према његовој тврдњи, архитектура 
бити у могућности да генерише сопствену форму и да створи сопствену 
историју без антропоморфних референци, раздвајајући објекат од његовог знака 
[7]. 
Ајзенман је проширио своје истраживање са Кућом III (House III) (Слика 1. - 
средина), како би омогућио поништавање уочених поредака, односа који 
успостављају естетску вредност и значење за корисника. Сваки корисник 
објекта оцењује уочене системе на основу „произвољних, али утврђених 
фактора“ [7]. Тек тада овај поредак има директну везу са друштвом и 
постојећом метафизиком, јер је утврђен од стране друштва; стога, 
изједначавање ових поредака било је суштинско. Ово значи да Ајзенман не ради 
више искључиво на нивоу објекта, већ покушава да измени људску перцепцију 
о начину на који системи међудејствују. Кућа III наставља истраживање форме 
у архитектури. Власник улази у кућу као уљез који покушава да поврати посед, 
и тиме уништава јединство и потпуност архитектонске структуре [3]. 
Унутрашња празнина структуре понаша се као подлога, као свесни стимулант 
активности власника. Кућа делује дијалектички како би подстакла њеног 
власника на нови вид учествовања. 
 

 
Слика 1. Кућа I (1967 – 68, Принстон, Њу Џерзи) лево; Кућа III (1969 – 71, Лејквил, 

Конектикат) средина; Кућа VI (1972 – 75, Корнвол, Конектикат) десно 
 
У пројекту Куће VI (House VI) (Слика 1. - десно), Ајзенман даље разлаже своју 
идеју архитектонске унутрашњости, дозвољавајући кући да постоји и „као 
објекат, и као филмска манифестација трансформационог процеса“ [7]. Ово 
прати деконструктивистичку теорију објекта као самоанализе, свесног напора 
да се потисну елементи који дају значење згради. Ајзенман касније дефинише 
овај феномен као траг (енгл. trace). У исто време он схвата да коришћењем 
формалних система за омогућавање дислокације, он не ствара дислокацију, већ 
нови сет правила. Иако процес који Ајзенман користи делује као да може да 
произведе неограничен број форми, он претпоставља да постоји лимит и да ће у 
једном тренутку то резултовати застојем [7]. Ова спознаја означава зачетак нове 
идеје у Ајзенмановој архитектури. Поред тога, то је тренутак када критичари, 
међу којима је и Чарлс Џенкс, истичу да Ајзенманове теорије постају 
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експериментално доступније, а теоретски мање доступне. Џенкс наводи: „Ми 
налазимо два мотива у конфликту (са Ајзенмановом архитектуром): узорну 
жељу да се означе неки аспекти метафизике, и деконструктивистичку жељу да 
начини све текстове нејасним“ [8]. 
 
 

4. ПРИМЕНА ДИЈАГРАМА У ПРОЈЕКТОВАЊУ 
 
Ајзенманово коришћење дијаграма више се тиче самог процеса архитектуре и 
удаљено је од процеса пројектовања традиционалног архитекте-аутора. Таква 
логика не може се пронаћи у самој форми, већ у дијаграмском процесу који има 
потенцијал да отвори разлику између односа форме и садржаја у архитектури и 
другим дисциплинама, нарочито у оним 'пластичним', сликарству и скулптури 
[6]. Ајзенман се бави специфичним односом у архитектури између њене 
инструменталности и њене иконичности, између њене функције и њеног 
значења, и на крају између знака и означеног. Примарна идеја у коришћењу 
дијаграма била је да подлога форме, овде назначена као архитектонска 
унутрашњост, може бити одвојена од програмских проблема. За архитектуру, то 
би значило да би процес изместио форму од претпостављених односа 
неопходних за функцију, значење и естетику без истовременог негирања 
присуства ових услова [6]. Ајзенман путем дијаграма испитује могућност да ли 
архитектура може да манифестује себе и своју унутрашњост у реализованој 
згради.  
Уопштено, основна техника и процедура архитектонског знања се очигледно 
померила, у другој половини XX века, од цртежа према дијаграму. Ово не 
сугерише да дијаграми у једном или другом облику нису били конститутивни у 
архитектури на различитим тачкама у историји, већ једноставно да је тек у 
протеклих четрдесет година дијаграм постао потпуно 'актуализован' и да је 
готово постао суштина архитектуре [9]. Дијаграми су се, наизглед, појавили као 
коначно средство за архитектонску продукцију и архитектонски дискурс. 
Историја архитектонске продукције у последњих педесет година може се 
уопштено окарактерисати као жеља да се успостави архитектура која је 
самостална и хетерогена, за разлику од анонимног и хомогеног грађења 
међуратне реторике и послератног искуства модерног покрета. Ова потрага за 
аутономношћу и хетерогеношћу – са фундаменталном антиномијом у позиву за 
идентитет и многострукост – узела је неколико форми у овом периоду, где је 
једна од њих стално неразумевање или понављање модернистичке авангарде, 
али сада знатно трансформисана у послератном контексту [9].  
Унапређењем потенцијала запажања сила локације и кретања преко генеричких 
форми, Ајзенманови трансформациони дијаграми и технике предвидели су 
потребу (чак и могућност) за каснији развој софтвера за 3Д моделирање и 
анимацију. 
За Ајзенмана, дијаграм је значајан јер се може пратити и читати у архитектури. 
Као такав, дијаграм посредује између историје архитектуре  и начина на на који 
се он може пратити у реалном објекту. Ајзенман својим дијаграмским 
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приступом поставља архитектуру на нову онтолошку, метафизичку и 
епистемолошку основу, стварајући од архитектуре сложенији концепт. 
 
 

5. ЗАКЉУЧАК 
 
Комплексна природа Ајзенмановог стваралаштва представља веома сложен и 
изазован предмет истраживања. Његова архитектура има много лица, те се 
приликом истраживања исте појављује одређен број потешкоћа, као и 
немогућност да се она представи у кратким цртама. Свако ново читање уводи 
специфичан слој у сложену структуру међусобно испреплетаних теоријских и 
практичних принципа, стога оно у великој мери утиче на самог 
читаоца/посматрача, изазивајући у њему потребу за промишљањем 
архитектонских ставова за које се залагао све до тренутка упознавања опуса 
овог архитекте. Управо највећом вредношћу Ајзенмановог дела сматра се то 
што на њега не можемо остати равнодушни. Без обзира на могућност да су 
његови ставови сасвим погрешни, значајни су у томе што младе архитекте и 
истраживаче упознају са новим начином размишљања. Иступање из 
традиционалних оквира архитектуре (можда не толико драстично као оно које је 
учинио Ајзенман), може нам омогућити да нагомилане проблеме струке 
сагледамо на нов начин. 
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THEORETICAL PRINCIPLES AND DIAGRAMMATIC 
METHOD IN ARCHITECTURE OF PETER EISENMAN 

 
Summary: The research presented in this paper deals with radical ideas and complex 
concepts in the works of one of the most controversial figures in contemporary 
architecture. To a great extent influenced by poststructuralist thinkers of the twentieth 
century - Derrida, Foucault and Deleuze – Peter Eisenman develops specifical thinking 
process based on a conceptual architectural form. His architecture moves beyond the 
traditional parameters of the constructed object, and presents itself rather through 
diagrams than through realized projects. As such, the architecture is no longer a passive 
settlement in space, but a complex multimedia event and instrument for the constitution 
of social reality. Through the application of diagrams, his work is directed towards 
form, as an objective purpose of architecture. Theoretical and practical principles in 
Eisenman’s work are constantly influenced by socioeconomic factors, and as such are 
characterized by complexity and multiple layers. The complex conceptual approach and 
the unity of theory and practice are the facts which distinguish this architect as one of 
the most important figures in the field of researching the boundaries of architectural 
discourse and creativity. 
 
Keywords: deconstructivism, diagram, architectural form, Peter Eisenman 
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УНАПРЕЂЕЊЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЉУДСКИХ 
НАСЕЉА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА 

 
Љиљана Алексић 1                                                                      УДК: 502.131.1:711.437 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.091 
Резиме: Агенда 21 представља предлог за деловање, поред осталог, и за одрживи 
развој људских насеља и рурални развој, а са социолошке стране за деловање 
девет основних друштвених група где је од посебног значаја  аутохтоно 
становништво и готово маргинализовано, сиромашно становништво руралних 
средина. Локална агенда представља план акција за спровођење идеја одрживог 
развоја на локалном нивоу где је неопходно да локалне власти преузму улогу 
главног покретача за доношење конкретних планова и акција у проблематици 
заштите руралне средине. На примеру ревитализације центра Кривог Вира 
предвиђена је ренструкција базена и изградња плаже; чиме се омогућава одрживи 
развој руралне средине што представља резултат одрживог планирања.  
 
Кључне речи: Агенда 21, одрживи развој, аутохтоно становништво, 
реконструкција базена, рурална средина 
 
 

1. УВОД 
 
„Стратешки општински акциони план од 2004-2006.год.“ Општине Бољевац 
урађен је према програму Подршке општинама Источне Србије који финнасира 
ЕУ а спроводи Европска Агенција за  реконструкцију, са актеивностима према 
Агенди 21 што се односи на акције управљања људским насељима са посебним 
акцентом на акције за управљање руралним насељима и развојем туризма [6]. 
Слаба насељеност општине Бољевац и стално присутна миграција становништва 
оставља за собом велики број напуштених породичних стамбених објеката, који 
представљају лепе примерке фолклорне архитектуре; напуштена домаћинства 
након ревитализације стамбених објеката пружају могућност за развој руралног 
туризма. Предложене акције ревитализације руралних средина намећу и задатак 
локалној самоуправи за унапређење развоја центара у тим срединама што је 
резултирало и израдом Пројекта реконструкције Базена топле воде са плажом у 
Кривом Виру. 
 
 
 

                                                           
1 Љиљана Алексић, дипл.инж. арх., Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, 
Козарачка 2а, Суботица, Србија, тел: 024 554 300, e – mail:  ljiljana.d.aleksic@gmail.com  
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2. НЕИСКОРИШЋЕНИ  КАПАЦИТЕТИ  НАПУШТЕНИХ 
ОБЈЕКАТА 

 
Многи објекти су напуштени и без обзира што постоје власници тих објеката не 
постоји њихова заинтересованост да се адаптирају и приведу намени а на тај начин 
се не постиже континуитет њиховог коришћења и одрживост њихове намене. 
Наведени објекти су се користили или се користе за 1. Становање и 2. Обављање 
неке делатности (пример напуштене воденице која се само повремено користи 
слика 2.). 
Стамбени објекти би могли да се сврстају у три категорије (што је битно код 
одређивања приоритета за њихову ревитализацију): 
1. Напуштене породичне куће (слика 1.), 
2. Напуштене породичне куће које повремено посећују власници (слика 3.), 
3. Породичне куће у којима живе власници и улажу у њихово одржавање (слика 

4.). 

         
Слика 1. Напуштена породична кућа       Слика 2. Воденица –повремено се користи 

 
Приказане куће су „куће бондручаре“ саграђене на каменим темељима од дрвене 
конструкције са испуном од земље. Конструкција бондручаре се види код 
воденице – подрум је озидан од камена и прати пад терена а партер је урађен од 
дрвене конструкције са испуном од земље (слика 2.). Кров је покривен ћерамидом. 
Воденица је још увек у функцији и може по потреби да меље жито; одмах се 
намеће функционисање воденице са производњом органске хране и радним 
местом за једну особу – посао за маргинализовано становништво села, што би 
истовремено била и свакодневна атракција за туристе . 

           
Слика 3. Кућа која се повремено користи     Слика 4. Породична кућа где живе  
              власници 
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Зграда напуштене Основне школе са карактеристикама старе варошке куће, зидана 
је опеком са почетка ХХ века. Школа је некада била осмогодишња, смањењем 
броја ђака постаје четворогодишња и данас је напуштена, тј настава се не одвија 
због оштећења која су видљива и на фасади. Неопходно је да се прво уради 
Пројекат санације а затим и Пројекат адаптације објекта. На тај начин Школа би 
постала мултифункционална и добила намену образовања одраслих: о 
пољопривреди, старим занатима, припремању старих аутохтоних јела локалне 
кухиње и сл. 

 

                 
Слика 5. Фасада напуштене Основне школе   Слика 6. Главни улаз у Основну школу 
 
 
3. РЕКОНСТРУКЦИЈА БАЗЕНА СА ПРОТОЧНОМ ТОПЛОМ 

ВОДОМ 
 

3.1 Затечено стање базена 
 

Базен се налази у близини извора Тимока, добија воду са извора топле воде и 
представљају право богатство за руралну средину. Месна заједница Кривог Вира је 
у сарадњи са општинским структурама Бољевца предвидела активности за 
реконструкцију Базена топле воде. 
 

  
Slike 7,8,9. Представљају изглед и стање базена пре интервенција, види се 

запуштеност и оштећења на зидовима базена 
 
На месту некадашњег купатила затечени су само остаци зидова  и урушени базени 
(Слике 7,8,9.). На сликама се види да је базен подељен на два дела,  мушки и 
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женски. Топла вода протиче кроз базене  али се омогућава истивремено пуњење 
базена. На сликама се може сагледати и неуређени терен око базена.  
Укупна количина воде из базена се прелива и преко канала отиче око базена да би 
се спојила са водом која протиче кроз базен. Та количина воде се поново дели и 
једним делом отиче на нижи терен поред базена, денивелација од  1,80м, а други 
део отиче каналом који се пружа поред стазе.  (слике 10., 11., 12.). На том нижем 
терену је предложена изградња плаже. Вода која отиче каналом поред стазе 
наставља до воденице која се налази низводно поред Тимока (слика 2.). 
 

  
Слике 10,11,12. Показују парцелу поред базена која се налази под сталним 

протоком  воде из базена где ће се градити плажа 
 
 

3.2  Пројекат реконструкције базена са плажом  
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Слика 13. Основа Базена проточне топле воде са плажом 
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Пројектом је предвиђена употреба природних материјала да се не би нарушила 
амбијентална целина центра села и извора топле воде.  

? ?? ? ? ?  ? -?
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stubovi  Pos 4 10/10
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Слика 14. Пресек Базена проточне топле воде са плажом која се поставља на 

терен поред базена у денивелацији од 2,30м 

 

      
Слика 15,16,17. Изглед реконструисаног Базена проточне топле воде 

 
Пројекат је изведен делимично јер је остала још изградња плаже; према пројекту 
предвиђена је дрвена конструкција носача преко које се поставља под од талпи.  
 
 

4. ЗАКЉУЧАК 
 
Пример реконструкције базена и изградње плаже је само део активности које су 
предузете али многе су остале само као „Стратешки општински акциони план 
2004.-2006.“, тако да се у наредном периоду треба наставити са предвиђеним 
активностима и обновити напуштени грађевински објекти чиме се развија цела 
рурална средина и унапређује одрживи развој насеља где би људи живели и 
радили. За бржи развој неопходно је поставити као циљ следеће активности: 
- Умрежавање општинске управе са сеоским месним канцеларијама и месним 

заједницама,   
- Подизање свести грађана постављањем сандучића за предлоге и сугестије и 

увођење принципа учешћа шире јавности у доношењу одлука о коришћењу 
буџета, 

- Оснивање општинске службе за развој пољопривреде и оснивање и 
активирање пољопривредних задруга, 

- Реконструкција и адаптација постојећих, напуштених и неискоришћених 
грађевинских капацитета чиме би се створио аутентични печат читавих 
руралних подручја, 
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- Развој инфраструктурних мрежа: путева између месних заједница, 
општинских и месних водоводних и канализационих мрежа. 
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ENHANCING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF HUMAN SETTLEMENT IN RURAL AREAS 

 
Summary: Agenda 21 represents proposal for action, among other  things, for the 
sustainable development of human settlements and rural development, and from the 
sociological point of view, for the action of the nine, main social groups where of 
particulary importance is indigenous population and almost marginalized rural poor 
population. Local Agenda represents a plan of actions for implementation of the ideas of 
sustainable development at the local level, where it is crutial that local authorities take a 
role of the main driver for the realisation of the specific plans and actions in these field 
concerning protection of the rural environment. Example of the revitalization of the 
center Krivi Vir, intends reconstruction of pool and beach; allowing the sustainable 
development of rural areas as a result of sustainable planning. 
 
Keywords: Agenda 21, sustainable development, indigenous populations, reconstruction 
of the pool, rural areas 
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ОДРЖИВО ПЛАНИРАЊЕ, КОРЕЛАЦИЈА ИЗМЕЂУ 
КОНФИГУРАЦИЈЕ ТЕРЕНА И ОСУНЧАНОСТИ 

 
Милена Јoвановић 1    
Александра Мирић 2   
Љиљана Јевремовић3                                                                           УДК: 711.4:502.11 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.092 
Резиме: У раду је приказана повезаност између одрживог урбаног планирања и 
климатских промена, важност правилног сагледавања свих природних и 
створених услова приликом планирања насеља, у циљу задовољења свих човекових 
потреба. Такође, приказана је узајамна веза између конфигурације терена, 
осунчаности и сенке на студију случаја индивидуалног стамбеног насеља на 
територији градске општине Палилула, Ниш. Изграђено стамбено насеље налази 
се на северним падинама брда Горице, које у зимским месецима у поподневним 
часовима остаје неосунчано. У раду је приказана просечна дужина бачених сенки 
стамбених објеката на северне и јужне стране са истим нагибом. 
 
Кључне речи: Урбанизам, одрживо планирање, климатске промене, осунчаност 
терена, конфигурација терена, сенке 
 

1. УВОД 
 
Приближавање Србије Европској Унији доводи у питање постојеће стандарде и 
прописе из области енергетике, економије и екологије, који треба да допринесу 
рационалном коришћењу електричне енергије, смањењу коришћења 
необновљивих извора и чешћег коришћења обновљивих извора енергије. 
Имплементацију постојећих евроских прописа, које претходно треба ускладити, 
потребно је укључити стручњаке из различитих области; урбанисте, архитекте, 
машинске инжињере, како би се постојећи грађевински фонд адекватно 
реконструисао у циљу смањења потрошње енергије за који се издваја 40%, од 
укупне потрошње. [1]  
Лошој ситуацији у грађевинарству доприноси велики број нелегално изграђених 
станова, насталих током протеклих деценија без поштовања основних прописа о 
удаљености суседног објекта, заузетости или изграђености на парцели, без анализе 

                                                           
1 Милена Јовановић, дипл.инж. арх, студент докторских студија Грађевинско-архитектонског факултета 
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2 Александра Мирић, архитекта- конзерватор, докторант при: Institut de recherche sur l’architecture 
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Србија;  e – mail:  aleksandramiric@yahoo.com 
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природних и створених услова. Овакав поступак је супротан постулатима 
„одрживог планирања“ и „одрживог грађења“.  
У раду је представљен однос између природних услова, дужине бачене сенке, 
осунчаности и конфигурације терена на примеру блока индивидуалног стамбеног 
насеља изграђеног на северној падини брда Горице, територији градске општине 
Палилула у Нишу у односу на нагиб истог брда према југу.  
 
 

2. ОДРЖИВО ПЛАНИРАЊЕ И МОДЕЛИ ОЦЕНЕ 
 
Далеке 1990. год. је на министарској конференцији у организацији Владе 
Норвешке и Европске Комисије за Европу у Бергену, први пут промовисан појам 
одрживи развој. [2] Данас је он у уској спрези са делатностима одрживог 
планирања и одрживог грађења, заснованим на подржавању окружења, локалне 
традиције, локалног материјала, историјског контекста, као и здравствених и 
културних потреба становништва. [3] Са тим у вези, многе државе су приступиле 
еколошкој изградњи и планирању стамбених објеката уз максимално искоришћење 
сунчевe енергије, заштиту окружења, смањење потрошње енергије приликом 
грађења и коришћења зграда. Места за живот које остављамо поколењима су 
основе одрживог развоја [12] на основу којих су засновани модели оцене: 
британски BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method) и амерички LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), 
осмишљени као би се успоставили критеријуми енергетског рангирања зграда[4]. 
Модели BREЕAM и LEED for Neighborhood Development- LEED ND користе се за 
процену локације за градњу, израду планског оквира који би обезбедио 
систематичан приступ планирању развоја насеља и разматрање различитих моделе 
будућег одрживог развоја. Повезивање информација из различитих области је 
кључно при решавању проблема и стварању система одрживе градње [13]. 
 
 

2. КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ КАО ПОСЛЕДИЦА ЗАГАЂЕЊА 
 
Унутар система чиниоца који су довели до климатских промена, човек као свесно 
биће које је своје окружење подредио својим потребама, заузима централно место. 
Деловање сваког појединца у заједници на смањењу потрошње енергије могло би 
да доведе до свеобухватног смањења загађења. Смањење потрошње енергије не 
утиче директно само на заустављање глобалних климатских промена, већ 
условљава квалитетнији и здравији живот корисника локалних урбаних зона. 
Метрополе су велики потрошачи енергије и као такви у огромној мери утичу на 
климатске промене. Резултати истраживања односа између густине насељености и 
потрошње енергије показује да градови у Америци у поређењу са европским, 5 
пута гушће насељеним градовима, троше приближно 3,6 пута више енергије за 
транспорт становника [5]. Анализе метеоролошких података из периода од 1951. 
до 2000.год. на територији Србије, указују на то да годишња температура 
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последњих година и деценија задржава континуирани раст. Ова тенденција је  
евидентирана на тлу целе Европе [6].  
Увиђајући значај проблема потенцијалних промена климе, Светска метеоролошка 
организација (СМО) и Програм Уједињених нација за животну средину (УНЕП), 
су 1988. године основали Међувладин панел за промену климе (Intergovernmental 
Panel on Climate Change- IPCC), са седиштем у Женеви. Републички 
хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) је активан учесник међународне 
сарадње која има за циљ размену извештаја о промени климе на видљив, отворен и 
објективан начин, као и разматрање могућих последица на еко–систем чиме могу 
бити угрожене све државе [14].  
 
 

3. КОНФИГУРАЦИЈА И ОСУНЧАНОСТ ТЕРЕНА- 
БИОКЛИМАТСКИ ПАРАМЕТРИ 
 
Изградњу насеља и кућа човек је током историје прилагођавао климатским и 
геоморфолошким факторима. Изградња на косом терену кроз народну баштину 
није непознаница. Данас, у пракси на избор лoкације у највећој мери утиче 
економски фактор и расположивост земљишта, док се пројектом парцелације 
дефинишу сви параметри и приступи саобраћајницама. 
Степен нагиба у многоме ограничава могућност употребе земљишта. Уколико је 
терен у паду већи од 5% до најповољнијих архитектонских решења није лако доћи. 
[7] Правилном урбанистичком оријентацијом и архитектонским обликовањем 
постиже се добра осунчаност терена, као и самог стамбеног објекта. Како се 
положај Сунца мења у односу на годишње доба и доба дана, меродавни су најнижи 
углови, односно положај Сунца 22. децембра [8]. Терени у истом нагибу окренути 
према јужној страни примају исту количину сунчеве енергије као и они објекти 
који се налазе на северној географској ширини 6 степени јужније. Тако орјентисан 
терен прима 20% више топлоте од Сунца у зимском периоду него хоризонтална 
површина на истој географској ширини [9].  
Према Максимовићу, за одређивање међусобног растојања објеката, како би било 
довољно осунчаности, користи се дијаграм бачених сенки, тј. пројекција сенке у 
зимском периоду. Као мерило за растојање између зграда узима се и дужина 
пројектоване сенке која је највећа у зимском периоду, између 10 и 14 часова, 
упрошћена формула (образац 1) [10]. Такав приступ примењиван је приликом 
пројектовања великих урбанистичких блокова, без ограничавајућих фактора.  
 

                                                        tgptg

H
d o





3

                                                     (1) 
 
Ho- висина суседног објекта, α - угао висине Сунца у јутарњим и поподневним 
часовима, p - угао нагиба терена у степенима, d3 - дужина сенке у јутарњим и 

поподневним часовима, (знак узима се: – за прорачун уколико су нагнути трени 
северне орјентације и + за нагнуте терене јужне орјентације). Угао - азимут за дати 
месец и локацију.  
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Слика бр. 1. Дијаграм дужине сенки у зимском и летњем периоду за нагиб терена 
од 7,7° према обрасцу (1) 

 
Угао Сунца за град Ниш, добијен је помоћу програма Shadows, који аутоматски по 
задатој локацији на земљиној кугли даје вертикални дијаграм Сунчеве путање као 
и дијаграм хоризонталне сунчеве путање. Према обрасцу (1) за анализирано 
подручје, нагиб терена 7,7 ° и висину објеката од 12м, добијене су различите 
дужине сенки за 21. децембар и 21. јун, (слика бр.1). Јутарње сенке на северу 
мерене у 9 сати су чак три пута дуже од сенки на јужној падини. 
 
 

4. СТУДИЈА СЛУЧАЈА  
 
Анализирана је насељена област индивидуалног становања градске општине 
Палилула у Нишу, површине око 50 хектара. Улице унутар насеља се простиру 
дуж правца исток –запад, парцеле су правилних облика, дужих страна које су под 
правим углом у односу на улицу, скоро једнаких величина од око 4 ара. Анализа је 
спроведена компјутерским моделовањем помоћу програма ArchiCAD. Исцртан је 
терен према изохипсама уз помоћ геодетских карти, како би се што боље 
сагледали реални створени услови на трену. Објекти су у трећој димензији 
обликовани коришћењем програма 3Dmax, као и дужина бачених сенки на околно 
подручје, према положају Сунца и географској дужини и ширини анализираног 
подручја.  
Приложене су анализе осунчаности терена у два различита годишња доба, као и 
анализа бачених сенки стамбених објеката. Зграде на северној страни падине су 
због ниског положаја Сунца у зимском периоду, тачније 21. 12. 2014. у 15 сати, у 
мраку, тј. сенци брда Горице, за разлику од јужне стране где су објекти још увек 
осунчани. Разлика између осунчаности северне и јужне падине најмања је у 
летњим месецима због високог положаја Сунца, док се за време зиме та разлика 
повећава.  
Правилима парцелисања за одређене зоне према Правилнику о општим условима о 
парцелацији и изградњи, дата су минимална и максимална ограничења градње, 
вредности индекса заузетости парецеле изгрaђeнoг или плaнирaнoг oбjeктa и 
укупнe пoвршинe грaђeвинскe пaрцeлe изрaжeн у прoцeнтимa [11]. Нагиб терена 
представља отежавајући услов приликом пројектовања, ограничавајућа вредност 
заузетости спречава негативан ефекат развоја, изграђеног и слободног простора, 
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али вредности коифицијената се не могу поистоветити са изградњом на равном 
терену, као што је случај у пракси. 
                    21.12. 2014.год. 15 сати          21.06.2014.год. 15 сати 
                
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 1. Компјутерска анализа северне и јужне стране изграђеног подручја, 

градске општине Палилула, Ниш 
 
 

5. ЗАКЉУЧАК 
 
Фактори као што су нагла миграција, са тим и брза изградња, жеља за што већим 
економским добитком уситњавањем парцела итд, довели су до пада квалитета 
изабраног земљишта за градњу и повећане густине насељености. То је, између 
осталог, проузроковало недовољну инсолацију стамбеног простора. Упоредна 
анализа двају терена снимљених различитих месеци у години, током јула и 
децембра, показује да су у зимском периоду, у коме су сунчеви зраци 
најискошенији, сенке објекта најдуже и простиру се преко суседних грађевина. 
Живот становника на терену у паду са севера је неквалитетнији од живота људи 
који живе на јужним падинама због мање инсолације у зимским месецима. Када би 
стамбени објекат био добро позициониран на парцели, незаклоњен од осталих 
стамбених објеката у близини, били би остварени основни предуслови одрживе 
реконструкције, која би довела до максималног искоришћења сунчеве енергије. 
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SUSTAINABLE PLANNING, CORRELATION 
BETWEEN TERRAIN CONFIGURATION AND 

INSOLATION 
 
Summary: This paper describes the connection between the sustainable urban planning 
and climate change, the importance of proper consideration of all natural and artificial 
conditions in the planning of settlements, in order to meet all human needs. Paper 
presents connections between the terrain, sunlight and shadows on a case study of 
individual housing estate on territory of Palilula municipality, part of City of Niš. Built 
residential area is located on the northern slopes of the hill Gorica, which in the winter 
months in the afternoon remains without sun rays. The paper shows the average length 
of shadows of residential buildings on the northern and southern sides of the same pitch 
and what are the architectural possibilities to maximize sunlight. 
 
Keywords: Urbanism, sustainable planning, insolation, configuration, shadows 
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БАЛКАНСКА АРХИТЕКТУРА ОРИЈЕНТАЛНОГ 
ТИПА - КУЋА МИШИЋЕВИХ У НИШУ 

 
Александра Мирић 1  
Милена Јoвановић 2                                                                               УДК: 728.3.033.3 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.093 
Резиме: Из небриге о историјском наслеђу, произилази прекид временског 
континуума посматраног у оквиру непрекидног напора и стваралаштва предака, 
као и ометање дубоких веза архитектуре и грађења са социјалним, културним и 
историјским слојевима нас самих. Овакав немар у многоме је видљив на 
културном добру- Кући Мишићевих, утканој у уже градско језгро Ниша, а 
потпуно препуштеној деловању времена. Приказани споменик народног 
градитељства један је од најзанимљивијих објеката балканске архитектуре 
оријенталног типа у Нишу, изузетне историјске, архитектонске и ликовне 
вредности. Израда овог рада је подстакнута идејом да је садашњи тренутак 
потенцијално последње време за реконструкцију ове грађевине. Његов циљ је 
бележење особености и вредности Куће Мишићевих, али и подсећање на потребу 
ургентне физичке заштите. 
 
Кључне речи: градитељско наслеђе, стамбена архитектура, балканска 
архитектура оријенталног типа, Кућа Мишићевих у Нишу 
 
 

1. УВОД 
 
Интензивна индустријализација и нестратешко обликовање центра Ниша, уз 
карактеристични немар у односу на наслеђене вредности, посебно оне из доба 
османске владавине, резултирали су креирањем слике средине која скоро да ни по 
чему не подсећа на варошку атмосферу која је овај град чинила посебном. Током 
времена су у Нишу малобројни очувани примери градитељства прошлости, иако 
утврђени за споменике културе, систематски занемаривани, што је довело до 
њиховог незавидног стања данас. И поред тога што је смислена пренамена већине 
грађевина њих ставила у употребну функцију, стихијске интервенције на 
заштићеној околини су резултирале неповратном изменом оригиналних контекста. 
Повод израде овог рада лежи у чињеници да групи сачуваних споменика припада 
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и Кућа Мишићевих, која доминантном формом маркира сам центар града, а 
тренутно није презентована на прави начин. Од своје изградње до данас, зграда је 
коришћена за становање, а услед сталног недостатка средстава за конзервацију, 
налази се у веома лошем стању. Логична иницијатива да се, са једне стране, учини 
корак у враћању и очувању амбијенталног идентитета дворишној целини, а са 
друге обезбеди доступност широј јавности, резултирала је потребом да се 
сагледају културне вредности ове грађевине. 

 
 
2. АРХИТЕКТУРА ГРАДСКЕ КУЋЕ У СРБИЈИ КРАЈЕМ 18. И 
ПОЧЕТКОМ 19. ВЕКА 
 
Стамбена архитектура градова Србије крајем 18. и у 19.веку припадала је типу 
архитектуре градова истог периода на целом Балкану. [1] И поред тога што је стил 
грађења еволуирао на простору где су се судариле две културе, оријентално-
византијски свет и средњевековни запад, [2] за ову архитектуру је током времена 
био устаљен назив „ турска“ или „источњачка“, док је данас одомаћен термин 
„старобалканска профана архитектура“. Ако се узму у обзир доминантност утицаја 
и околности настајања, могуће да би прикладнији био назив „варијантно решење 
оријенталне архитектуре на Балкану“. Стални и многоструки утицаји који су 
Турци вршили на свакодневни живот становништва, а пре свега утицај ислама као 
владајуће религије, оставили су снажан печат на стамбеној архитектури. Ово се 
пре свега осећало у градовима у којима су правила понашања и живота уопште, 
била подређена османским прописима, што је у многоме утицало на обликовање 
свих градитељских форми. У граду је, као и на селу, без обзира на то да ли је 
власник био занатлија или трговац, хришћанске или муслиманске вероисповести 
или истакнута личност из слоја турских феудалних властодржаца, ретко стамбени 
простор сачињавала само кућа. Свакодневни живот се одвијао у оквиру дворишта 
у коме се обично налазила кухиња, као и нужник. Традиционално затворени начин 
породичног живота у стамбеној архитектури овог периода огледао се не само у 
ограђивању дворишта масивном зиданом оградом са високом, пуном капијом од 
остатка света, већ и у јасном груписању просторија у којима бораве чланови 
породице од оних у којима су примане посете. Без обзира да ли је реч о приземним 
или једноспратним кућама какве су обично грађене, у грубој подели могу се 
сагледати два типа, асиметрични и симетрични (Сл. 1). Асиметрични тип куће 
карактерише одсуство централног хола, на његовом се месту налази оџаклија у 
којој се зими кува. Специфичан децентрализован положај доксата још једна је 
особеност асиметричног типа куће. Он је обично на једном крају подужног трема и 
издигнут је на неколико степеника изнад прилазног трема преко ког се директно 
улази у највећу собу. Симетрични тип куће у потпуности је симетричан у основи и 
на фасадама. Карактеристична је централна просторија, нека врста проширеног 
хола, око које су распоређене стамбене и помоћне просторије. Централни хол води 
порекло из ранијих епоха, он је код атријумских кућа био отворен, да би се 
еволуцијом објеката кроз периоде и с обзиром на климатске прилике поднебља 
наткрио. На спољашњој фасади обично стоје два симетрично положена еркера, а 
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често је према дворишту један доксат у средини. И код асиметричног и код 
симетричног типа, објекти су приземни или једноспратни. Често су комшијска 
дворишта, авлије, међусобно била повезана капиџицима, тако да су се жене могле 
кретати и комуницирати без излажења на улицу.  

Обично су овакве зграде грађене у „насипу“ или „бондруку“ на турском. Код 
оваквог система грађења најпре је склапан дрвени костур за велику грађевину који 
је личио на својеврсни кавез, па су потом зидови у том костуру испуњавани лаким 
материјалом. [4] Конструктивни склоп је ове објекте учинио трошним и склоним 
пропадању, али они у специфичности своје намене и технике грађења 
представљају сведочанство о стандарду живота и социјалним односима епоха 
којима припадају. 
 
 

3. ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ НАСТАНКА И ПОЛОЖАЈ КУЋЕ 
МИШИЋЕВИХ 
 
Према исказу власника грађевине, кућу је око 1840.год. подигао извесни османски 
бег. Ослобођењу Ниша од Османлија претходила је велика сеоба турског дела 
становништва ка југу- у правцу Скопља и територије Косова. Како је првобитни 
власник био у избеглиштву, грађевину је откупио трговац српског порекла, 
Мишић, [5] који се по исељењу првобитних станара са породицом уселио у кућу 
која до данас носи његово име.  
Од времена настанка до непосредно после ослобођења града, Кућа Мишићевих се 
налазила уз прометну улицу, са истока се уз двориште налазила турска ислахана, 
сиротиште и занатски центар, на чијем се месту данас налази зграда гимназије, а са 
запада се налазила грађевина сличног архитектонског обликовања. У питању је 
била такође приземна беговска кућа са доксатом, која је убрзо по ослобођењу 
постала државна својина. У њој је у годинама које су уследиле становао Никола- 
Коле Рашић, срески начелник. [5] Овај низ грађевина оријенталне архитектуре 
прекинут је 1909.год, када је изградњом габаритом доминантне зграде Среског 
начелства, односно данашњег Окружног суда, заувек промењен визуелни 
идентитет кварта. 

a)                   б) 

Сл.1, Конак асиметричног и симетричног типа, а- Кућа породице Џиноли у 
Гњилану, Б. Којић [1], б- Селамлук у Врању, А. Мирић према документацији 

ЗЗСК Ниш [3] 
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Блок Вождова коме зграда припада је оивичен Вождовом улицом са југа, 
Првомајском са истока, улицом Ћирила и Методија са севера и Синђилићевим 
тргом са запада. Данас се парцела Куће Мишићевих јужном страном ослања на 
Вождову улицу, источном на двориште гимназије, са запада је приљубљена уз 
зграду Окружног суда, док је уз њену северну ивицу организован паркинг 
стамбене зграде. С обзиром на положај суседних објеката, директан прилаз 
парцели могућ је само из Вождове улице бр.25. [6] (Сл. 2) 
 

 
 
3. ОПИС И АНАЛИЗА ГРАЂЕВИНЕ 
 
Кућа Мишићевих је приземни објекат компактне основе са улазним тремом- 
доксатом, са подрумом испод малог дела грађевине и без искоришћеног таванског 
простора. Распоред просторија је исти као из најранијих дана постојања, чине је 
два блока од по две просторије која су симетрично организована у односу на 
централни ходник.  Сам ходник је значајних димензија, са природним осветљењем 
и два улаза- главним на јужној и споредним на северној фасади куће. Релативно 
правилан габарит куће је нарушен са два анкеса- одељењем у североисточном углу 
грађевине, као и помоћном просторијом у југоисточном углу грађевине којој се 
приступа из дворишта. (Сл. 3) 
У конструктивном и техничком смислу, објекат представља типичан вредан 
пример варијантног решења профане оријенталне архитектуре на Балкану, а 
изграђена је у бондруку. Оваква конструкција дозволила је постављање бројних 
прозора. Инсолација одаја на југоисточном и југозападном углу објекта 
постигнута је са по три дрвена прозора симетрично постављена у односу на доксат 
и бочним прозорима са источне и западне стране. Кров је благог нагиба, 
једноставне дрвене конструкције и покривен ћерамидом, подложан витоперењу 
које на овом ступњу очуваности зграде благо нарушава њену геометрију. Димњаци 
су витки и без наглашених димњачких капа. Зидове од атмосферских вода штити 

1- Кућа Мишићевих 
2- Окружни суд 
3- Гимназија 
4- Стамбена зграда 
5- Дом војске 

Сл. 2, Положај Куће Мишића; Сл.3, Основа Куће Мишића, А. Мирић према 
документацији ЗЗСК Ниш [6] 
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широка препуштена стреха која, стварајући дубоку сенку на фасадама, наглашава 
њену хоризонталност. Кров је изнад трема ослоњен на дрвене стубове димензија 
16x16цм. Фасаде су у завршном слоју облепљене иловачом и окречене у бело. Оне 
су сведене у свом обликовању. Без обзира што на фасадама нема декоративних 
сликарских или вајарских елемената, добар ритам отвора као последица логичног 
распореда просторија и конструкције и мирне зидне масе стварају утисак 
уравнотежене естетике грађевине. (Сл. 4- 6) 
Подови четири велике просторије су од дасака ширине 10 до 15цм, хол је 
поплочан опеком квадратног формата, док је у под долапа уграђена правоугаона 
опека димензија 25x12цм. У подруму је под од набоја. По фиксном намештају, 
одаје одговарају типичном уређењу муслиманске собе за спавање која често има 
амамџик, пећ и долап за постељне ствари. Крила врата долапа су израђена од 
делова дрвене грађе, украсно обрађених и склопљених тако да чине квадратни 
геометријски мотив. Карактеристични елемент ентеријера су тзв. „шише тавани“, 
израђени од дасака чији су саставци покривени једном профилисаном лајсницом. 
Око дворишта куће, данас непримерено ограђеног и зараслог у шипражје, некад је 
био подигнут висок зид са приступном капијом. Бунар, шедрван и сеник од винове 
лозе [7] су красили башту пуну цвећа. 

 

4. СТАЊЕ КУЛТУРНОГ ДОБРА И УСЛОВИ У КОЈИМА СЕ 
НАЛАЗИ 
  
Велики значај за продужавање века Куће Мишићевих, као и сваке друге грађевине, 
има благовремено и пажљиво уочавање оштећења, што је један од предуслова 
правилног одабира методе његове обнове у складу са доступним техникама и 
знаменитим карактером објекта. Без тачних информација о стању грађевине 
пројекат конзервације би могао бити лоше конципиран, ризичан и разарајући. 
Иако је очувана првобитна геометрија и декоративни елеменати у ентеријеру, 
више података о конструктивном склопу грађевине биће могуће сазнати тек по 
сондирањима која би могла бити извршена током будућих конзерваторских 
кампања.  
Опште материјално стање у земљи и граду Нишу, као једнoj од најсиромашнијих 
локалних заједница у земљи, утицало је на чињеницу да последњих деценија није 
било систематичних конзерваторских подухвата на објекту што се огледа у 

Сл.4, Поглед с југозапада, фото А. Јанковић [8], Сл.5, Дигитална 
реконструкција, поглед с југозапада, А. Мирић, Сл. 6, Дигитална 

реконструкција, поглед с југоистока, А. Мирић [5] 
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његовом незавидном тренутном стању, погоршаним дуготрајним дејством 
природних и људских фактора.  

 
 
5. ЗАКЉУЧАК 
 
Без обзира на дискретну неправилност облика локације и положаја суседа у односу 
на њу, близина градских инфраструктура и одлична повезаност са осталим 
деловима града ову парцели чине компромисним решењем за локализовање 
вишефункционалног изложбеног простора, у циљу презервације, презентације и 
популаризације Куће Мишићевих и осталог културног историјског наслеђа, као и 
стварање нове зоне културе града. Ипак, било каквом размишљању о даљој 
валоризацији ове грађевине мора претходити откуп од садашњих власника или 
успостављање приватно- јавног партнерства и хитни конзерваторски третман, са 
циљем очувања њених споменичких вредности. 
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RESIDENTIAL BALKAN ARCHITECTURE OF 
ORIENTAL TYPE 

HOUSE OF MIŠIĆ IN NIŠ 
 

Summary: Due to negligence of the historical heritage, a significant disturbance of deep 
links between architecture and construction on one hand, and traditional social, 
cultural, and historical layers on the other, emerges. Example of such negligence is 
evidenced on heritage building - house of Misic, settled in the very heart of city of Nis, 
left fully to decay of time. This monument of vernacular architecture, one of the most 
interesting buildings of Balkan architecture of oriental style, carries undoubtedly 
historical, architectural and artistic significance. This paper is inspired by the fact that 
current moment is the last one to undertake the reconstruction of this building. It is 
written with the aim to make a record of particularity and value of house of Misic, and 
also to underline the need for urgent physical protection of the monument. 
 
Keywords: built heritage, heritage conservation, residential architecture, Balkan 
architecture of Oriental style, House of Mišić in Nis 
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ПРИМЕР РЕКОНСТРУКЦИЈЕ НОЋНОГ КЛУБА 
 

Данило С. Фурунџић 1                                                             УДК: 725.823.3:69.059.25 
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.094 

Резиме: У раду је приказанo ауторово решење ентеријера ноћног клуба „The 
Box”, лоцираног у Београду у улици Карађорђевој. Ноћни клуб (површине 168 квм) 
чине приземље (улаз, гардероба, тоалети) и подрум (бар, сепареи, плесни плато, 
подијум за музику и диск џокеја). Ентеријер је, без скупих материјала и опреме, 
изведен 2013. са скромним буџетом. У том ентеријеру, пројектованом у турбо-
стилу, визуелне контрапункте стварају игра светлости и сенки, низови огледала, 
разгранати лустери, кована орнаментика, намештај сепареа и провокативне 
фотографије у китњастим рамовима. 
 
Кључне речи: ноћни клуб, реконструкција, ентеријер, пример, Београд 
 
 

1. ПРИСТУП 
 
Музика има веома важну улогу у животу многих људи. Ноћни клуб, или 
дискотека, јесте место за забаву младих и плес уз музику коју диск-џокеј до касно 
у ноћ пушта, раније са винилских плоча, данас са дигиталних носача звука.  
Амбијент ноћног клуба је карактеристичан. По уласку у простор клуба, посетилац 
обично одмах угледа јако осветљен плато за игру. Околина платоа је под 
пригушеним светлом, или се налази у мраку. Посетиоци плешу под испрекиданим 
светлом у разним бојама, које се пали и гаси у ритму музике. На уздигнутом 
екрану монитора пројектују се слике, или видео клипови.  
Младе у двадесетим годинама, па и на почетку тридесетих, привлачи клупско 
друштвено окупљање, сусрет са познатима, упознавање нових лица, слушање 
музике, плесање, конзумирање алкохолних пића, могућност слободнијег 
понашања од оног у свакодневном животу. У пријатном амбијенту ноћног клуба, 
младима не смета гужва, нити отежано кретање у редовно бучном простору, који 
је често прегрејан. 
Отварање ноћног клуба, који ће повратити трошак и донети профит, представља 
неизвестан подухват. Успех инвестиције нарочито зависи од погодности локације, 
величине простора, ентеријера, осветљења и озвучења, грејања и вентилације, цена 
пића, услуге, сигурности, рекламе, тржишне конкуренције. Управљање пројектом 
изградње ноћног клуба представља занимљив посао, посебно за архитекту. 

                                                           
1 дипл. инж.арх., MS(ECP), асистент, Универзитет y Београду, Архитектонски факултет, Булевар Краља 
Александра 73, Београд, Србија, тел: 063 108 7901, e-mail: dfurundzic@gmail.com 
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У светским метрополама, као што су Њујорк, Лондон и Париз, прве дискотеке 
јављају се шездесетих година прошлог века. Током седамдесетих и осамдесетих 
година отвара се много ноћних клубова и развија такозвана клупска култура, која 
и данас траје.  
Београд, настао на ушћу Саве у Дунав, заузима средишно место на Балкану и, као 
административни, економски и културни центар Србије, пружа погодности како 
становницима, тако и посетиоцима из земље, региона и даљег иностранства. У 
Београду, за разлику од света, ноћни клубови отварају се тек почетком 
деведесетих година. То је време друштвене транзиције, ратова и распада бивше 
Југославије. Настаје такозвана турбо-фолк музика. Млади у провод крећу пред 
поноћ, а кући се враћају пред зору. Њихов узор постају тајкуни, политичари, 
популарне певачице.  
Ноћни клубови отварају се по целом Београду, а највише поред обала реке Саве – 
на укотвљеним бродовима, шлеповима, или сплавовима. Београд, где главни 
музеји још увек не раде, последњих година постаје у свету познат по веселом 
ноћном животу и лакој забави, уз храну и пиће који су јефтини.  
Савамала, део Београда на десној обали Саве, настала је поред пристаништа у 19. 
веку. Почетком 20. века Савамала, (изворно: Сава махала, од  турског: mahalla - 
део града), јесте богат и густо насељен крај. После другог Светског рата Савамала 
губи пословни значај и њене улице постају транзитне саобраћајнице.     
Карађорђева улица, која се, од југу на север, пружа од Савске улице код 
Железничке станице, до Париске улице код подножја Калемегдана, представља 
главну артерију Савамале.  Последње деценије у Карађорђевој улици и њеној 
околини је, поред културних установа, галерија и ресторана, отворено више 
ноћних клубова и они су постали популарна места забаве у Београду. 
Пројектовање ноћних клубова обрађено је у иностраним књигама и часописима. 
Примери изведених ентеријера београдских ноћних клубова, међутим, ретко су 
разматрани у нашој литератури. То је дало подстрек за овај рад.  
 
 

2. РЕШЕЊЕ 
 
Ноћни клуб „The Box” налази се у Београду, у улици Карађорђевој број 9. Клуб је у 
приземној згради некадашњег магацина, чији подрум је већ био адаптиран. Исти 
подрумски простор недавно је реконструисан и претворен у ноћни клуб „The Box”, 
који има корисну површину 168 квм. Пројекат реконструкције и унутрашње 
архитектуре урађен је 2012, а изведен 2013. године. Писац овог рада је аутор 
архитектуре. Локација клуба „The Box” је добра, јер клуб је близу центра, а 
постоји јавни паркинг на супротној страни Карађорђеве улице.  
Решење ентеријера клуба настало је као компромис између захтева инвеститора и 
архитектонске анализе простора, функције, изгледа и економичности. 
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Сл.1  –  Основе и пресек ноћног клуба „The Box“  
 

Ноћни клуб „The Box“ има два нивоа, приземље и подрум (слика 1). У приземљу 
(сл.1, основа 1-1) налазе се: улаз, гардероба, тоалети, степениште. У подруму (сл.1, 
основа 2-2) смештени су: бар, сепареи, плато за плес, подијум за музику и диск-
џокеја, пожарно степениште. При реконструкцији клуба, подрумска просторија 
бившег магацина је проширена у основи и продубљена по висини. Ископ земље 
извршен је на безбедан начин. Осигурање ископа је усаглашено са носећом 
конструкцијом и темељима зграде. Под подрума подељен је на зоне различите 
висине. Зонама су придружене разнородне намене простора. Додато пожарно 
степениште са излазом на улицу је, после доста труда, уклопљено у постојећи 
подрумски простор. Сви грађевински и занатски радови завршени су квалитетно, 
према предрачуну и на време. 
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Сл.2  –  Улаз (Карађорђева 9)  Сл.3  –  Амблем клуба  

   
   

Сл.4  –  Поглед са подеста  Сл.5  –  Сепаре и бар 

   
   

Сл.6  –  Пролаз  Сл.7  –  Бар 
 

Реализовани дизајн ентеријера ноћног клуба „The Box“ (слике 2-11) илуструје неке 
могућности употребе јефтиних материјала, стандардне опреме и једноставног 
намештаја. Бар, сепареи, столови и столице конструисани су применом металних 
профила, који су обложени лимовима и/или дрвеним панелима и тапацирани. 
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Сл.8  –  Сепаре  и пролаз  Сл.9  –  Сепаре (иза пролаза) 

   
   

Сл.10  –  Детаљ бара  Сл.11  –  Детаљ тоалета 
 

При обликовању ентеријера, тежило се циљу: љуштуру простора – оживети 
светлом [1, 2]. Наиме, Бруно Зеви (Bruno Zevi, 1918-2000), познати италијански 
архитекта и теоретичар, тврди да архитектура настаје када љуштуром омеђимо 
простор, који је жив и позитиван носилац људскости и целовитости стварности 
[1]. А угледни Ренцо Пјано (Renzo Piano, 1937), италијански лауреат Прицкерове 
награде (1998, Pritzker Prize), сматра да „светло чини простор живим“ [2].  
Комбинацијом разноврсних светлосних извора, разгранатим лустерима и низовима 
огледала створена је игра светлости и сенки, која уноси динамику у простор клуба.  
Избором текстура материјала и нијанси боја, изглед пода, зидова и плафона 
усаглашен је са пропорцијама њихових површина. Додати су кована орнаметика и 
китњасти рамови са провокативним фотографијама. Сви елементи простора клуба 
су, за човека као мерило и циљ, пројектовани према стандардима непревазиђене 
„Нојфертове библије“ (Ernst Neufert, 1900-1986) [3], која је, вреди овде истаћи, за 
76 година (1936-2012) већ имала 40 изворних издања и бројне преводе на светске и 
остале језике. 
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3. ЗАПАЖАЊЕ 
 
Током последњих четврт века друштвене транзиције, на широкој уметничкој сцени 
Београда и Србије промовисани су шунд и кич. Настала је турбо-фолк култура, где 
искључиво мерило је новац. У случају турбо-захтева инвеститора, архитекта 
може да одбије сарадњу, или пак да прихвати професионални изазов и створи 
ентеријер у турбо-стилу. На основу турбо-задатка инвеститора, а користећи 
властито искуство стечено раније кроз рад на Блиском Истоку, аутор је 
пројектовао турбо-ентеријер ноћног клуба “The Box” и изведено решење изложио 
селекцији жирија [4] и суду јавности. Веома посећен ноћни клуб назван “The Box”, 
а не „Кутија“ (?), који у подземном простору ради само петком и суботом од 
поноћи до свитања, својим ентеријером потврђује и одсликава турбо-укус имућног 
дела нашег савременог друштва.  
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NIGHTCLUB RECONSTRUCTION CASE 
 

Summary: This paper presents author’s solution of interior of a nightclub "The Box", 
located in Belgrade in Karađorđeva street. Nightclub (168 square meters usable area) 
consists of ground floor (entrance, cloakroom, toilets) and basement (bar, booths, dance 
plateau, podium for music and disc jockey). The interior is, without expensive materials 
and equipment, constructed in 2013 with a modest budget. In this interior, designed in 
turbo-style, visual counterpoints create light and shadow play, mirror arrays, branched 
chandeliers, wrought iron ornaments, booths furniture, and provocative photographs in 
decorated frames. 
 
Keywords: night club, reconstruction, interior, example, Belgrade 
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ПРИМЕНА АЛФАНУМЕРИЧКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА 
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СТУДЕНАТА АРХИТЕКТУРЕ 

 
Љиљана Алексић 1                                                                                  УДК: 72:001.817 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.095 
Резиме: Централна база знања завршних радова (ЦБЗ Завршних радова) 
представља депоновано знање о грађевинским материјалима и производима на 
нашем тржишту. ЦБЗ Завршних радова се састоји од: графичке базе знања, 
алфанумеричке базе знања и базе са текстуалним подацима са подршком текст 
процесора. Алфанумеричка база података се креира преко следећих склопова: 
преграда, облога, подлога и алфанумеричке базе узорака. Сваки од ових склопова 
се дефинише преко: шифре, назива и одабраних карактеристика које детаљно 
описују и дефинишу наведени елемент или компоненту склопа. Алфанумеричка 
база података се користи и развија као експериментална база знања за 
образовање студената на предмету Завршни радови на Грађевинском факултету 
у Суботици.  
 
Кључне речи: алфанумеричка база података, склоп, облоге, подлоге, шифра 
 
 

1. УВОД 
 
Многи проблеми везани за асортиман грађевинских производа на нашем тржишту, 
са којима се сусрећемо у току архитектонског пројектовања и извођења радова,  
могли би да се реше креирањем Централне базе знања са: графичком базом 
података која се састоји од каталошких листова елемената и компоненти 
грађевинских производа и материјала, алфанумеричком базом података и 
текстуалном базом са свим неопходним подацима. За прелиминарну базу 
депоновано знање би било везано за завршне радове јер је њена основна намена 
образовању студената на предмету Завршни радови на Основним студијама 
модула Архитектонско инжењерство. Поред едукативне намене, Централну базу 
знања завршних радова могу да користе и архитекте у току процеса пројектовања 
и извођења завршних радова. 
Алфанумеричка база података је део Централне зазе знања завршних радова и 
представља „отворену базу“ која се користи у току образовања студената на 
предмету Завршни радови и може по потреби да се ажурира тако што се уносе 
нови подаци или се избацују превазиђени и непотребни подаци. За почетак је узет 

                                                           
1 Љиљана Алексић, дипл.инж. арх., Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, 
Козарачка 2а, Суботица, Србија, тел: 024 554 300, e – mail:  ljiljana.d.aleksic@gmail.com  
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склоп ОБЛОГА која преузима функцију облагања површина у објекту и чијим се 
деконповањем долази до елемената и компоненти облога.  
 
 

2. ШИФАРНИК ЕЛЕМЕНАТА И КОМПОНЕНТИ КОД ОБЛОГА 
ПОДОВА 
 

У топу процеса пројектовања архитекта користи податке из алфанумеричке базе 
знања, тако што позива одређени елемент који се састоји од Подлоге и Облоге 
користећи предлжени шифарник за једноставније комуницира са базом података. 
Систем шифрирања може да се изради на следећи начин: 
 

А/К Б В Г Д 
 
А – ознака која представља врсту функционалног елемента и одређује његову 
припадност одређеном склопу: „К“ – конструкције, „П“ – преграде, „О“ – облоге и 
„И“ – инсталације или се може додати првом слову „К“ што значи да је у питању 
компонента, тј део елемента; код склопа „Облога“ најчешће су компоненте 
различити грађевински производи подлоге. 
Б – цифра која означава карактеристике функционалног елемента одређене по 
положају, димензијама и облику као што је: заштита споља и унутра, или облик 
производа. 
О1 – облоге без заштите 
О2 – облоге са заштитом 
Облоге са заштитом најчешће су облоге које омогућавају: 
О21 – заштиту од воде, 
О22 – топлотну заштиту, 
О23 – звучну заштиту, 
О24 – заштиту од паре, 
О25 – заштиту од влаге, 
О26 – противпожарну заштиту. 
Облоге могу бити постављене споља или унутра и то су: 
О31 – спољне зидне облоге, 
О32 – спољне подне облоге, 
О33 – кровне облоге, 
О41 – унутрашње зидне облоге, 
О42 – унутрашње подне облоге, 
О43 – унутрашње плафонске облоге. 
У димензионалном погледу облоге се могу посматрати као: површинске 
(занемарена је димензија дебљине) или просторне облоге тј. облоге са дебљином. 
Површинске облоге су најчешће облоге траке и плоче/плочице: 
О51 – мозаик, 
О52 – плочице, 
О53 – плоче, 
О54 – траке, 
О55 – поља, 
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О56 – ливене облоге, 
О57 – талпе, 
О58 – смеше, 
О59 – цреп. 
Просторне облоге или облоге са дебљином су: 
О61 – блокови, О62 – опеке, О63 – цреп и О64 – коцке. 
В – цифра која означава карактеристике функционалног елемента одређене 
његовом материјализацијом. Представљени су грађевински материјал који су 
најчешће коришћени кроз свакодневну праксу као облоге: 0. Армирани бетон, 1. 
Асфалт, 2. Бетон, 3. Битумен, 4. Блиндит, 5. Боје, 6. Глина, 7. Гипс, 8. Дрво, 9. 
Камен, 10. Катран, 11. Керамика, 12. Комбиновано,  13. Креч,  14. Лакови,  15. 
Лепкови, 16. Метал, 17. Малтери, 18. Ново,  19. Пластика,  20. Стакло, 21. Терацо, 
21. Шамот.   
Ознаке које дефинишу положај елемента на плану монтаже: Г – положај елемента 
на „х“ оси и Д – положај елемента на „y“ оси. 
Убацивањем одговарајућих слова и цифара у матрицу, добија се шифра елемента 
која у првом делу дефинише врсту, положај, облик и материјализацију елемента, 
док последње две ознаке дефинишу положај елемента на плану монтаже, што за 
склоп „ОБЛОГЕ“ не важи. 
За проверу шифра елемента О42.52.21 – Унутрашња подна облога. Плочице. 
Материјал терацо. 
За проверу шифра компоненте ОК42.25. -  Компонента унутрашње подне облоге. 
Заштита од влаге. 
 
 

3. АЛФАНУМЕРИЧКА БАЗА ПОДАТАКА ЗА ОБЛОГЕ ПОДОВА 
 
Произвођач је равноправни учесник у процесу пројектовања и сноси одговорност 
за све податке који се налазе у Алфанумеричкој бази и за које је неопходно да буду 
потврђени атестом лиценцираног Института. Задатак овог рада је да прикаже део 
склопа „Облога - споља“ са припадајућим „Подлогама облога – споља“, као и део 
склопа „Облога –унутра“ са припадајућим „Подлогама облага – унутра“. У табели 
на месту описа постављена је звездица (*), која би нас водила до текст процесора 
где је за сваки производ дат детаљни опис и начина уградње производа. 
 
Табела 1. Даје табеларни приказ дела алфанумеричке базе склопа „Облога – 
споља“ са карактеристичним особинама грађевинских производа [2] 
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АЛФАНУМЕРИЧКЕ БАЗЕ СКЛОПА ОБЛОГЕ – СПОЉА (О) 

 шифра облоге матер особине дим положај опис производи 

1 О22.31.
17 

Новизол малтер Термо-
изолац 

д=1-
4цм 

Спољ.зид * “Holcim“ 
Поповац 

2 О31.62.
6 

Силикатна 
опека 

Глина 
+ мин. 

добре 
мех, физ 

6,5х12х
25 

Фасадни 
зида 

* „Рапид“ 
Апатин 

3 О32.53.
11 

Керамичке 
плоче 

Печена 
Глина 

Добре 
мех, физ 

20х20х
0,9цм 

Облога 
пода 

* „Зорка“ 
Шабац 

4 О32.53. Кулије Бетон+ Добре 20х20х Облога * LI-KOM 
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12 плоче Камен мех, физ 2,5цм пода Гроцка 
5 О33.63.

7 
Фалцовани 
цреп м-333 

Печена 
глина 

Добре 
мех, физ 

39х24ц
м 

Облога 
крова 

* Тоза Марк 
Кикинда 

 
Табела 2. Даје табеларни приказ дела алфанумеричке базе склопа „Подлоге облога 

– споља“ са карактеристичним особинама грађевинских производа [2] 
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АЛФАНУМЕРИЧКЕ БАЗЕ СКЛОПА ПОДЛОГЕ ОБЛОГА – 
СПОЉА (ОК) 

 шифра подлоге матер особине дим положај опис производи 

1 Ок.22.
31.12 

Камена 
вуна 

минерал Термоиз
олац. 

60х100
х2цм 

Изолац. 
Спољ зида 

* Термодом 
Београд 

2 Ок.1. 
33.8 

Подлога 
од летава 

дрво Трајност 
 

3х5цм Летве за 
кров 

* Банијац 
Београд 

3 Ок.25. 
33.3 

Хидроиз. 
крова 

битумен Хидроиз
олац. 

Ливена 
површ 

Хидроиз 
Раван кр 

* Грмеч 
Београд 

4 Ок.25.
32.17 

Цементни 
малтер 

малтер Трајност 
 

Ливена 
површ 

Хладан 
под 

* Ливен на 
терену 

5 Ок.1. 
32.2 

Бетонска 
плоча 

Бетон добре 
мех, физ 

10цм Хор.конс. 
елемент 

* Ливена на 
терену 

Табела 3. Даје табеларни приказ дела алфанумеричке базе склопа „Облоге – 
унутра“ са карактеристичним особинама грађевинских производа [2] 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АЛФАНУМЕРИЧКЕ БАЗЕ СКЛОПА ОБЛОГЕ – УНУТРА  (О) 

 шифра облога матер особине дим положај опис производ 

1 О42.52
.11 

Керамичке 
Плочице 

керамика Хладни 
под 

20х20х0
.9цм 

Унутраш. 
под, зида 

* „Зорка“ 
Шабац 

2 О42.52
.19 

ПВЦ 
плочице 

Пласт. 
маса 

полутоп. 
под 

25х25х
0,3цм 

Унутраш. 
Под 

* „Грмеч“ 
Београд 

3 О43.55
.19 

Плафопла 
ст 

Пласт. 
маса 

Добре 
физ, мех 

Траке 
Шир: 
1,0м  

Спуштен
плафон 

* Галеника 
Београд 

4 О42.52
.8 

Паркет дрво Топли 
под 

4,2х25х
2,1цм 

Унутраш. 
Под 

* „Граком“  
Београд 

5 О42.53
.9 

Мермерне 
плоче 

камен Хладни 
под, 
естетика 

30х30х
2цм 

Унутраш. 
под, зид  

* 
 
 

„Гранит“ 
Аранђел
овац 

Табела 4. даје табеларни приказ дела алфанумеричке базе склопа „Подлоге облога 
– унутра“ са карактеристичним особинама грађевинских производа [2] 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АЛФАНУМЕРИЧКЕ БАЗЕ СКЛОПА ПОДЛОГЕ ОБЛОГА – УНУТРА (ОК) 

 шифра подлоге матер особине дим положај опис производи 

1 Ок42. 
58.15 

Лепак цем.малт 
+ минер 

трајност Џак 25кг За под од  
паркета 

* КNAUF 
Земун 

2 Ок23. 
42.8 

Плута дрво термоиз
олација 

плоче Топли 
подови 

* „АТМА“ 
Београд 

3 Ок43. 
16 

Констр. 
Спуш. пл 

Челична 
подконст 

Добре 
физ, мех 

Готов 
производ 

Спуштен 
плафон 

* Галеника 
Београд 

4 Ок25. 
42.3 

Хидроиз. битумен Зашз.  
од влаге 

Ливена 
површ 

Подови 
приземља 

* „Грмеч“ 
Београд 

5 Ок42. 
58.17 

Цем.кош. Цемент. 
малтер 

трајност ливена 
површ 

За под од 
мермера 

* „Грмеч“ 
Београд 
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4. ПРИМЕНА АЛФАНУМЕРИЧКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ СТУДЕНАТА 

 
Табеларни прикази алфанумеричких база података Облога и Подлога облога тј 
Компоненти су развијани за потребе образовања студената на предмету Завршни 
радови, јер то представља занимљив и користан задатак студентима који они могу, 
пратећи задати проблем да анализирају и депонују знањем. Архитектонски објекат 
је као целина декомпонован на СКЛОПОВЕ, студенти добију као задатак СКЛОП 
ОБЛОГЕ које имају функцију да штите објекат од: воде, влаге, звука, 
противпожарне заштите, где они онда показују стечена знања о особинама 
грађевинских материјала и извођењу завршних радова. Методолошки се 
студентима омогућава да на лак и једноставан начин, коришћењем стеченеог 
знања и информација са Интернета, сагледају асортиман производа на тржишту 
грађевинских материјала, као и да провере да ли изабрани материјали имају 
одговарајуће атесте и да на крају изабране податке депонују у алфанумеричку базу 
података. База података је „отвореног типа“ тако да студенти могу по потреби да 
ажурирају датотеке тако што ће да избаце старе податке и да их замене новим 
подацима о производима који су се тек појавили на тржишту. Студенти би имали 
двоструки приступ проблему: преко задатака на вежбама где би анализирали своје 
пројекте са предмета пројектовања и кроз самосталан рад на изради семинарских 
радова где би се радиле анализе материјала за потребе завршних радова али са 
крајњим циљем депоновања знања у одређене датотеке. 
 
 

5. ЗАКЉУЧАК 
 
Задатак израде Централне базе знања завршних радова кроз израду Графичке базе 
података и Алфанумеричке базе података омогућава студентима да сагледају 
проблеме на пројектовању и разради пројеката на један сасвим нов начин. Они ће 
моћи да користе своја знања из управљања базама података и успеваће  да на лак и 
брз начин реше проблеме у архитектонској пракси. Даљи рад на Централној бази 
знања завршних радова би се развијао на следећи начин: 
1. Заокружене целине Алфанумеричке базе података за одређене склопове би 

могле да се користе у архитектонској пракси у току процеса пројектовања као 
и код извођења завршних радова. 

2. Примена експерименталног модела Алфанумеричке базе података за 
образовање студената где би студенти на вежбама и самосталним радовима 
радили на „отвореном систему“ и депоновању новог знања. 

3. Примена за даља научна истраживања где би се кроз мултидисциплинаран 
приступ решавали комплексни проблеми везани за Централну базу знања и 
њене: графичке, алфанумеричке и текстуалне базе. 
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ALPHANUMERIC DATABASE APPLICATION FOR 
EDUCATION OF STUDENTS OF ARCHITECTURE 

 
Summary: The Central knowledge base of the subject named Final works (CKB Final 
works) represents deposited knowledge of building materials and products on the 
market. CKB of final works consists of: graphic knowledge base, alphanumeric 
knowledge base and base with text data as a support for text processor. Alphanumeric 
database is created through the following circuits: partitions, coating, lining and 
alphanumeric base of patterns. Each of these is defined through: code, name and 
selected characteristics that describe and define in details each element or component 
assembly. Alphanumeric database is used and developed as an experimental base of 
knowledge, and serves for the education of students studying subject named Final works 
at the Faculty of Civil Engineering in Subotica. 
 
Keywords: alphanumeric databases, circuit, coating, lining, code 
 
 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

 759 

 
 

 

 
 

PLAN ISPITIVANJA MEŠAVINA ZA GRADNJU 
ZEMLJOM 

 
Ivan Hegediš1 
Čeh Arpad2 
Golub Karaman3 
Edita Tenji4                                                                                                        УДК: 691.4 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.096 
Rezime: Tradicionalni načini gradnje predstavljaju iskustvo izgrađeno kroz dugu 
istoriju graditeljstva. Današnja saznanja u tehnici i tehnologiji omogućuju da se 
tradicionalna iskustva ispitaju u unaprede kako bi našla primenu u savremenim 
uslovima. Građenje zemljom je široko rasprostranjeno i predstavlja veliki potencijal za 
savremnu primenu.  
Ispitivanje mešavina zemlje sa drugim prirodnim materijalima zasnovano na 
tradicionalnim iskustvima treba da pokaže kako se može preciznije pripravljati i 
ugrađivati ova vrsta materijala uz manji utrošak energije i rada, kako se može graditi 
zdrava i udobna kuća sa visokom energetskom održivosti. 
 
Ključne reči: zemlja, mešavina, naboj 
 
 

1. UVOD 
 
Kroz dugu istoriju ljudske civilizacije razvili su se raznoliki načini gradnje korišćenjem 
materijala nađenih u neposrednoj okolini gradnje. Oni su uz minimalnu obradu služili da 
se oblikuju prostori u kojima ljudi žive i rade. Danas ovakve načine gradnje nazivamo 
jednim imenom - tradicionalna gradnja. 
Međju takvim materijalima zemlja je najviše rasprostranjena. Još i danas veliki deo 
svetske populacije živi u kućama gradjenim zemljom na različite načine: nabijanjem, 
zidanjem, malterisanjem… 
Kroz dugu primenu došlo se do spoznaje da se dodavanjem nekih organskih materija 
poboljšavaju osobine zemlje (sir kod Kineskog zida, balega kod berberskih kuća ili 
životinjska krv u našim krajevima) kao osnovne mešavine i biljnih vlakana kao armature 
(slama, trska, kudelja i sl.) kao konačne mešavine za ugradnju. 
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Povećani zahtevi za smanjenje utroška energije u proizvodnji i ugradnji materijala i 
upotrebi objekata usmerili su pažnju na tradicionalne materijale koji svojim osobinama 
mogu da odgovore na pravi način. 
Potrebno je preciznije utvrditi koji i kakvi materijali i u kojem odnosu se mogu mešati sa 
zemljom da bi se dobile zadovoljavajuće karakteristike za savremenu gradnju. Zato je 
pokrenuto ispitivanje mešavina za gradnju zemljom u laboratoriji Građevinskog 
fakulteta Subotica uz učešće studenata u okviru nastave iz predmeta Tradicionalni 
materijali. Ispitivanje se provodi u nekoliko faza (prikazano na slici) sa zemljom 
poznatog sastava (iskop Potisje Kanjiža). 
 

 
 
 

2. OSNOVNE MEŠAVINE 
 
Ispitivanje se vrši izradom epruveta 4x4x16 cm nabijanjem u čeličnim šablonima a zatim 
sušenjem 28 dana po standardnoj proceduri. Prvo se izrađuju epruvete od čiste zemlje 
kao repernog uzorka. Zatim se rade mešavine dodajući različite kolićine čestica drvnog 
pepela, kreča, biljnih vlakana, sitne životinjske dlake i prašine kao ostatka rušenja starih 
objekata. Cilj je da se utvrdi koliko dodati materijal popravlja karakteristike zemlje. 
Naime, postoji više uzroka koji smanjuju mehanička svojstva naboja. Najznačajniji je 
posledica osobine gline da vezuje veliku količinu vode koja sušenjem isparava i dovodi 
do pojave pukotina u strukturi naboja koje mu umanjuju mehanička svojstva. Drugi 
faktor koji utiče na osobine naboja jeste hemijski i fizički sastav zemlje koji se 
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iskustveno poboljšava dodavanjem već navedenih materijala ili, kako to danas 
preporučuju, manjeg procenta portland cementa (3-5 %). 
Kako je osnovni princip u ovom ispitivanju primena prirodnih materijala sa malim 
utroškom energije u pripremi, primena cementa je odbačena. Jedino je zadržan kreč koji 
predstavlja najviše energetski zahtevan materijal u osnovnim mešavinama i to u malom 
procentu. U literaturi postoje objavljeni rezultati ispitivanja zemlje sa dodavanjem 
cementa koji će služiti za upoređivanje. 
Ispitivanje osnovnih mešavina izvršeno je tokom prolećnog i zimskog semestra 2104. 
godine. Izvršena su merenja mehaničkih osobina, vodootpornosti i zamrzavanja. U toku 
su pripreme izveštaja i objavljivanje rezultata o ovim ispitivanjima. 
 
 

3. MEŠAVINE – ARMATURA 
 
Druga faza ispitivanja (u toku prolećnog semestra 2015.) sastoji se u dodavanju različitih 
prirodnih vlakana kao armature u osnovne mešavine čime se dobija konačni zemljani 
naboj kojim se vrši gradnja. Kao armatura služe različita prirodna vlakna: trska, slama, 
životinjska dlaka, kudeljna vlakna i sl. Ovako pripremljeni uzorci ispitaće se na isti način 
kao osnovne mešavine. 
Dobijeni rezultati pokazaće kako se može pripravljati odgovarajuća mešavina za naboj, 
ali može poslužiti kao direktiva za izradu čerpića i maltera. 
 
 

4. IZVEDBA 
 
Naredna faza predstavlja ispitivanje izvedenih konstruktivnih sklopova koje će se vršiti u 
laboratorijskim uslovima i na terenu. Laboratorijska ispitivanja će se izvoditi na 
zidovima izvedenim u stvarnoj veličini gde se mogu ispitati mehanička i termička 
svojstva i pratiti spoljni uticaji u realnim uslovima (kiša, sneg, sunce, vetar). 
Planira se izvođenje zidova od naboja, čerpića i slame. 
Terenska ispitivanja mogu se izvoditi dvojako i predstavljaju mogućnost realizacije kao 
posebnih programa. Prvi je ispitivanje postojećih objekata građenih od zemlje gde se 
može pratiti niz faktora koji utiču na objekte tokom njihove upotrebe. Drugi je primena 
rezultata laboratorijskih ispitivanja na objektima koji se grade kao novi. 
 
 

5. ZEMLJA, SLAMA, DRVO 
 
Prvi objekat na kojem će se primeniti rezultati ovih ispitivanja biće na objektu u Malom 
Pesku čija gradnja je u toku. Stambeni objekat koji se gradi biće izveden kao bondručna 
drvena konstrukcija sa zidovima građenih slamom malterisanim blatnim malterom.  
Ova izvedba pruža mogućnost da se, u dogovoru sa investitorom, primene odgovarajuće 
mešavine koje se kasnije ispituju i proveravaju njihova svojstva kao i uticaj na kvalitet 
objekta tokom gradnje i u korišćenju. 
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6. PRIMENA 
 
Po izvođenju i ispitivanju konstruktivnih sklopova u trećoj fazi mogu se dobijeni 
rezultati primeniti na projekte različitih tipova objekata. Realizacija je moguća u okviru 
nastave na predmetima Projektovanje porodične kuće, Projektovanje višeporodičnog 
stanovanja, Projektovanje specijalnog stanovanja i kroz diplomske radove studenata. 
Isto tako se predviđa mogućnost pokretanja projekata sa lokalnom samoupravom u 
okviru prekogranične saradnje kako bi se podstakla primena svih vidova gradnje 
zemljom. 
 

 
7. ZAKLJUČAK 
 
Ispitivanje mešavina zemlje za gradnju pokazuje da je potrebno kao pokretač za gradnju 
kuća koje će biti ekonomičnije, energetski održive i zdravije zbog svojstava prirodnih 
materijala. Primena tradicionalnih graditeljskih iskustava u savremenom graditeljstvu 
može da pokrene preduzetništvo u proizvodnji široke palete materijala, 
poluprefabrikovanih i prefabrikovanaih elemenata za montažnu gradnju, kao i efikasnu 
građevinsku operativu za sve vidove gradnje zemljom. Izostanak velike mehanizacije i 
niske potrebe za energijom pokazuju da je uz mala ulaganja privređivanje u ovom 
području dostupno širokom broju ljudi. Na taj način može se ostvariti veće zapošljavanje 
i graditi ekonomične i zdrave kuće. 

 
 

ANALISYS OF EARTH CONSTRUCTION MATERIALS 

 
Summary:  Traditional ways of construction represent the experience gathered in a long 
history of civil engineering. The present knowledge in engineering and technology makes 
it possible, by observing the traditional experiences to improve into practical 
applications in modern conditions. Earth construction is widespread and constitutes a 
great potential for contemporary application.  
Analyzing the mixtures of earth with other natural materials based on traditional 
experience should demonstrate how they can be improved and built in using less energy 
and more effective, in order to build a healthy and comfortable house with high energy 
sustainability. 
 
Keywords: earth, mixtures, rammed earth 
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ГЕОДЕЗИЈА, МЕНАЏМЕНТ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 
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TLS AND DIGITAL PHOTOGRAMMETRY STUDIES 
IN CULTURAL HERITAGE DOMAIN 

 
Sorin Herban 1  
Beatrice Vilceanu 2                                                                               УДК: 528.7:502.22 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.097 
Summary: The documentation of cultural heritage through the acquisition of digital 
data and the realization of 3D models currently can count on many procedures and 
survey instruments which have been developed in the last decades and still more 
specialized for the acquisition of metrical information with high resolution levels, 
reliability and precision. The paper proves its applicability as photogrammetric 
technologies are nowadays used at a large scale for obtaining the 3D model of cultural 
heritage objects, efficacious in their assessment and monitoring, thus contributing to 
historic conservation. Its importance also lies in highlighting the advantages and 
disadvantages of each method used – very important issue for both the industrial and 
scientific segment when facing decisions such as in which technology to invest more 
research and funds. For cultural heritage purposes, the 3D models of the Martyr’s cross 
monument realized in this comparative study meet the accuracy criteria and sustain the 
idea that not in every modeling process there is much need of using highly technical or 
expensive technology as a realistic and feasible methodology for documenting cultural 
heritage objects with the aid of GIS. 
 
 
Keywords: Cultural Heritage objects,3D Models, Terrestrial Laser Scanner, Digital 
Photogrammetry, Image Processing 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Cultural heritage documentation includes an interdisciplinary approach having as 
purpose an overall understanding of the object itself and an integration of the 
information which characterize it. This integration is nowadays realized in GIS mediums 
which are suitable for handling vast amount of geospatial data and offering detailed 
investigations on the object of interest. Because a cultural heritage documentation 
involves diverse areas of specialists and also huge data, besides the spatial information 
itself, the most suitable manner of managing all this various data, starting with 
collecting, interpreting and sharing it and the results of its interpretations, is on GIS 
                                                           
1 Sorin Herban, Assoc Prof. PhDPolitehnica University of Timisoara, Faculty of Civil Engineering, Traian 
Lalescu 2a, Timisoara, Romania, tel:  +40722223952, e – mail:  sorin.herban@upt.ro 
2 Beatrice Vilceanu,. PhDPolitehnica University of Timisoara, Faculty of Civil Engineering, Traian Lalescu 2a, 
Timisoara, Romania. 
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platforms (preferably web-GIS and Open Source platforms) [1]. Also, a special attention 
should be paid to ensuring both standardization and interoperability of the data. 
On the other hand, the term GIS is characteristic to land management applications; the 
term “geographic” traditionally being connected to an international cartographic 
reference system. Considering the geometric deformation of the geographic reference 
systems, the term “geographic” can be misinterpreted, therefore an idea is to use the 
generic term Spatial Information Systems (SIS) for Cultural Heritage applications of GIS 
technology according to Rinaudo et. Al [2]. This assumption means that usually local 
reference systems (both continuous and discrete ones) are used to locate the acquired 
data; geographic coordinates (or global reference systems) can be used as ancillary 
information in order to locate the objects in a more general context. 
A particularity of the SIS, which confirms its suitability for cultural heritage 
documentation, is that it integrates data collected with all the technologies specific to 
geomatics’s domain: total stations, GPS, terrestrial laser scanners, LiDAR, InSAR, 
UAV, digital photogrammetry, remote sensing. A much greater amount of information is 
obtained using the 3D model than 2D drawings [3]. Once completed the 3D model, we 
can generate any orthogonal projection or centred on the object. 
The main advantage of photogrammetric modeling is the cost of the procedure. Field 
work is considerably reduced compared to classic surveying method which imply 
measuring all dimensions on the field.  
 
 

2. DATA SURCES / DATA AQUISITION  
 

Martyr’s cross monument is located in Mihai Eminescu Park in Arad, Romania, a 
crowded and important place just behind the City Hall and in close proximity to the 
Palace of Culture. The monument was built in 1936 following the sketches of the city's 
Chief Architect, Sylvester Rafiroiu, in memory of Romanian Orthodox priests martyrs 
from 1918-1919. Originally the cross was placed in the Vineyard square, being removed 
by the Communist authorities in the 1960s, for 30 years has been preserved in the 
monastery of Gai. It was restored on its site in the 1990s. 

 Trimble laser scanner characteristics 

For retrieving data through 3D laser scanning technology, issue debated by authors in the 
specialty literature [4], [5], we used Trimble TX5 laser scanner. It features a quick-acting 
laser, capable of measuring up to 976.000 points in one second, up to a distance of 120 
metres and an integrated camera, able to make panoramic photos up to 70 megapixels. 
Adding these pictures over the point cloud resulted from the scanning process, 
photorealistic 3D images will obtained. The scanner has a two-axis compensator, an 
electronic compass and an altimeter, these enabling the registration (linking station) of 
the scans. The control software is very easy to use, being created in a logical and 
intuitive manner. Surveyed data is stored on a SD memory card, which can be later 
transferred to a computer easily. After downloading, data may be processed in Trimble 
RealWorks software, which provides various commands for advanced 3D modeling and 
processing of the point clouds. 
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B. TLS 3D modeling of the Martyr’s cross monument 
Similar to any traditional topographic word, the 3D scanning process starts with the 
study of the terrain and of the object to be measured. To have an operative and accurate 
campaign of measurements, we came to the conclusion that 3 stations in which the 
scanner to be set would be enough. After determining the approximate location of the 
stations, the spherical targets were placed in order to facilitate the registration process. 
The scanning session lasted 40 minutes and the processing of the data was realized using 
Trimble RealWorks software. 
Once the scanned data is imported, the point cloud is created and the operator has the 
possibility of customizing it by choosing the number of points, their density etc. In this 
phase, the scans are not connected, so by using the panoramic photos realized during the 
scanning process, the targets will be selected in order to register the scanning. The 
software offers has 2 options: either it selects automatically the circular targets from a 
user defined area or the operator manually (Fig. 1) chooses the targets. 

 

 
Figure 1  Manually inserting the targets 

Once the selection of the circular targets is finished, by using the “Adjust” command, the 
link between the scanning stations (Fig. 2) is created and the registration details are 
transmitted: the residual error for each station and target. 

 

 
Figure 2  The point cloud after registration 

 
For better visualization purposes of certain details of the point cloud and to reduce the 
noise, different tools for the selection of certain portions of the point cloud are available, 
also called areas of interest. Because in this case we are interested only in the Cross of 
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the Martyrs, we remove all the other points that are surplus. The command which 
enables this procedure is “Segmentation Tool”. Once selected the area of interest, we can 
move on to the actual modeling of the point cloud. The cloud will be modeled with mesh 
surfaces. This command can be selected from the “OfficeSurvey” module and then 
“Mesh Creation” command. We create the mesh for the socle and the cross (Fig. 3). 

 

Figure 3  The meshes for the cross and its socle and with texture on it 
 

C. Digital photogrammetry 3D modeling of the Martyr’s cross monument 
The shooting session of the Martyr’s cross was achieved using a compact (DSLR) Nikon 
D60 camera. About 50 pictures of the monument were taken, but, for the creation of this 
model only 17 images have been used. The photos were taken from about 10 metres 
from the monument, at a distance of approximately 2 meters between each position of 
the observer (operator). 
An advantage is represented by the fact that preparing for a digital photogrammetric 
application such as the one described above does not require previous training, involving 
for the field work, only the use of a digital camera, a total station or a measuring tape. 
As regards the specialized software, it is fully automated to create the point cloud, build 
the geometry and the texture of the object. User only cuts out the unnecessary points, 
which are not important for the modeling around the object. It is recommended to use 
PhotoScan for the objects with complicated geometry. The speed of the calculation 
depends on hardware capabilities of the computer [6]. 
3D modeling technique based on images demonstrates the useful character of digital 
photogrammetry for accurate 3D modeling and visualization of the actual objects which 
respect regular geometric shapes (monuments, buildings etc.). The accuracy with which 
the 3D models are obtained (less than one pixel) corresponds to applications in the field 
of assessment and conserving cultural heritage, thus photogrammetry can become the 
best alternative to traditional measuring techniques. 
 
 Analysis of the 3D models obtained and proposing a general workflow 
The importance of the comparative study is reflected by the practical usefulness of the 
specialized software, through which 2D and 3D models can be realized, using relatively 
easy to use equipment. Furthermore, a comparison between different techniques and 
technologies always brings value from the economic point of view. 
The models recorded with the above-mentioned technologies were ready for 3D 
visualization a few hours after data capture [7]. Some advantages and disadvantages of 
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3D modeling using the terrestrial laser scanning and digital photogrammetry are 
highlighted in the following figure (Fig. 4). 

  
 

Figure 4  Advantages and disadvantages of the methods used for 3D modeling 
 

The GIS solution is usually understood as a desktop solution. Many books and manuals 
on GIS technology talk about a GIS application and its subsequent publication on 
Internet [8]. Nowadays, it is possible to conceive a new type of GIS project based on a 
client-server approach using a relational spatial database where all data (e.g. geometric, 
alpha-numerical) can be collected together and directly managed by the client 
application on the WEB. 

 
Fig. 5 Workflow from laser scanning and digital photogrammetry to 3D modelling and 

visualization to WebSIS 
 

Thus, the authors propose a general workflow (Fig. 5) for documenting cultural 
heritage applications aiming to later create a Spatial Information System published on 
the WEB. 
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3. CONCLUSIONS  
 
By the comparative study of the two methods used for creating a 3D model, we can 
conclude that there are both resemblances as well as differences between the two 
technologies presented. Depending on the complexity of the work, the need for accuracy 
and the necessary funds allotted, one can choose the most suitable method which meets 
the criteria mentioned above. By comparing the time needed to realize the 3D model, 
laser scanning is relatively time-consuming compared to the digital photogrammetric 
method which, instead allows for immediate results. As regards the accuracy, the 
scanning is once again more accurate, by creating a 3D model very close to reality; 
instead, regardless of software and photos taken, by photogrammetric methods, the 
model is close to reality, but not very accurate. Laser scanning requires longer post-
processing, but produces higher quality data. From the financial point of view, 
incontestably the photogrammetric methods are much cheaper than 3D laser scanning, 
even though the present work has been carried out using one of the cheapest scanners on 
the market. Nevertheless, laser scanning campaign’s cost, along with software for data 
processing, is somewhere around the amount of 50.000 euros. Instead, the photos can be 
taken with any digital camera, 3 megapixels, including with the camera of your phone. 
The cost of this method is substantially lower. Regarding the workflow proposed for 3D 
modelling and visualization to WebSIS, the conclusion is that the future brings 
changings in terms of replacing desktop solutions by WEB solutions in order to allow 
the dissemination of the results and to increase the possibility of international 
collaboration between specialists. 
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ТЛС И ДИГИТАЛНЕ ФОТОГРАМЕТРИЈСКЕ 
СТУДИЈЕ У ДОМЕНУ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

 
Резиме: Документовање културне баштине кроз набавку дигиталних података и 
реализацију 3Д модела тренутно може да рачуна на многим процедурама и 
инструмената истраживања који су развијени у последњим деценијима и још 
специјализованих за прикушљање метричких информација високе резолуције, 
поузданости и прецизности. У раду је приказана примену фотограметријске 
технологије која се данас користи у великом обиму за добијање 3Д модела 
објеката културне баштине, ефикасних у њиховој процени и праћењу, 
доприносећи тако историјском очувању. Његов значај је и у истицању предности 
и мане сваке коришћене методе - веома важно питање и са индустријског и 
научног аспекта када се доноде одлуке у коју технологију инвестирати више 
истраживања и средстава. За потребе културног наслеђа, израђен је 3Д модели а 
унакрсног споменик испуњавајући критеријуме тачности и одржавајући идеју да 
није потребно у сваком процесу моделирања користити високо техничке или 
скупе технологије као реалну и изводљиву методологију за документовање 
културног наслеђа објеката уз помоћ ГИС-а. 
 
 
Кључне речи: објекти културне баштине, 3Д модели, земаљски ласерски скенер, 
дигитални фотограметрија, обрада слике 
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MODELS OF SCIENTIFIC DECISION MAKING IN 
CIVIL ENGINEERING USING THE LINEAR 

PROGRAMMING METHOD  
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Живко Цуцкић 3   
Стефан Цонић4                                                                                      УДК: 519.852:624 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.098 
Summary: In this paper the scientific decision-making is based on a rational approach 
to problem situations, or on models of scientific analysis and logical methods instead of 
intuitive approach. Also displayed are the technology of decision making and model 
type. In a nutshell, the used method of linear programming (LP) is described. Methods 
that are specific to the solution of the problem of the construction profession were 
described, such as: the simplex method, transportation method and method of 
deployment, but due to space limitations they have not been analyzed. Optimization 
criteria determines the objectives to be achieved by solving problems. Limiting factors 
determine the area in which there is the optimal solution, which is shown graphically. 
 
Keywords: Models, scientific decision-making, civil engineering, linear programming 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Decision-making as an integral part of everyday life, falls into categories that are as old 
as humanity. Human existence has begun with some decision, it is also the beginning of 
one of the major human activities-decision making. The decision making process, in its 
essence, is the choice of one among several possible solutions. Decisions are not posible 
without the existence of alternative, because when it comes to just one possibility, the 
solution is known in advance. The decision making theory as a scientific discipline has a 
major influence in decision-making. In the development of human society decisions 
were made in different ways, but it is still possible to distinguish two basic approaches to 
decision-making: 
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 intuitive decision-making and 
 scientific decision-making  

The essence of intuitive decision-making is based on very simple models and 
experience, particularly in the civil engineering and construction industry. Scientific 
decision-making is based on a rational approach to problem situations, or on models of 
scientific analysis and logical methods. Instead of intuitive approach, which is the 
methodology of decision making based learning from mistakes (their own and others), 
man is now in situation where using the cases described in the literature, uses the past to 
rapidly find methods and paths of development of the future. 
Decision-making is, in its essence, reduced to a choice one of a number of alternative 
possibilities, but not any alternative, but one that gives the optimal solution to the 
problem. Success in the selection of the optimum range of possible alternatives, depends 
on the nature of the problem and possibilities of getting to know its structure. If the 
characteristics and structure of problems are known, then the choice of the optimal 
solution is relatively simple. However, in contemporary conditions the decision-making 
is most often performed in conditions of insufficient certainty, because the 
characteristics of the problem and its structure is not sufficiently known. For example: 
Security of buildings from the impact of the earthquake should be optimal and is 
associated with many uncertain data for which it is not possible to find an optimal 
solution. The decision taken in such circumstances gives no certain security in terms of 
choice of optimum, but it expresses the probability of safety. The basic human tendency 
is to behave rationally in all situations, and thus to make rational decisions. Hence the 
notion of rationality is one of the central concepts of decision-making processes. 
 
 

2. THE TECHNOLOGY OF DECISION MAKING AND TYPES OF 
MODELS 

 
The decision process can be viewed from several angles, depending on the type and 
nature of decision-making and similar concepts. On the other hand, the decision-making 
process as well as any other process, consists of certain phases, which can be determined   
by various criteria. In the literature it is known more access to separate decision-making 
process in stages, for example in the civil engineering, based on different approaches to 
technology of decision-making. Technology of decision-making can be broken into the 
following main stages: 

 identification of problems,  
 analysis of the problem, 
 gathering the necessary information, 
 choice of methods of decision making, 
 definition and selection of alternatives, 
 decision-making,  
 execution of the decision. 
Depending on the relation between the variable in the model, all models can be 
divided into two basic groups: 
 deterministic and, 
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 stochastic models. 
Both of these groups used the same apparatus, mathematical and statistical analysis, 
however, the connections between the variables in the models are different. In the 
deterministic model relationship between the variables is functional because it is 2 * 4 = 
8 always and no exceptions. In stochastic models, which include nearly all econometric 
models, the deviations are allow, and the accuracy is shown as a probability. 
From the point of time dependencies, all models can be grouped into two main groups: 

 static and, 
 dynamic models. 

Static models show the system at equilibrium in a given interval of time so that the 
variables relate to the observed period. The transformation process of initially in the next 
state of the system is included in the dynamic model. By comparing the initial and 
subsequent state of the system model is performed sensitivity analysis system to changes 
of its parameters in time. Dynamic models  display a more realistic economic processes, 
because in the real economy variable values are very depending on the time. The 
division of models can also be performed by other criteria such as generality, 
dimensionality, openness, degree of quantification, etc. 
 

 
3. LINEAR PROGRAMMING (LP) 
 
There are several types of problems in mathematical programming such as: linear 
programming, nonlinear programming, dynamic programming, network programming, 
Monte Carlo method, multicriteria programming and others. Linear programming is a 
new field of applied mathematics and refers to solving problems in which it is necessary 
to determine the maximum or minimum value of one size for the given conditions, ie. 
selection of optimal solutions among the possible solutions. It is one of the simplest 
methods for determining optimal solutions in technical, technological, military, 
economic and similar management problems. Some examples can be solved by 
elementary geometric methods, while in the general case of complex problems require 
the use of electronic computing machines. The methods that are specific to problem 
solving in civil engineering are displayed, because the different methods are developed 
for a certain class of problems. The special case of the general task of linear 
programming (LP) is the transport task and it is associated with the task of transmitting 
continuous mass which was formulated in 1939 by mathematician Kontorovich. 
Mathematician George Dantzing 1947 has laid the basis of modern programming with 
his work "Maximizing the linear form subject to restrictions in the form of a system of 
linear equations (inequality)". The mathematical papers on the theory of linear 
programming, convex sets, theorems ductility and others, have contributed to the 
development of linear programming and the works von Neumann's, Tucker's, Gale's, 
Kohn's and others, also opened a new methodological issues, such as dual LP problem. 
The problems in which the objective function F (x) and / or a set limit (L) defined by 
non-linear dependence, ie. when the exponent (x) greater than one is non-linear 
programming. If the exponent of (x) two, then it is the quadratic programming. Most 
often, these problems are more difficult to compute. For solving economic problems, in 
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most cases, it is usually available a greater number of possible, alternative (permissible) 
solutions. Between these alternatives should be chosen the solutions, which will be 
optimal for given conditions. If there is a large number of possible solutions it is almost 
impossible to determine the optimal solution without appropriate scientific methods. A 
need to develop methods that will allow for optimum search with the help of exact 
sciences was created. For solving of such problems quantitative methods are used, most 
notably linear programming, which includes a series of scientific methods suitable for 
solving various problems. There are a lot of construction problems of an economic 
nature that can be solved using linear programming, such as optimal planning of 
production programs, investments, deployment of machine, a choice assortment of 
production, assembling optimal transport plans, supplies, food, etc. According to the 
current results may be noted that the linear programming provides great theoretical and 
practical results in the modern construction industry. Linear programming includes 
several methods, among which the most important are: 

 simplex method, 
 transport methods and, 
 scheduling methods. 

Methods of linear programming can be used only if the problem is set in the form of a 
mathematical model, which means that the predetermined criterion of optimality, as well 
as identified and quantified limiting factors. Optimality criterion to determine the 
purpose sought to be achieved by solving problems. Limiting factors determine the area 
in which there is an optimal solution. 
 

 
Figure 1. Limited area D 

Figure 2. Unlimited area D 
 
Among the variables must be a linear relationship, which represents a linear dependence. 
To solve the problem, goal sought to be achieved, must be clearly defined. In other 
words, without a defined objective function or management criteria is impossible to 
achieve specific management. Every problem that should be solved using linear 
programming should be located within the boundaries that define the area in which there 
is an optimal solution. To find the optimal solution graphically, it is necessary to draw 
the line p which represents the objective function. Finding the line p ie. functions of the 
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goal, which with the area of permissible solutions D has at least one common point, and 
at the same time achieve the highest possible value, represents a solution to the problem. 

The maximum (minimum) the goal function F(x) = F(
1 2
, , ...,

n
x x x ) is on the border of 

the area D. If we suppose that the line p, which graphically represents the objective 
function is not parallel to any of the lines, lines that divide the plane into two parts, then 
the objective function, F(x), have a maximum (minimum) at one of the vertices of the 
polygon, Fig. 1. In some cases, the area of permissible solutions D, can be unlimited, 
Fig. 2. 
 
 

4. CONCLUSION 
 
Human existence has begun with some decision, it is also the beginning of one of the 
major human activities-decision making. It is possible to single out two basic approaches 
to decision-making: intuitive decision-making and scientific decision-making. The 
essence of intuitive decision-making is based on very simple models and experience. 
Scientific decision-making is based on a rational approach to problem situations that 
often arise in the civil engineering. The concept of rationality is one of the central 
concepts of decision-making processes. In modern conditions, decision-making is 
usually carried out under conditions of uncertainty because the buildings are constructed 
in seismically active areas. The entire territory of our country is located in seismically 
active area, and seismic effects are usually authoritative for designing structures. 
However, we are faced with a lot of unreliable data and therefore the most accurate 
calculations do not guarantee the stability of structures under seismic actions, ie. there 
will be no damage or destruction, for that reason safety of buildings expresses the 
probability and level of seismic risk. The paper analyzed the method of linear 
programming (LP) as a form of quantitative analysis. Linear programming is aimed at 
creating a scientific basis for making optimal decisions for the given conditions. Linear 
programming is a relatively young scientific discipline that solves the problems which 
consist of the goal function and a set of constraints that sets the system of linear 
equations and / or inequalities. Linear programming is a quantitative scientific method 
that is widely used in civil engineering because it deals with the problem of finding the 
minimum or maximum of a linear function, given the constraints in the form of linear 
relationships. Very often solves the dual task of linear programming. 
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МОДЕЛИ НАУЧНОГ ОДЛУЧИВАЊА У 
ГРАЂЕВИНАРСТВУ МЕТОДОМ ЛИНЕАРНОГ 

ПРОГРАМИРАЊА 
 

Резиме: У раду се научно одлучивање заснива на рационалном приступу 
проблемским ситуацијама, односно на моделима научне анализе и логичким 
методама уместо интуитивног приступа. Приказане су технологијa одлучивања 
и врстa модела. У најкраћем је описана метода линеарног програмирања (ЛП) 
која се користи. Наводе се методе које су специфичне за решење проблема 
грађевинске струке: симплекс метода, транспортна метода и метода 
распоређивања али због ограниченог простора нису анализиране. Критеријуми 
оптималности одређују циљ који се жели постићи решавањем проблема. 
Ограничавајући фактори одређују подручје у коме се налази оптимално решење 
што је приказано графичком методом. 
 
Кључне речи: Модели, научно одлучивање, грађевинарство, линеарно 
програмирање 
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ГРАЂЕВИНСКИ НАДЗОР: 
СРПСКИ И FIDIC УСЛОВИ 

 
Божидар С. Фурунџић 1                                                                               УДК: 351.785 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.099 
Резиме: У раду се разматра стручни надзор над извођењем грађевинских радова 
према домаћим и међународним условима. После сажетог осврта на надзор према 
српском закону о изградњи и правилнику о надзору, детаљније је приказан надзор 
према FIDIC 1999 (Red Book) условима. Затим је дата упоредна табела о надзору, 
сачињена коришћењем кључних речи. У табели је надзор према српском 
правилнику упоређен са надзором према FIDIC условима. Поређење показује да 
FIDIC шире и свеобухватније дефинише надзор, него српски правилник. Извршено 
поређење од интереса је за извођачку праксу. Изградња аутопута у Србији, 
приказана као пример из властите праксе, дала је подстрек за овај рад о надзору. 
 
Кључне речи: грађење, надзор, српски правилник, FIDIC услови, поређење, пример 
 
 

1. УВОД 
 
У процесу стварања грађевине кључни учесници су инвеститор, пројектант, 
извођач и надзорни орган, који у име инвеститора врши стручни надзор над 
изградњом објекта.  
Изградња у Србији уређена је домаћом грађевинском регулативом – законима и 
подзаконским актима. Mеђутим, aко наш инвеститор користи инострани кредит, 
тада надзор мора истовремено да задовољи не само српске, већ и међународне 
(FIDIC) услове – јер то страни финансијери редовно захтевају. 
У овоме раду, после сажетог осврта на регулативу о надзору, упоређени су српски 
и међународни (FIDIC) услови. Поређење је, ради прегледности, извршено помоћу 
табеле, сачињене коришћењем кључних речи. 
 
 

2. ЗАКОН 
 
Закон о планирању и изградњи [1], (у даљем: Закон), током 6 година (2009-2014) 
мењан је 9 пута (!), што се види из података наведених под [1]. Коришћење Закона 
олакшава његов пречишћен текст, доступан, на срећу – на интернету [1].  

                                                           
1 дипл.грађ.инж., MS(ECP), саветодавни инжењер, „CPM Consulting“, ул. Макензијева 23/5, Београд, 
Србија, тел: 063 370 543, e–mail: bfurundzic@gmail.com  
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Закон у глави VII (Грађење), поглавље 6 (Стручни надзор), члан 153, уређује 
садржину и вођење стручног надзора. Исто је проширено и детаљно разрађено у 
ниже описаном правилнику [2] – објављеном сагласно Закону [1], глава XIV 
(Овлашћење за доношење подзаконских аката), члан 201, тачка 18.  
 
 

3. ПРАВИЛНИК 
 
Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора [2], (у даљем: 
Правилник), ближе прописује стручни надзор уређен Законом [1]. Правилник, 
који укупно има 10 чланова, прописује: надзор над грађењем (члан 1), врсте радова 
под надзором (чл.2), садржај надзора (чл.3), надзорни орган (чл.4), могућ 
пројектантски надзор (чл.5), вођење грађевинског дневника (чл.6), обавезу 
обавештавања (инвеститора, грађевинског инспектора) (чл.7), упис у грађевински 
дневник (чл.8), завршне одредбе (чланови 9 и 10).  
Стручни надзор према Правилнику [2] је, на основу чланова 3 и 8, приказан у 
табели 1, где се, ради сажетости, користе кључне речи усвојене у овом раду. 
 
 

4. FIDIC 
 
Услови уговарања за грађевинске радове FIDIC 1999 (Red Book) [3], (у даљем: 
FIDIC), у глави 3: Надзор (Engineer), поглавља #3.1 ÷ #3.5, уређују: обавезе и 
овлашћења Надзора, преношење овлашћења, налоге, замену, одлуке.  
 
Извод из FIDIC услова [3], глава 3: Надзор, даје се у следећем. 
 
#3.1 Обавезе и овлашћења Надзора (Engineer’s Duties and Authority) 
Инвеститор именује Надзор (тј. Надзорни орган, Инжењера) који ће извршавати 
обавезе њему додељене Уговором. Чланови Надзора укључиће одговарајуће 
квалификоване инжењере и друге стручњаке који су способни да испуне обавезе. 
Надзор неће имати овлашћење да мења Уговор. 
Надзор може вршити овлашћење која му припада као утврђено или нужно 
садржано у Уговору. Ако је Надзор дужан да добије сагласност Инвеститора пре 
вршења утврђеног овлашћења, захтев ће поднети сагласно Посебним условима. 
Инвеститор ће одмах обавестити Извођача о свакој промени у овлашћењу Надзора. 
Међутим, увек када Надзор врши утврђено овлашћење за које је потребна 
сагласност Инвеститора, сматраће се (у смислу Уговора) да је Инвеститор дао 
сагласност. Осим ако је другачије речено у овим Условима: 
/a/ увек када обавља дужности или врши овлашћење, утврђено или садржано у 
Уговору, сматра са да Надзор дејствује у име Инвеститора; 
/b/ Надзор није овлашћен да ослободи једног или другог Уговарача од било које 
дужности, обавезе или одговорности по Уговору; и 
/c/ било које одобрење, провера, потврда, сагласност, преглед, инспекција, налог, 
обавештење, предлог, захтев, испитивање, или слична радња коју изврши Надзор 
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(укључујући и одсуство неодобравања) неће ослободити Извођача од било које 
одговорности коју има по Уговору, укључујући и одговорност за грешке, 
пропусте, одступања и неусаглашености. 
#3.2 Преношење овлашћења Надзора (Delegation by the Engineer) 
Надзор може повремено доделити задужења и пренети овлашћење помоћницима, 
као и да повуче таква задужења или овлашћење. Ови помоћници могу бити 
градилишни инжењер и/или независни инспектори постављени да контролишу 
и/или испитују делове Постројења и/или Материјале. (...) 
Помоћници биће лица одговарајуће квалификована, која су оспособљена за 
обављање ових задужења и вршење овог овлашћења, а који течно владају језиком 
за комуникације. (...) 
Сваки помоћник, коме су додељена задужења или на кога су пренета овлашћења, 
овлашћен је само да изда налог Извођачу у обиму дефинисаном помоћу 
преношења овлашћења. Свако одобрење, провера, потврда, сагласност, преглед, 
контрола, налог, обавештење, предлог, захтев, испитивање, или слична радња коју 
предузме помоћник, у складу са преносом овлашћења, имаће исто дејство као да је 
радња била спроводена од стране Надзора. (...) 
#3.3 Налози Надзора (Instructions of the Engineer) 
Надзор може (било када) издати Извођачу налоге и додатне или измењене Цртеже 
који могу бити неопходни за извођење Радова и отклањање било којих 
недостатака, све у сагласности са Уговором. Извођач ће само примати налоге од 
Надзора, или од помоћника коме је одговарајуће овлашћење пренето. (...) 
Извођач ће поступати по налозима Надзора или овлашћеног помоћника, по било 
ком питању везаном за Уговор. Кад год је то могуће, њихова упутства треба да 
буду у писаној форми. (...) 
#3.4 Замена Надзора (Replacement of the Engineer) 
Ако Инвеститор намерава да замени Надзор, Инвеститор ће, најмање 42 дана пре 
предвиђеног дана замене, обавестити Извођача о имену, адреси и релевантном 
искуству предвиђеног новог Надзора. (...) 
#3.5 Одлуке (Determinations) 
У случају када ови Услови обезбеђују да ће Надзор поступити у складу са овим 
поглављем #3.5 ради споразума или одређивања било ког питања, Надзор ће се 
саветовати са сваким Уговорачем покушавајући да постигне споразум. (...) 
Стручни надзор према FIDIC условима [3], глава 3: Надзор (Инжењер), приказан је 
у табели 1, где се, ради прегледности, користе кључне речи изабране овде.  
У табели 1, надзор према FIDIC условима [3], глава 3, поглавље #3.1, тачка /с/ 
приказан је упоредно са надзором према Правилнику [2], чланови 3 и 8.  
Међутим, садржај поглавља #3.2, #3.3, #3.4 и #3.5, према FIDIC условима [3], не 
налази се у члановима 1 до 12 Правилника [2], што је показано у табели 1. 
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5. ПОРЕЂЕЊЕ 
 

Табела 1.  ПРАВИЛНИК и FIDIC – поређење надзора 
 

§ ПРАВИЛНИК [2] – Надзор  § FIDIC [3] – Надзор (Инжењер) 
чл.3 Надзор контролише: #3.1 Обавезе и овлашћења Надзора 
1) грађење према документацији  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/c/ 

 
 
 
 
 
 
одобрење,  
провера,  
потврда,  
сагласност,  
преглед,  
инспекција,  
налог,  
обавештење,  
предлог,  
захтев,  
испитивање, 
или слична радња 
 
 
 
 
 
 

2) квалитет извођења 
2) примену прописа и стандарда 
3) количину радова 
4) квалитет материјала, опреме,  

инсталација (атест, сертификат) 
5) квалитет касније скривених радова 

(темељи, арматура, изолација) 
 Надзор оверава: 

3) грађевинска књига, ситуације 
 Надзор: 

6) даје упутства извођачу 
7) прати динамику градње и рокове 
8) сарађује са пројектантом и  

са извођачем 
9) сарађује на пројекту изведеног 

10) решава и друга питања грађења 
чл.8 Надзор писмено утврђује: 

 радове под надзором  
 уочене недостатке 
 рокове за уклањање недостатака 
 мере предузете / упућене извођачу  
 примедбе о квалитету и динамици 
 друге битне податке 
  #3.2 Преношење овлашћења 

помоћницима 
#3.3 Давање налога и  

измењених цртежа 
#3.4 Замена Надзора 
#3.5 Доношење одлука 

 
Из табеле 1 види се да Надзор према Правилнику [2] (чл. 3 и чл. 8) је обухваћен 
Надзором према FIDIC [3] условима (поглавље #3.1, тачка /с/), јер тачка /с/ је 
веома генералана и свеобухватна. 
Такође из табеле 1 се види да FIDIC [3] шире дефинише Надзор, него Правилник 
[2]. Наиме, FIDIC [3] уређује: преношење овлашћења помоћницима (#3.2), давање 
налога и измењених цртежа (#3.3), замену Надзора (#3.4), доношење одлука (#3.5)  
– што све није обрађено у Правилнику [2]. 
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Сл.1  –  Бешка (2010)  Сл.2  –  Бешка (2010) 

 
   

Сл.3  –  Димитровград (2012)  Сл.4  –  Димитровград (2012) 
 

[Напомена. – Горње фотографије снимио је аутор.] 
 
 

6. ПРИМЕР АУТОПУТА 
 
За предузеће Алпине (Alpine Bau GmbH - Branch Office Belgrade), аутор је радио на 
терену преко 6 година (2007-2013) и, као члан руководећег тима, учествовао у 
управљању изградњом објеката на 3 велика градилишта: GTC Square у Блоку 41а 
на Новом Београду (2007-2008) [4], Реконструкција старог и изградња новог 
моста Бешка (2008-2010) [5], Обилазница око Димитровграда (2011-2013) [6].  
Изградња аутопута кроз Србију на северу код Бешке, односно на југу код 
Димитровграда, приказана је на сликама 1 и 2, односно сликама 3 и 4.  
На градилиштима код Бешке и Димитровграда уговор о грађењу сачињен је према 
FIDIC 1999 (Red Book) [3], а главни извођач било је предузеће Алпине.  
Двојак надзор – према српском Правилнику [2] и према FIDIC условима [3], који је 
вршен и код Бешке и код Димитровграда, подстакао је аутора да табеларно 
упореди домаће и међународне услове надзора.  
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7. ЗАКЉУЧАК 
 
Од интереса за домаћу извођачку праксу је да се српски Закон [1] o грађењу и 
Правилник [2] о надзору ускладе са међународним FIDIC условима [3], који шире 
и свеобухватније уређују надзор. Тада би се у Србији, при грађењу уз иностране 
кредите, уместо двојаког надзора – по Правилнику и по FIDIC условима, вршио 
једнообразан надзор. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
[1] Закон о планирању и изградњи, "Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 

исправка, 64/2010 - одлука Уставног суда (УС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014. 
(Пречишћен текст Закона о планирању и изградњи, доступан 10.02.2015: 
<http://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.pdf>) 

[2] Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора, "Службени 
гласник РС", бр. 22/2015. 

[3] FIDIC 1999 (Red Book): Conditions of Contract for Construction - For Building 
and Engineering Works Designed by the Employer, General Conditions, (First Ed. 
1999), FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils), Geneve, 2006. 

[4] Furundzić, B.S.: Office Complex in New Belgrade - Construction Case, Journal of 
Faculty of Civil Engineering - Int. Conference: Contemporary Achievements in 
Civil Engineering, Gradjevinski fakultet, Subotica, 2014, pp. 81-86. 

[5] Furundžić, B.S.: Praktični primeri dinamičkih planova na projektima u Srbiji, 
Inženjerska komora Srbije (IKS), Beograd, predavanje 11.03.2014, str.1-82. 
<http://www.youtube.com/watch?v=8eEq0RlO6JA#t=164> (Pristup: 10.09.2014.) 

[6] Furundzić, B.S.: Nonconformity Control on Construction Site, Društvo građevinskih 
konstruktera Srbije  –  Simpozijum, DGKS, Beograd,  2012, pp. 83-88. 

 
CONSTRUCTION SUPERVISION: 

SERBIAN AND FIDIC CONDITIONS 
 

Summary: Professional supervision of construction works according to domestic and 
international conditions is considered in this paper. Following concise review on 
supervision according to Serbian Building Law and Supervision Regulation, supervision 
under the terms of FIDIC 1999 (Red Book) is presented detailed. Than comparative 
table on supervision, composed using key words, is given. In the table supervision 
according to both Serbian Regulation and FIDIC conditions are compared. The 
comparison indicates that FIDIC conditions broader and more comprehensive define 
supervision, than it does Serbian Regulation. The comparison performed is of interest 
for contractor’s practice. Highway construction in Serbia, presented as the case out of 
own practice, has given a stimulus for this paper on supervision. 
 
Keywords: construction, supervision, Serbian Regulation, FIDIC, comparison, example 
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ПОСТУПАК ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА FIDIC 
МОДЕЛИМА УГОВАРАЊА 

 
Милан Перић 1                                                                                     УДК: 347.426.6:69 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.100 
Резиме: Ризик је инхерентна чињеница и неизбежан у сваком великом извођачком 
пројекту. Немогуће је замислити уговор о извођењу без ризика, у којем постоји 
сигурност о обиму посла, времену и трошковима. Уговор о извођењу је јединствен 
у томе да тражи да се обезбеди специфичан правни лек у случају било каквог 
кршења услова и/или за права у погледу одређених догађаја или уочених ризика. 
Међутим, поставља се обавеза према страни која жели да искористи тај правни 
лек да прати одређени поступак, такозвани поступак потраживања. 
 
Кључне речи: FIDIC, уговор о извођењу, ризик, поступак потраживања, 
одштетни захтеви, накнадни радови 
 
 

1. УВОД 
 
Ризик је инхерентна чињеница и неизбежан у сваком великом извођачком 
пројекту. Немогуће је замислити уговор о извођењу без ризика, у којем постоји 
сигурност о обиму посла, времену и трошковима.  
Потраживања су природна и суштинска, не треба их третирати као неуспех и 
инструмент који терети пројекат. 
Уговор о извођењу је јединствен у томе да тражи да обезбеди специфичан правни 
лек у случају било каквог кршења услова и/или за уговорна права у погледу 
одређених догађаја или уочених ризика. Форме уговора на које се односи овај рад 
су FIDIC издања из 1999. године:  
Уговор грађевинских радова (црвена књига) [1] и Уговор за постројење и 
пројектвоање-изградњу (жута књига) [2]. Генеза и развој FIDIC уговора засновани 
су на потребу да се редефинише и прерасподелити ризик приписан одговарајућим 
странама важећим законом.  
Ово укључује механизам који даје страни одређени правни лек ако се укаже 
дефинисани догађај, ризик од тог догађаја, који би иначе остало тој страни, 
преноси се другој страни.  
Међутим, поставља се обавеза према страни која жели да искористи тај правни лек 
да прати одређени поступак, такозвани поступак потраживања. 
 

                                                           
1 Милан Перић, MEng (Hons), дипл.инж. грађ., TKP Consulting д.о.о., Јурија Гагарина 14е/43, 11070 
Београд, Србија, тел: +381 64 855 1081, e – mail: milan.peric@tk-consulting.net  
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2. ДЕФИНИЦИЈА ПОТРАЖИВАЊА 
 

Иако нема изричите дефиниција “потраживања”/“claim” у било којој од FIDIC 
форма уговора, потраживање у пракси се обично узима да буде тврдња за 
(додатна) плаћања која су доспеле једној страни и/или за продужење рока 
завршетка. Ова интерпретација “потраживања” потиче из текста уговорних 
одредби које се односе на потраживање, усвојени у ранијим FIDIC форма уговора, 
било експлицитно или имплицитно. 1999 FIDIC форме уговора прате исти модел 
не дефинисајући “потраживање”, али реч “потраживање” се појављује у 
подклаузули (п.кл.) 2.5 и п.кл. 20.1. Сходно томе, потраживање може бити 
дефинисан као “тврдња неког права или правног лека”. 
 
 

3. ТИПОВИ ПОТРАЖИВАЊА 
 
Осим потраживања у складу са законским правима, потраживања у уговору о 
изградњи може бити заснована на било ком од четири правних и један неправни 
концепта, у зависности од ефекта важећег закона. 
 

3.1 Потраживање по уговору 
 
Ова категорија се заснива на основу тога да ако се одређени догађај појави, онда 
потраживач ће имати право на правни лек који је наведен у уговору. То је 
изричито наведено у п.кл. 2.5 и 20.1 речима “…на основу било које клаузуле ових 
Услова…”/“…under any Clause of these Conditions…”, са посебним освртом на реч 
“на основу”/“under”. Догађај горе описан може бити један од два типа: (а) наведен 
догађај по уговору, који може да се деси или да се не деси, где у одређеним 
дефинисаним условима страна има право да потражује одређен правни лек и (б) 
наведен догађај може бити кршење одређене одредбе уговора који даје право 
потраживачу одређеном правном леку уколико услови такве одредбе нису, или су 
само делимично, испуњене. Ако је потраживање успешно, нарочита одредба у 
уговору ће се применити и правни лек може бити у облику плаћања одређене суме 
новца, или продужење рока, или нека друга корист, или комбинација сва три. 
Предметне форме уговора садрже неких 30 одредби које прецизирају догађаје који 
би дале право извођачу (Contractor) да поднесе потраживање, и 13 које би дале 
право инвеститору (Employer) да поднесе потраживање [3]. 
 

3.2 Потраживање из или у вези са уговором 
 
Ово се односи на потраживање по основу, не под али, из или у вези са уговором, 
где правни лек није одређен уговором, а потражилац треба да се позове на одредбе 
важећег закона да добије правни лек. Дакле, ако потраживање је основано, правни 
лек се налази према одредбама важећег закона уговора. То је изричито наведено у 
п.кл. 2.5 и п.кл. 20.1 речима: “...на основу било које клаузуле ових Услова или по 
неком другом основу...”/“...under any Clause of these Conditions or otherwise in 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

 787 

 
 

connection with the Contract...”, са посебним освртом на речи “по неком другом 
основу”/“otherwise”. 
 

3.3 Потраживање према принципима важећег закона 
 
Ово се односи на потраживање која настаје под примену принципа важећег закона, 
било то од страна у уговору или према трећим лицима. То би могло да доведе до 
потраживање према закону деликта. Још једном важна референца експлицитних 
речи у овој вези, или заиста у вези са следећем типу потраживања, су “по неком 
другом основу”/“otherwise”, као што је наведено у претходном типу потраживања. 
 

3.4 Потраживање из принципа quantum meruit 
 
Ово обухвата потраживања где не постоји уговор између страна, или где је уговор 
постојао, али се сматра неважећим, или где уговор постоји, али цена није 
прописана, већ износ за исплату ће бити заснован на разумној суму или цена ће се 
договорарати с времена на време. Принцип је да појединац има право да буде 
плаћен разумну накнаду за рад, која се помиње у неким правним системима као 
quantum meruit или онолико колико је неко зарадио. 
 

3.5 Потраживање за ex gratia исплату 
 
Коначно, ту је потраживање за ex gratia исплату, у смислу од доброте. Иако 
захтеви за ex gratia исплате нису потраживања која настају по основу уговорног 
или законског права, они се понекад толеришу на основу тога можда постојати 
неки комерцијални смисао или корист у постизање споразума између страна, без 
прихватања одговорности. 
 
 

4. ПОСТУПАК ПОТРАЖИВАЊА 
 
Поступак за покретање потраживање под уговором од стране инвеститора 
разликује од оне за покретање потраживање од стране извођача. Ова два поступака 
су дефинисана у две различите подклаузуле: п.кл. 2.5 Потраживања инвеститора и 
п.кл. 20.1 Потраживања извођача. Иако оба поступка потраживања почињу са 
догађајем или околности која даје право страни да поднесе потраживање и 
завршава са одредбама п.кл. 3.5, средњи кораци су различити. 
 

4.1 Подклаузула 3.5 “Утврђивања” 
 
П.кл. 3.5 је веома важна одредба из тачке гледишта потраживања и решавање 
спорова. Она се помиње широм уговора у 26 подклаузула. Битно је напоменути да 
надзорни орган (Engineer) не сме да не изда утврђивање, овај принцип је подржан 
п.кл. 1.3, која захтева да: “...утврђивања се не могу неразумно ускратити или 
одуговлачити...”/“...determinations shall not be unreasonably withheld or delayed...” 
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4.2 Подклаузула 2.5 “Потраживања инвеститора” 
 
Корак 1: Догађај или околност се деси са потенцијалом потраживања од стране 
инвеститора против извођача под било којом клаузулом уговора или по неком 
другом основу у вези са уговором. 
Корак 2: Инвеститор или надзорни орган треба да обавести извођача давајући 
појединости о потраживању. Ово обавештење треба дати имајући у виду следеће: 
Корак 2.1: Обавештење треба да се да у најкраћем могућем року након што је 
инвеститор сазнао за догађај или околност. 
Корак 2.2: Обавештење у вези са продужењем периода обавештења о недостацима 
би требало дати пре истека тог периода. 
Корак 2.3: Обавештење није потребно за доспеле исплате под п.кл. 4.19, 4.20, или 
за друге услуге које захтева извођач. 
Корак 2.4: Пратеће појединости треба да се поднесу уз обавештење наводећи 
основ потраживања. 
Корак 3: Надзорни орган треба затим да поступити у складу са п.кл. 3.5 у 
подухвату да се постигне споразум или да утврди (а) износ (ако постоји) на који 
инвеститор има право да му извођач исплати, и/или (б) продужетак (ако постоји) 
периода за обавештавање о недостацима у складу са п.кл. 11.3. 
Корак 4: Надзорни орган треба да се консултује са свакој страни у подухвату да се 
постигне споразум, у противном он је обавезан да направи правично утврђивање. 
Корак 5: Ако је постигнут споразум између страна, надзорни орган је дужан да 
изда обавештење са пратећим појединостима. У супротном, он је у обавези да изда 
обавештење о његовом утврђивањем са образложавајућим појединостима. 
Корак 6: Износ који је утврђен може бити укључени као одбитак уговореној цени 
и ситуације. Инвеститор само има право да одбитак од износа који је оверен у 
ситуацији, или да на неки други начин потражује од извођача. 
Корак 7: Уколико одлука надзорног органа није прихватљива за било коју страну, 
спор који настане треба да се реши у складу са п.кл. 20.2 до п.кл. 20.8. 
 

4.3 Подклаузула 20.1 “Потраживања извођача” 
 
П.кл. 20.1 даје поступак обавештења и припрему образложавајућих појединости 
потраживања за продужетак рока и за додатне трошкове, и дефинише механизам 
њихових одлучивања од стране надзорног органа. П.кл. 20.1 је подељена на девет 
пасуса (пети пасос садржи три подпасуса). Први је услов за обавештење; онда, у 
другом пасусу се појављује time-bar (condition precedent); обавештење у складу са 
п.кл. 20.1 можда није једино обавештење које је извођач у обавези да достави; 
потребно је ажурно водити евиденције; предаја детаљног потраживања; надзорни 
орган треба да одговори; исплате да укључе образложене делове потраживања; 
надзорни орган треба да утврди продужетак рока или додатне исплате; додатне 
исплате “да узму у обзир” пропусте, спречавања или предрасуде. 
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Корак 1: Догађај или околност се деси са потенцијалом потраживања под основом 
било које клаузуле уговора или по неком другом основу у вези уговора. 
Корак 2: Извођач треба да да обавештење о потраживању надзорном органу 
описујући догађај или околност који даје повод за потраживање. Ово обавештење 
треба дати имајући у виду следеће: 
Корак 2.1: Требало би дати што пре могуће, а најкасније у року од 28 дана након 
што је извођач постао свестан, или је требао да постане свестан, догађаја или 
околности. Пропуст да се то уради је фаталан за потраживање. 
Корак 2.2: Сви образложавајући појединости за потраживање, које су релевантни 
да такав догађај или околност, треба да се поднесу. 
Корак 2.3: Било која друга обавештења која захтева уговор треба да се поднесу. 
Корак 3: Извођач је дужан да ажурно води евиденцију, коју надзорни орган може 
да надгледа и/или да изда налог извођачу да ажурну води додатне евиденције. 
Корак 4: У року од 42 дана од догађаја, извођач треба да поднесе потпуно детаљно 
потраживање које обухвата комплетне образложавајуће појединости. Овај период 
може да се продужи ако је то одобрено од стране надзорног органа. Ако догађај 
или околност што доводи до потраживања има континуирани ефекат: (а) ово 
потпуно детаљно потраживање ће се сматрати привременим; (б) извођач треба да 
достави додатна привремена потраживања и било које додатне појединости у 
месечним интервалима, које дају акумулирани ефекат; и (в) извођач треба да 
поднесе коначно потраживање у року од 28 дана након завршетка ефекта насталих 
од догађаја, или у неком другом периоду одобреног од стране надзорног органа. 
Корак 5: У року од 42 дана од пријема потраживања или било каквих додатних 
појединости које образложавају претходно потраживање, надзорни орган треба да 
одговори са одобравајем или неодобравајем уз детаљне коментаре. Он такође 
може да захтева све потребне додатне појединости, али ће ипак дати свој одговор о 
принципима потраживања у таквом периоду. Овај период може да се продужи ако 
је то одобрено од стране извођача. 
Корак 6: Образложени износи за било које потраживање треба да буду укључени у 
сваку ситуацију. Треба напоменути да су захтеви п.кл. 20.1 додатак на друге 
подклаузуле које се односи на потраживање и непридржавање, спречавање или 
прејудицирања одговарајућих истрага треба да надзорни орган узме у обзир. 
Корак 7: Надзорни орган треба затим да поступити у складу са п.кл. 3.5 у 
подухвату да се постигне споразум или да утврди (а) продужетак рока завршетка 
радова (ако постоји) и/или (б) додатну исплату (ако постоји) на коју извођач има 
право по уговору. 
Корак 8: Надзорни орган треба да се консултује са свакој страни у подухвату да се 
постигне споразум, у противном он је обавезан да направи правично утврђивање у 
складу са уговором. 
Корак 9: Ако је постигнут споразум између страна, надзорни орган је дужан да 
изда обавештење са пратећим појединостима. У супротном, он је у обавези да изда 
обавештење о његовом утврђивање са пратећим појединостима. 
Корак 10: Свака ситуација мора да садржи такве износе за било које потраживање 
које су разумно образложене као доспеле за исплату. 
 



 

41th
 ANNIVERSARY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA 

International conference  

Contemporary achievements in civil engineering 24. April 2015. Subotica, SERBIA 

 

790  

 
 

Корак 11: Уколико одлука надзорног органа није прихватљива за било коју 
страну, спор који настане треба да се реши у складу са п.кл. 20.2 до п.кл. 20.8. 
 
 

5. ПОСТУПАК РЕШАВАЊА СПОРОВА 
 
Поступак за решавање спорова је садржан у п.кл. 20.2 до п.кл. 20.8 услова уговора. 
То је поступак са више нивоа. Почиње са поступком решавање спорова затим 
механизам споразумног решавања спора и ако оба од њих не успеју, онда 
арбитража. 
Корак 1: Настане спор. 
Корак 2: Спор се подноси Комисији за Решавање Спорова (DAB) у писаној форми 
за добијање његове одлуке, под п.кл. 20.4. 
Корак 3: DAB даје обавештење о својој одлуци у року од 84 дана или пропусти да 
донесе одлуку у том периоду. 
Корак 4: Стране реагују на одлуку DAB, који би могао бити један од две 
могућности: (а) Обе стране су задовољне том одлуком, спор је решен и таква 
одлука постане коначна и обавезујућа; или (б) Барем једна од уговорних страна је 
незадовољна одлуком DAB, или са недостатком одлуке, и о томе обавештава другу 
страну о свом незадовољства у року од 28 дана (Ако се не даје обавештење од 
незадовољству у року обавезних 28 дана, одлука DAB ће постати коначна и 
обавезујућа и одредбе које се односе на корак 4(а) ће се примењивати). У овом 
случају, Стране имају 56 дана да покушају решавања спора споразумним 
поравнањем, под п.кл. 20.5. Ако је покушај успешан, спор је решен. Ако не, корак 
5 се примењује. 
Корак 5: Ако покушај да се споразумно реши спор не успе, такав спор треба да се 
коначно разреши на међународној арбитражи, под п.кл. 20.6. 
Постоје два разлога зашто је споразумно поравнање (корак 4(б)) обавезно, пре 
него што је спор упућен на арбитражу: (а) како би се уклонила било какву 
конотација да је предлог једне стране према споразумном поравњању знак 
слабости у њеном потраживању и (б) спречавање могуће кривице доносилацу 
одлуке ко тежи споразумном поравњању спора уместо крајњег форума арбитраже. 
Коначно, вреди напоменути да п.кл. 20.8 омогућава да тамо где није предвиђен 
DAB, сваки спор који настане треба бити директно поднешен на арбитражу без 
користи од два средња корака, DAB и споразумно поравњање. 
Важно је напоменути да, без обзира да ли се спор реши путем корака 4(а) или 4(б), 
одлука DAB је обавезујућа за уговорне стране у складу са условима п.кл. 20.4, која 
у својом четвртом став гласи: “...Одлука је обавезујућа за обе стране, које се 
обавезују да одмах поступе по њој, уколико она не буде промењена на 
пријатељски начин или арбитражном одлуком...” “...The decision shall be binding on 
both Parties, who shall promptly give effect to it unless and until it shall be revised in an 
amicable settlement or an arbitral award as described below…”. 
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CLAIMS PROCEDURE IN ACCORDANCE WITH 
FIDIC FORMS OF CONTRACT 

 
Summary: Risk is a fact inherent and inevitable in any large construction project. It is 
impossible to imagine a construction contract without risk, where there is certainty 
about scope, time and cost. A construction contract is unique in that it attempts to 
provide a specific remedy in the event of any breach and/or for an entitlement in respect 
of specified events or identified risks. However, an obligation is placed on the party who 
wishes to make use of that remedy to follow a set procedure, namely the claims 
procedure. 
 
Keywords: FIDIC, construction contract, risk, claims procedure, claims, variations 
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CIJENA IZGRADNJE I FAKTORI RIZIKA U 
PROMJENI CIJENE IZGRADNJE OBJEKATA 

 
Zahid Bašić1 

Anadel Galamić2 

Adis Hadžikić 3                                                                                    УДК: 624.01:338.51 
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.101 

Rezime: Radom je prezentovano formiranje cijene izgradnje uz uticaj faktora rizika na 
promjenu cijene izgradnje stambeno poslovnog objekta za tržište, lamela ''C'', Banovići, 
spratnosti suteren, prizemlje i 4 etaže. Planom je definisan rok izvođenja radova za sve 
pozicije na ovom objektu od ukupno 12 mjeseci. Formirane su cijene radne snage i 
materijala, definisani faktori rizika, a koji imaju  direktan uticaj na promjenu cijene 
izgradnje, a sve zavisno od zahtjeva tržišta kao i  okruženja koji su direktno vezani za 
lokaciju izgradnje. Isto tako definisani su i svi uticaji koji su bitni pri formiranju tržišnih 
cijena, kao i eventaualne promjene cijena, te i analiza faktora rizika u promjeni cijene 
izgradnje objekta. Najznačajnija problematika koja se pojavljuje odnosi se na 
usklađivanje planiranih troškova građenja i stvarnih troškova u izgradnji objekata, te 
efekata na tehničku i finansijsku realizaciju ukupnog projekta. Cilj istraživanja je da se 
na konkretnom primjeru, a prema specifičnih uslovima  okruženja uz korištenje naučne i 
stručne meotodologije u oblasti građevinarstva i  upravljanja troškovima, ukaže na 
mogućnosti unaprijeđenja postojećih procesa planiranja i upravljanja projektima 
izgradnje objekata visokogradnje. 
 
Ključne reči: cijena, izgradnja, planiranje, rizik, okruženje 
 
 

1. UVOD 
 
Procedure kao i specifični zahtjevi tržišta, a u skladu sa okruženjem determinišu cijenu 
izgradnje kao i faktore rizika prilikom izgradnje objekata. 
U oblasti građevinarstva jedan od najbitnijih elemenata je formiranje- određivanja cijene 
građenja objekata. Najčešća iskustva pokazuju da se koristi metoda ''AD-HOCK''  
određivanje cijena, a što ukazuje na potrebu organizovanijeg pristupa koji zahtijeva 
racionalno planiranje uz korištenje softwarskih paketa, prosječnih normi u 
građevinarstvu i dr., odnosno optimalno upravlje na bazi planiranog. [1] 

                                                           
1 Prof. Dr. sc. Zahid Bašić, dipl. ing. građ., Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, ul.  
  Tihomila Markovića br. 1, 75000 Tuzla, mob.: 0038761136751e-mail: mido_basic@hotmail.co.uk 
2 Anadel Galamić, dipl. Ing. građ, «GPP BANOVIĆI» d.o.o. Banovići, ul. Armije BiH br. 36, 75290 Banovići 
3 Adis Hadžikić, dipl. oec., «GPP BANOVIĆI» d.o.o Banovići, ul. Armije BiH br. 36, 75290 Banovići 
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Najveći problemi koji se pojavljaju odnose se na usklađivanje planiranih troškova 
građenja i ostvarenih troškova u izgradnji objekata i efekata koji oni daju u ukupnom 
projektu. 
Cilj istraživanja je da se na konkretnom primjeru a u sklopu specifičnih uslova okruženja 
koristeći nauku i struku u oblasti građevinarstva ukaže na potrebu da postojeći procesi 
planiranja i upravljanja projektima izgradnje objekata visokogradnje unaprijede. 
Istraživanje omogućuje: 
- Donošenje najadekvatnijih i optimalnih odluka koje su bazirane na upotrebi 

savremenih metoda planiranja i upravljanja izgradnjom objekata uz optimalizaciju 
procesa u tehnologiji i organizaciji izgradnje kroz optimalizaciju rokova gradenja 
troškova građenja i kvalitetnog građenja. 

- Ukupan doprinos je unapređenje poslovnih procesa a putem metodologije planiranja i 
upravljanja projektima sa doprinosom u kreiranju poslovnog ambijenta. 

Predmjer radova je urađen na osnovu priloga. Urađen je predmjer za zemljane radove,a 
ostali građevinski radovi kao što su betoniranja i zidanja zidova su urađeni po etažama. 
Analiza cijena je urađena za svaku stavku iz predmjera. 
Predračun radova se dobio množenjem količina radova za pojedine pozicije iz predmjera 
sa jediničnim cijenama dobijenim na bazi analize cijena. [2] 
 
 

2. ANALIZA CIJENA 
 
 Pri izradi analize cijena građevinskih usluga za stavke iz predmjera radova 
koristio se obrazac:  
 
   Cp=Em + Eld ∙φ                (1)
   
Gdje je: 
 
 Cp- prodajna cijena građevinske usluge 
 Em - troškovi materijala (osnovnog , pomoćnog i pogonskog),sa troškovima 
transporta. 
 Eld - troškovi radne snage (lični dohoci,od čega zavisi i kalkulativni faktor φ ) 
 
Kalkulativni faktor φ zavisi i od stepena mehaničke opremljenosti i sadrži sve troškove 
osim materijala i radne snage. [3] 
Karakterisična je bila izrada analize cijena kod složenih operacija tako npr.kod operacije 
betoniranje ploče u čiju je cijenu uračunata i cijena oplate,posebno se radila cijena oplate 
i proračun koliko je m2 oplate potrebno za ugradnju  m3 betona. 
 
Korištene su baze podataka o već izgrađenim objektima i vršena uporedba na bazi 
iskustva. 
Sama analiza strukture izgradnje podijeljena je po fazama: 
- Faze projekta 
- Organizacione jedinice  



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

 795 

 
 

- Radne cjeline 
- Ključni resursi projekta  
- Vrste troškova 

 
U radu, a kao primjer dajemo neke od analiza cijena radova koje su urađene na 
propisanim obrascima, slika 1. 
- analiza cijene 1m2 oplate za betoniranje ploče  
- analiza cijene ugradnje 1 m3 betona sa cijenom oplate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Slika 1. Analiza cijene 1m2 oplate za betoniranje ploče i 1m3 betona sa oplatom 

 
Modeli troškova koji su korišteni u analizi su: 
 
- model troškova zasnovan na aktivnostiama, 
- model troškova zasnovan na predmejru i predračunu radova 
- simuliranje troškova. 
 
Izbor i primjena modela troškova izvršen je uključujući norme rada, norme materijala i 
usluga interne norme i iskustva u ranijim projektima i sličnostima procesa. 
Urađeno je više varijanti planova i izvršena optimalizacija po troškovima građenja,  
rokovima građenja uz zadovoljenje kvaliteta građenja. 
Prilikom izrade mrežnih planova maksimalno je izvršeno prilagođavanje opisima radova 
iz projektne dokumentacije. 
Treba napomenuti da razlika u cijeni stvarno postoji, ali najčešće ne postoje mogućnosti 
njenog adekvatnog obračuna.statistički podaci, kao baza za obračun nisu obuhvaćeni 
svim promjenama cijena u lokalnom okruženju. Odnos KM prema € je fiksan i to 
donekle stabilizuje tržište, ali i predstavlja probleme u izgradnji objekta.  
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Prihodi od projekta su planirane na bazi analize minimalne cijene prodaje stanova i 
planiranih poskupljenja izgradenje objekata uz planiranje dobiti od projekta i planiranje 
očekivanih rizika u implementaciji projekta. 
 
 

3.  FAKTORI  RIZIKA U PROMJENI CIJENE  
 
Ukupna cijena projekta dobijena je kao slučajna nezavisna varijabla. Bilo koju slučajnu 
cijenu projekta određujemo kao vrijednost komponenti cijene projekta. 
Pojedina vrijednost komponente projekta je zbir minimalne vrijednosti i povećanje 
cijene kojima odgovaraju slučajne vrijednosti vjerovatnoće pojedinih rizika. 
 

                                     n 

  randPi = Pi,min  + Σ randP1∆Pi(rand(p(x)i,j)             (2) 
                           i=1 

 

                                                      n 

  Pk = Σ randPi                (3) 
                                                      i=1             

 
Raspodjela rizika u granicama Pmax  - Pmin  može biti različita. 

 
Model- kontrola rizika i upravljanja rizicima sastoji se u traženju funkcije koja različite 
raspodjele promjena komponenti projekata predstavlja željenom raspodjelom uz 
utvrđivanje razlika. 
Raspodjela rizika se prati kroz ukupnu promjenu cijene koštanja po različitim 
raspodjelama i kvantifikuje uticaj rizika i vjerovatnoća cijene koštanja komponenti i 
ukupno za koju postavimo granice cijene.Ovo je veoma praktično za pojedine radove 
koje grupišemo po podizvođačima koji utiču na način ugovaranja tih radova. Promjene 
po aktivnostima i skupno prikazuju se određenom raspodjelom. Odrede se granice cijene 
i planira najvjerovatnija cijena obradom baza podataka,na bazi iskustva i  sličnosti sa 
aktivnostima koje su već korištene u opisu radova te upoređivaju razlike u raspodjelama. 
Određivanje uticaja rizika uzeto je prema skali u matrici rizika: 
 A – beznačajan rizik ( 3% ) u  troškovima projekta. Uključuje greške u tehničkoj 
 dokumentaciji usljed obračuna površina.Greška uključena u ugovor o prodaji 
stanova. 
 B -  vjerovatan rizik (10%) cijene radova koji se ustupaju podizvođačima. Ulazi u 
 ugovor kroz procjenu povećanja troškova građenja i viška, naknadnih i 
nepredviđenih  radova. 
 C – umjeren rizik (- 7%) uključuje stvarno povećenje ukupnih troškova projekta 
 izgradnje objekta, 
 D – najvjerovatniji rizik (-10,6%) uključuje rizik ostvarenja prihoda od 
planiranog po prodajnoj cijeni stambenog prostora, koji uključuje i interkalarne kamate 
na kredite. 
 E – rijedak rizik ( preko 32,7%) uključuje poslovanje bez ostavarenja dobiti. 
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Prodajnu cijenu koštanja m2 stambenog prostora određuje tržište nekretnina iz 
ponudbenih cijena drugih prodavača i na istoj ili sličnoj lokaciji.  
Priroda poslova zahtijeva u ukupnom poslovanju i procjenu pravnih rizika usljed 
obezbjeđenja lokacije i odobrenja za izgradnju objekata,što u ovom slučaju nije uzeto u 
obzir jer je lokacija obezbijeđena, a rezultati tih rizika nisu uticali na ukupan rezultat 
poslovanja preduzeća. Ukoliko se projekcija investicionog programa pravi za veći 
period, mogu imati značajnu ulogu, pa ih treba odgovarajuće uzeti u obzir jer od njih 
zavisi ukupan poslovni uspjeh preduzeća. 
 
 

4. ZAKLJUČAK 
 
Na konkretnom primjeru, a prilikom izgradnje lamele ''C'' u Banovićima izvršene su 
analize cijene za sve pozicije radova izgradnje i isto tako faktori rizika koji utiču na 
ukupnu cijenu troškova izgradnje. 
Obrađeni su i prezentovani svi uticaji koji bitno utiču prilikom formiranja cijene za 
pojedine pozicije radova kao i moguća promjena cijene u toku izgradnje. 
Najizraženiji problem koji se pojavljuje tokom izgradnej objekata je usklađivanje 
planiranih troškova građenja i ostvarenih troškova tokom izgradnje kao i njihovi ukupni 
efekti u ukupnoj cijeni troškova izgradnje. 
Rad predstavlja dobru osnovu za daljnja istraživanja tržišta prilikom formiranja cijena 
izgradnje objekata kao i rizike i promjene cijena koji prate sam tok gradnje objekata. 
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PRICE CONSTRUCTION AND RISK FACTORS TO 
CHANGE PRICES CONSTRUCTION 

 
Summary: This paper presented the formation of the cost of building to the impact of 
risk factors on the change in the price of building residential and commercial building 
market, fins '' C '', Lancaster, basement floors, ground floor and four floors. 
The plan is a defined deadline for the completion of works for all positions at this from a 
total of 12 months. Formed the cost of labor and materials, defined risk factors, which 
have a direct impact on the change in the price of construction, all depending on market 
requirements and environments that are directly related to the location of construction. 
Also defined are all influences that are essential in the formation of market prices, as 
well as eventaualne price changes, and the analysis of risk factors in the change in the 
cost of building the facility. 
The most important issue that appears refers to the alignment of the planned 
construction costs and actual costs in the construction of buildings, and the effects on 
the technical and financial overall project. 
The aim of the research is to a concrete example, and according to specific ambient 
conditions with the use of scientific and technical meotodology in construction and cost 
management, point to the possibility of improving existing processes of planning and 
project management of construction of buildings. 
 
Keywords: Price, construction, planning, risk, environment 
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ДЕФОРМАЦИОНА АНАЛИЗА И ПРОМЕНА 
ПОЛОЖАЈА ТАЧАКА ТОКОМ МЕРЕЊА 

 
Милан Трифковић1 
Жарко Несторовић2 
Илија Гргић3                                                                                     УДК: 528.41:624.131 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.102 
Резиме:  Анализа квалитета геодетских мерења често се у пракси заснива на 
провери испуњености одређених математичких услова. Овај начин контроле 
заснива се на претпоставци да су одступања резултата мерења од 
математичких услова последица искључиво грешака мерења. Геодетска мерења 
за деформациону анализу објеката, а нарочито када су у питању велики и 
сложени објекти, реализују се у дужем временском периоду а често трају и по 
неколико дана или недеља. Због промена метеоролошких и других услова мала је 
вероватноћа да се никакве промене на овим објектима неће догодити током 
мерења. Овај рад бави се анализом утицаја промене мерене величине током 
реализације деформационих геодетских мерења. Како је из производних мерења 
овај утицај тешко изучити у овом раду примењује се метод симулираних мерења 
на једном једноставном хипотетичком примеру. 

  
Кључне речи: деформациона анализа, промена мерене величине 
 
 

1. УВОД 
 
Геодетска мерења за осматрање објеката и деформациону анализу врше се са 
циљем да се одреде координате тачака на објекту у више серија мерења и да се 
кроз поређење ових координата утврди да ли је дошло до промене положаја и 
геометрије осматраног објекта. Геодетска осматрања врше се са тачака контролних 
геодетских мрежа и код великих и сложених објеката ова мерења могу да трају 
више дана или чак и недеља. Различите силе у облику метеоролошких услова или 
технолошког процеса (постојање вибрација и сл.) који онемогућава реализацију 
геодетских мерења могу да утичу на продужење трајања геодетских мерења. Ако 
се узме у обзир чињеница да метеоролошки услови утичу на објекте (код брана на 
пример то може бити промена водостаја или промена температуре ваздуха и воде 
током дана или током мерења) онда непосредно следи да су могуће и промене 

                                                           
1 Проф. др Милан Трифковић, дипл.геод.инж. Грађевински факултет Суботица,  milantri@eunet.rs 
2 Жарко Несторовић, дипл.геод.инж. ПД „Хидроелектране Ђердап“ д.о.о. Кладово,  
zarko.nestorovic@djerdap.rs 
3 др.сц. Илија Гргић, дипл.инж., Државна геодетска управа, Република Хрватска, ilija.grgic@dgu.hr 
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мерених величина током реализације геодетских мерења. Промене мерених 
величина током мерења неминовно нарушавају односе међу тачкама на објекту и 
обрадом резултата мерења не добијају се стварна померања тачака. 
Методе геодетских мерења детаљно су обрађене у литератури  која се бави 
геодетском метрологијом [1],[2]. При анализи метода прецизних геодетских 
мерења разграничене су групе грешака које остају у резултатима мерења (грешке 
прве групе) односно грешке које није могуће елиминисати из процеса мерења и 
грешке друге групе које се могу елиминисати методом рада, условима при мерењу, 
условима при раду и поправкама. Грешке које се могу елиминисати условима при 
раду захтевају испуњење одређених услова у спољној средини (мерења при 
условима стабилних ликова, када нема замућености ваздуха и када су услов 
видљивости такви да омогућавају јасно уочавање визурних маркица) које није увек 
лако остварити. Ти услови захтевају да се бира време мерења а таквих интервала у 
појединим периодима године може бити релативно мало. Приступ мерењима при 
којима се захтева строго испуњење услова који зависе од стања атмосфере може 
значајно продужити време трајања мерења. Са друге стране када се врше мерења 
за потребе одређивања стања и понашања објеката односно мерења за 
деформациону анализу потребно је у што краћем року извршити мерења јер силе 
које делују на објекат могу довести до његовог померања током реализације 
геодетских мерења. Ова два опречна захтева (са једне стране је захтев да се испуне 
услови за мерење са одговарајућом тачношћу а са друге стране је захтев да се 
мерења изврше у што краћем року без обзира на услове при раду) доводи у дилему 
геодетског стручњака како да поступи. Ако се мерења заврше у датом 
ограниченом временском интервалу може нарушити њихову потребну тачност а 
ако испуни услове за постизање одговарајуће тачности може доћи до промена 
вредности мерених величина. Како се мерења врше са циљем да се одреде 
координате тачака на објекту промене мерене величине које се догађају током 
мерења није могуће одредити. Због сложености овог питања за његово 
истраживање неопходно је разматрати узајамни утицај тачности мерења и промене 
мерене величине током мерења. Како би једно такво истраживање захтевало 
обимне експерименте, студије и теренска мерења оно превазилази обим овог рада. 
У овом раду разматраће се само утицај промене мерене величине на координате 
тачке и то на једноставном геометријском примеру.  
 
 

2. УТИЦАЈ ПРОМЕНЕ МЕРЕНИХ ВЕЛИЧИНА ТОКОМ МЕРЕЊА 
НА КООРДИНАТЕ ТРАЖЕНЕ ТАЧКЕ 

 
При одређивању координата тачака на објектима за потребе деформационе 
анализе полази се од претпоставке да у свакој серији мерења објекат има 
константне координате и да су грешке мерења резултат искључиво случајних 
утицаја. За потребе деформационе анализе пројектују се и оптимизују специјалне 
геодетске мреже за сваки објекат посебно. Оптимизација геодетских мрежа и 
контрола њиховог квалитета детаљно је разрађена у теорији и пракси [3] а 
развијене су и бројне методе за анализу стабилности објеката у више серија 
мерења [4]. Квалитет геодетских мрежа зависи од тачности геодетских 
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инструмената и прибора који се користи при мерењу, од стандарда мерења који је 
остварен током мерења на станицама и од квалитета стабилизације геодетских 
тачака и од геометрије геодетске мреже. Уколико није дошло до промене положаја 
тачака током мерења у једној серији претпоставља се да неће доћи ни до промене 
вредности мерених величина. Овај услов може се изразити на следећи начин: 
 

                               …(1) 
где је: 

 – координате тачака и 
 – скуп мерених величина у геодетској мрежи. 

Слика 1 илуструје случај дефинисан формулом (1) односно случај када тачке 
током мерења не мењају свој положај и када су мерене величине током мерења 
константне. У наведеном примеру мери се дужина  и углови  и . Ако дође до 
промене положаја тачке на објекту онда се тај случај може изразити формулом: 

                                  …(2) 
Слика 2 илуструје случај дефинисан формулом (2) односно када се положај тачке 

 мења током мерења. 

a b

 
Сл.1. случај када тачке не мењају свој положај током мерења 

 

a b+Db

 
Сл.2. случај када тачке мењају свој положај током мерења 



 

41th
 ANNIVERSARY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA 

International conference  

Contemporary achievements in civil engineering 24. April 2015. Subotica, SERBIA 

 

802  

 
 

Наведени пример се може преставити скупом тачака и скупом мерених величина 
на следећи начин (под претпоставком да само тачка  мења положај током 
мерења): 
 

                            …(3) 

                                                 …(4) 
 

Формуле (3) и (4) описују случај када долази до промене положаја односно 
координате тачке после извршеног мерења са станице . Када се мерење врши са 
станице  уместо угла  мери се угао .  
 
Може се закључити да, иако мерења и са тачке  и са тачке  могу бити изведена 
коректно, због промене положаја тачке  њене координате неће бити коректно 
одређене. При томе је ову промену немогуће открити на основу извршених мерења 
што додатно умањује поузданост закључивања о положају тачке  . 
 
Формуле за израчунавање координата тачке  при услову (1) за наведени пример 
гласе: 
 

                                                       …(5) 

 

                                          …(6) 

 
Ако важе услови (2) онда формуле (5) и (6) добијају облик: 
 

                                                       …(7) 

 

                                           …(8) 

 
Формуле (7) и (8) показују да ће промене положаја тачке  током мерења за 
последицу имати одређивање координата које неће приказати њен положај ни у 
тренутку   ни у тренутку . Наведени пример указује на сложеност односа 
положаја тачке и мерених величина. Наиме ако тачка промени положај то ће се 
манифестовати кроз мерени угао независно од вектора промене положаја тачке а 
применом модела израженог формулама (7) и (8) одредиће се координате 

 уместо стварног положаја .  

 
Илустрација овог случаја је дата на слици 3.  Очигледно је промена положаја тачке 
утиче само на мерени угао са тачке  а да ће се координате тачке  

одредити у оресеку праваца  и  при чему неће бити одређене координате 
 чији се положај усваја као тачан у овом случају. 
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a b+Db

 
Сл.3. Однос промене координата тачке и промене мерене величине 

 
Овај пример указује на сложеност односа мерених величина и промена координата 
тачака. Код сложених геодетских мрежа за деформациона мерења потребно је 
вршити додатне анализе како би се овакви ефекти умањили или елиминисали. Још 
једном је потребно нагласити да су овако једноставни примери у пракси ретки али 
и да их треба избегавати када год је то могуће јер код оваквих случајева нема 
сувишних мерења која би омогућила додатне контроле. Овај пример служи само 
као илустрација сложености разматране проблематике. 
 
 

3. СТУДИЈА СЛУЧАЈА – ОБРАДА ПОДАТАКА И АНАЛИЗА 
РЕЗУЛТАТА 

 
За анализу утицаја промене положаја тачке током мерења усвојен је наведени 
једноставан пример који илуструје сложеност проблематике. 
Усвојене су координате тачака приказане у табели 1. У табели 2 дате су мерене 
односно усвојене вредности дужине и углова. 
 

Тачка y [m] x [m] 

A 100.0000 100.0000 

B 200.0000 100.0000 

T 150.0000 150.0000 
 

Табела 1. Координате тачака за анализу 

d 100.0000 

a 45.0000 

b 45.0000 
 

Табела 1. Вредности мерених величина за анализу 
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Ако претпоставимо да је тачка  променила свој положај за 10 mm 

када се она опажа са тачке  и да су њене стварне координате  

у тренутку  онда прираштај угла bизноси  односно вредност 
угла измереног на тачки  износи  . Када се ова вредност 
уврсти у формуле (7) и (8) добијају се следећи резултати: . 
Поређење координата тачке  и тачке  види се да су добијене координате које се 
не подударају ни са почетним (стварним) координатама ни са промењеним 
(стварним) координатама посматране тачке. Ова чињеница указује на 
потенцијални проблем који се може појавити код геодетских мерења за 
деформациону анализу. 
 
 

4. ЗАКЉУЧАК 
 
Наведени једноставан хипотетички пример на коме је извршена анализа утицаја 
промене мерене величине на координате тражене тачке за деформациону анализу 
указује на потенцијални проблем који може довести до погрешних закључака о 
стању и понашању објеката. Овај проблем настаје услед конфликта који настаје 
када је потребно мерења завршити у одређеном року и када је потребно мерења 
вршити под одређеним спољним условима који обезбеђују захтевану тачност 
мерења. Због сложности проблематике у овом раду разматран је само утицај 
промене мерене величине и то на једноставном примеру. Правци за даља 
истраживања ове проблематике могу се кретати у правцу оптимизације рокова за 
мерење и тачности која се у датим спољним условима може остварити са 
одређеним геодетским технологијама или њиховим комбиновањем. Такође је 
потребно истражити утицај промене мерених величина током мерења за геодетске 
мреже различитог нивоа сложености.  
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DEFORMATION ANALYSIS AND CHANGE OF 
POINTS POSITION DURING MEASUREMENT 

 
Summary: Quality analysis of geodetic measurements is in practice often based on 
checking some mathematical conditions. This control method is based on presumption 
that deviations of mathematical condition are caused only by errors of measurements. 
Geodetic measurements for deformation analysis, especially of complex objects are often 
lasting for days or even weeks. Because of changes in meteorological condition or 
because of object exploitation it could be expected that some changes of object shall 
occur during the measurement process. This paper is dealing with analysis of changes of 
object dimensions during the measurements. Because of numerous difficulties in 
researching this influence from real production measurements in this paper one simple 
case of hypothetic simulated measurements are analysed. 
 
Keywords: deformation analysis, change of measured value 
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САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ МОНИТОРИНГА 
ДЕФОРМАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 

 
Maрко Марковић 1 
Јован Бајић 2 
Тоша Нинков 3 
Дејан Васић 4 
Зоран Сушић 5 
Владимир Булатовић 6                                                                                 УДК: 624.044 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.103 
Резиме: У раду је дат опис реализованог експеримента у лабораторијским 
условима у сврху поређења више метода детекције 1Д деформација. Као 
примарна, примењена је метода фибер оптичког сензора савијања (ФОСС). За 
поређење и калибрацију су примењене методе геометријског нивелмана и метода 
мерења угаоних померања инклинометром. Спроведен је статички тест и 
извршена је графичка и нумеричка анализа и оцена тачности појединих метода. 
На основу приказаних резултата примене сензора указују се нове могућности 
геодетске струке и имплементације нових технологија у поступку структуралног 
мониторинга објеката. 
 
Кључне речи: Фибер оптички сензор савијања, дигитални нивелир, инклинометар. 
 
 

1. УВОД 
 
Мониторинг исправности конструкције, eng: Structural Health Monitoring (SHM), 
има за циљ да дајe, у сваком тренутку током животног века конструкције, 
дијагнозе "стања" свих саставних материјала различитих делова, и збирно, свих 
саставних делова који чине конструкцију као целину. Стање структуре мора да 
останe у пројектованом опсегу, иако се ово може у дозвољеним границама мењати 

                                                           
1 Асистент Марко Марковић, маст. инж. геодез., Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких 
Наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, Србија, тел: 021 485 2198, e – mail:  marko_m@uns.ac.rs 
2 Асистент Јован Бајић, маст. инж. електр., Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука, Трг 
Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, Србија  
3 Ред.проф. др.Тоша Нинков, дипл. инж. геод., Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука, 
Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, Србија 
4 Асистент Дејан Васић, дипл. инж. геод., Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука, Трг 
Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, Србија 
5 Доц. др.Зоран Сушић, дипл. инж. геод., Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука, Трг 
Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, Србија 
6 Доц. др.Владимир Булатовић, дипл. инж. геод., Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких 
Наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, Србија 



 

41th
 ANNIVERSARY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA 

International conference  

Contemporary achievements in civil engineering 24. April 2015. Subotica, SERBIA 

 

808  

 
 

услед нормалног процеса старења због употребе, деловањем спољашњих утицаја, 
и акцидентних догађаја. [1] 
SHM систем се састоји од сензора, система за прикупљање и пренос података, и 
базе података за ефикасно управљање подацима и дијагнозу исправности 
конструкције (укључујући обраду података, значење података, детекцију 
оштећења, ажурирање модела, процену безбедности и анализу поузданости). 
Већина академских истраживања је усмерена на развој напредних технологија 
детекције и сензора. [2] 
Сензори имплементирани у SHM поред тога што прате стања структуре као што су 
напон, померање, убрзање прате и параметре спољашњих утицаја, као што су 
брзина ветра, температура и квалитет материјала структуре. [3] 
Конструкције са највећим потенцијалним ризиком су нуклеарне електране, бране, 
морске платформе, океанске конструкције, цевоводи, мостови, зграде, авиони, 
железнице, ветроелектране, лопатице у турбинама, музеји, споменици итд. 
Практично, свака конструкција у употреби би требало да буде под неком врстом 
надзора: сталног, краткорочног или дугорочног, локалног или глобалног итд. [4] 
Истезање материјала и деформације савијања су функционално повезане величине 
и једна величина се обично може извести из друге. Истезање материјала може да 
се мери разним уређајима, док су сензори за мерење савијања знатно мање 
заступљени. Технике помака таласне дужине и светлосне интерферометрије се 
могу користити за мерење деформација савијања али ови системи су сложени и 
захтевају скупе спектрометре. Са увођењем ФОСС мерење деформације савијања 
структуре постало је лакше и практичније. У зависности од механичке 
конфигурације ФОСС, многе физичке величине, као што су истезање, торзија, 
позиција, могу се израчунати на основу мерења савијања. [5] 
Мерне траке се често користе за мерење притиска или истезања површине 
структуре, а затим се савијање може добити кроз функционалну везу између 
притиска, истезања и савијања. Међутим, мерне траке се не могу користити за 
мерење већих деформација савијања јер се неће вратити у њихов првобитни облик 
након истезања. [6] 
Предности ФОСС су имуност на електромагнетне сметње, отпорност на корозију, 
мале димензије, висока осетљивост и велики пропусни опсег. Фибер оптички 
сензори могу да се примене за мерење многих физичких величина, као што су 
напон, истезање, температура, акустични таласи, итд. [7] 
У последњих неколико година за мерење деформација савијања користе се 
oптичка влакна са Браговом решетком (FBG) и дуго-периодичном решетком 
(LPG). Ови високо прецизни и комплексни системи захтевају скупе светлосне 
изворе и анализаторе спектра као сложене процесе обраде података. Такође, не 
могу разликовати позитивно савијање од негативног. Поред тога, на њихову 
тачност утичу спољашњи утицаји, као што је температура тако да је њихова 
практична примена ограничена.  
Циљ истраживања је да се на основу познатих и широко применљивих метода 
мерења 1Д деформација као што су:  метода геометријског нивелмана и мерења 
угаоних померања инклинометрима изврши поређење са иновативном методом 
мерења ФОСС која ће бити детаљније изложена у даљем тексту. Експеримент је 
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реализован на конструкцији прилагођеној за имплементацију свих претходно 
наведених метода мерења. 
 
 

2. ПРИНЦИП РАДА 
 
У оптичким влакнима са степ-индекс профилом индекса преламања, светлосни 
зраци путују дуж цик-цак путања, тотално рефлектовани на раздвојној површини 
језгра и омотача. На месту савијања (деформације) оптичког влакна светлост 
продире у омотач и даље у околну средину, односно крајњи резултат савијања 
оптичког влакна је смањење интензитета светлости на излазу из истог.  
Док је описана појава непожељна приликом употребе оптичког влакна за пренос 
информације, може се искористити за сензорске примене. Међутим, значајнија 
промена интензитета јавља се тек при релативно малим полупречницима савијања 
оптичког влакна. Осетљивост оптичког влакна на савијање може се повећати 
наношењем различитих врста структуралних несавршености на површину 
оптичког влакна [8] и [13]. Управо на овом принципу заснива се рад ФОСС. 
 

 
Слика 1. Фибер оптички сензор савијања (ФОСС) 

 
У случају поменутог сензора на површину оптичког влакна нанесен је одређени 
број зареза. Део светлосних зрака напушта оптичко влакно на  месту зареза (Слика 
1а). Приликом савијања оптичког влакна када се зарези налазе на конвексној 
страни долази до повећања ефективне ширине зареза али и до конверзије модова. 
Услед ова два ефекта долази до повећања броја светлосних зрака који напуштају 
влакно у односу на случај када је влакно исправљено, односно долази до смањења 
интензитета светлости која се простире кроз влакно. Уобичајено се овај случај 
назива позитивно савијање. У случају негативног савијања зарези се налазе на 
конкавној страни и тада долази до смањења ефективне ширине зареза. Другим 
речима, за разлику од претходног случаја смањује се број светлосних зрака који 
напуштају влакно, односно долази до пораста интензитета светлости која се 
простире кроз оптичко влакно у односу на случај када је исто исправљено. Дакле, 
наношењем зареза на оптичком влакну добија се поред повећања осетљивости 
оптичког влакна на савијање и могућност одређивања смера савијања (позитивно 
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или негативно). Анализа рада сензора конструисаног на овакав начин детаљније је 
обрађена у радовима [8] и [13]. 
За потребе овог рада коришћено је пластично оптичко влакно (PMMA) пречника 
1.5 mm. Пластична оптичка влакна су изабрана пре свега због своје робусности и 
ниске цене као и једноставног наношења зареза на површину влакна. Зарези су 
нанесени помоћу прецизног алата за резање машине Protomat S100, произвођача 
LPKF Laser & Electronics AG. Нанесено је укупно 50 зареза на међусобно 
растојању од 1 mm и дубине 0.1 mm (Слика 1б). 
Слични експерименти као експеримент који ће бити детаљније објашњен у даљем 
тексту рада су спроведени у [8, 10, 11] док је анализа осетљивости ФОСС 
приказана у [5, 7, 9, 12]. 
 
 

3. ЕКСПЕРИМАНТАЛНА ПОСТАВКА 
 
ФОСС уграђен је у греду од АБС пластике димензија 100 cm x 9 cm x 3 cm. Греда 
је са оба краја круто фиксирана за два дрвена ослонца као што је приказано на 
слици 2. На средини распона греде уграђена је челична инсталација. Једна страна 
челичне инсталације представља нивелмански репер на који се поставља 
нивелманска летва при мерењу методом геометријског нивелмана а друга страна 
представља куку на коју се качи терет. Без обзира да ли је греда постављена тако 
да је ФОСС на горњој или доњој страни греде, челична инсталација има могућност 
монтирања тако да  нивелмаски репер увек буде са горње а кука са доње стране. 
Инклинометар је круто причвршћен за греду на растојању од 10 cm од средине 
распона греде и постављен је у вертикалан положај пре почетка мерења 
(неоптерећена греда). 
 

 
Слика 2. Експериментална поставка 

 
Мерења методом геометријског нивелмана спроведена су дигиталним нивелиром 
Leica DNA03 резолуције мерења од 0.01 mm. Угаона померања регистрована су 
инклинометром Geokon 6160 са опсегом мерења од ±15⁰ и резолуцијом од 
±0.01mm/m (±2 лучне секунде). ФОСС је са једне стране повезан на извор 
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светлости (LED диоде), а са друге стране на детектор светлости (фотодиоде). 
Извор светлости је повезан са напајањем Atten aps3003s, док су вредности 
интензитета светлости очитаване детектором помоћу инструмента Thorlabs PM300 
који је директно повезан са рачунаром. На тај начин су обезбеђена очитавања 
интензитета светлости у реалном времену. Истовремено су вршена читања мерења 
ФОСС, нивелира и инклинометра. Прво мерење је реализовано без оптерећења 
греде, док је у сваком наредном мерењу оптерећење греде увећавано за масу од 10 
lbs ≈ 4.5359237 kg. Мерења су реализована независно са 7 различитих вредности 
масе оптерећења. 
 
 

4. РЕЗУЛТАТИ 
 
На графицима на сликама 3 и 4 прикзан је одзив ФОСС у зависности од величине 
1Д деформације греде. Померај изражен у mm одређен је методом геометријског 
нивелмана, док је одзив ФОСС изражен у µW оптичке снаге. На графику на слици 
3 приказан је случај позитивног савијања сензора, док су на слици 4 илустровани 
резултати мерења у случају негативног савијања. Добијена је линеарна преносна 
карактеристика (уједно и најпожељнија карактеристика сензора) у оба случаја. 
Такође, мерења су изведена у неколико серија, док су на сликама приказани 
резултати мерења у три независне серије. Као што се може приметити релативно 
добра поновљивост добијена је и у случају позитивног и у случају негативног 
савијања. Треба напоменути да је приликом мерења коришћена пластична а не 
еластична греда па су услед деформација греде добијене различите вредности како 
у очитавању помераја тако и у очитавању оптичке снаге при истом оптерећењу. 
Такође, може се приметити да су добијени различити нагиби преносних 
карактеристика у случају позитивног и негативног савијања.  
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Слика 3. Позитивно савијање ФОСС         Слика 4. Негативно савијање ФОСС 
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Ова разлика, последица је пре свега броја, дубине и распореда зареза као и 
несавршености саме израде истих. Додатно, приликом позитивног савијања ФОСС 
монтиран је на горњој површини греде, док је приликом негативног савијања 
сензор монтиран на доњој површини греде. 
На графику на слици број 5 приказан је одзив инклинометра изражен у степенима 
[⁰] у зависности од величине 1Д деформације греде изражене у mm измерене 
дигиталним нивелиром.  
Као и у случају ФОСС добијен је линеаран одзив. Поред угаоног померања услед 
деформације греде сам инклонометар био је изложен и положајном померању па 
из тог разлога анализа и интерпретација резултата није детаљно спроведена. 
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Слика 5. Одзив инклинометра 
 
 

5. ЗАКЉУЧАК 
 
У овом раду представљен је једноставан систем, ниске цене за праћење 
деформација грађевинских и индустријских структура применом ФОСС. 
Применом методе геометријског нивелмана и на основу очитавања ФОСС 
формирана је преносна карактеристика сензора која приказује међусобну 
зависност деформације греде изражене у mm и одзива ФОСС у µW оптичке снаге. 
Током изведених експеримената уочено је да током времена услед промене 
температуре и загревања електронских (отпорника) и оптоелектронских 
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компоненти (LED диоде и фотодиоде) долази и до промене одзива целокупног 
система са ФОСС. На основу мерења стабилности одзива ФОСС током времена и 
применом добијене преносне карактеристике утврђена је резолуција мерења од 
око 0.1 mm. Мерења инклинометром су извршена само у једној серији, те у циљу 
бољег поређења са осталим резултатима неопходно је урадити мерења у више 
мерних серија и треба у обзир узети чињеницу да је у експерименту коришћена 
греда од АБС пластике коју карактеришу пластичне деформације.  
У циљу повећања стабилности и поновљивости целокупног система потребно је 
пажљивије пројектовати и реализовати експеримент. 
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MODERN METHODS OF DEFORMATIONS 
MONITORING OF BUILDINGS 

 
Summary: In this paper, the realized experiment in the laboratory in order to compare 
several methods of detection 1D deformation. As the primary method is applied fiber 
optic curvature sensor. For comparison and calibration methods are applied geometric 
leveling and method of measurement of angular displacement with inclinometer. 
Completed the static test and realized graphical and numerical analysis and assessment 
of the accuracy of individual methods. Based on the results of the application of sensor 
suggest new possibilities of geodetic profession and the implementation of new 
technologies in the process of structural monitoring facilities. 

Keywords: fiber optic curvature sensor, digital level, inclinometer. 
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OДРЖИВИ ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ПРИМЕР ОПШТИНЕ 

ГРОЦКА 
 

Велимир Шећеров1 
Дејан Филиповић 2                                                                         УДК: 338.484(497.11) 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.104 
Резиме: Туристички привреду општине Гроцка је немогуће посматрати ван 
контекста укупне понуде Града Београда. У раду је кроз конкретан пример 
појашњен термин одрживи туризам и његова улога у свеукупном развоју локалне 
територије. Општина Гроцка је изабрана због неколико својих специфичнности. 
Општина Гроцка заузима положај између два европска мултимодална Коридора – 
X и VII, чија се пуна експлоатација и активирање развојних потенцијала на 
подручјима Србије која им гравитирају тек очекује, односно између две развојне 
осовине Србије: Дунавске и Великоморавске. Дунавска развојна осовина захвата 
североисточни део Општине и подразумева развојне активности концентрисане 
око магистралног пута Београд-Смедерево. Окосницу Великоморавске развојне 
осовине представљају ауто-пут (у западном и јужном делу Општине) и 
железничка пруга Београд –Ниш (у њеном јужном делу) са припадајућим 
функцијама. Осим природних и антропогених потенцијала развоја туризма, који 
се могу поделити у неколико нивоа, ово подручје представља део највећег 
туристичког тржишта у Србији (АП Београд). На основу исцрпне анализе, а уз 
примену јасних методолошких оквира и индикатора, аутори у раду дају предлоге 
за просторну организацију туризма на територији ове општине, планску 
концепцију и типове туризма, тежећи да унапреде економски биланс локалне 
самоуправе а самим тим и њен укупни развојни потенцијал и перспективу. 
 
Кључне речи: Oдрживи развој, туризам, просторно планирање, локална 
самоуправа, интеграција 
 
 

1. УВОД 
 
Градска општина Гроцка налази се на контакту шумадијског побрђа и војвођанске 
равнице. Ограничена је Дунавом са североистока, долином Завојничке реке, 
Авалом и ''Шумадијском гредом'' са запада и долином реке Раље са југа. Близина 

                                                           
1 Проф. др Велимир Шећеров, д.п.п. Универзитет у Београду,  Географски факултет, Студентски трг 
3/3, Београд, Србија, тел: 011 2637 421, e – mail:  vsecerov@gef.bg.ac.rs  
2 Проф. др Дејан Филиповић, д.п.п. Универзитет у Београду,  Географски факултет, Студентски трг 3/3, 
Београд, Србија, тел: 011 2637 421, e – mail:  dejanf@EUnet.rs  
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Београда омогућава подручју општине блиске функцијске везе (продаја 
пољопривредних производа, развој туризма, и сл).  
Градска општина Гроцка има повољан географски положај у односу на ширу 
регионалну средину, на шта утиче међународна пловна река Дунав, град Београд, 
као и контакт Шумадијске површи и Панонског басена. Општина има и веома 
повољан саобраћајни положај (два европска коридора X и VII). Аутопут Београд–
Ниш и железничка пруга Београд–Пожаревац су главне саобраћајнице које од 
Београда прелазе у Моравску долину, пролазе кроз подручје општине долинама 
Завојничке реке и реке Раље. 
Према административно-територијалној подели општина Гроцка је једна од 17 
општина Административног подручја Града Београда. Градска општина Гроцка 
заузима површину од 289,23 km2. Према попису становника из 2011.године имала 
је 81.929 становника. 
Положај општине Гроцке, као саставног дела АП Београда, по питању развоја 
туристичке привреде ослоњен је на богате природне и антропогене ресурсе, добар 
саобраћајни положај као и традицију становника овог подручја. У просторно-
функционалном смислу, од посебног значаја за општину Гроцка у процесу 
евроинтеграција је пројекат Дунавски регион + (Donauregionen+), а посебно израда 
заједничке свеобухватне стратегије за земље дунавског слива (EU Danube 
Strategy).  
 
 

2. ПРОБЛЕМИ, ПОТЕНЦИЛАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ 
ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА 

 
Понуда и број лежајева  угоститељских објеката на територији општине Гроцка у 
овом тренутку су релативно скромни. Своде се на смештај у  хотелу “Радмиловац” 
који се налази на Смедеревском путу на 8 км од центра Београда и располаже са 23 
собе високог комфора, те на мотел “Млинарев сан” такође на смедеревском путу, 
сличног капацитета. Категоризација осталих угоститељских објеката није до краја 
извршена. Викенд насеља (изграђена током 70-их и 80-их година 20. века) у 
подунавском делу Општине, представљају квалитетан грађевински фонд способан 
да прими велики број посетилаца (власника) или гостију (који се не евидентирају у 
укупном броју посетилаца).  
Број туриста и број ноћења у општини Гроцка је, сходно капацитетима, веома 
мали. У укупном броју туриста на простору Београдског метрополитена Гроцка 
учествује са занемарљивих 0,15% и још мањим уделом у броју ноћења 0,11%. У 
структури гостију раније су доминирали инострани гости да би 2008. број домаћих 
и страних посетилаца постао изједначен. Просечан боравак туриста је око 1,6 
превасходно као последица близине Београда уз доминантно излетнички карактер 
туристичке понуде без дужег задржавања на месту.  
Пре дефинсања потенцијала и ограничења за развој туризма у општини Гроцка, 
потребно је дефинисати циљеве развоја туристичке привреде: 

- интегрисање туристичке понуде подручја с понудом регионалног окружења 
(нарочито у оквиру Града Београда)  и развој специфичних туристичких 
производа према захтевима иностране и домаће туристичке тражње; 
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- конципирање, организација, афирмација и комплетирање специфичне 
туристичке понуде и атрактивних програма на планском подручју; 

- повећање саобраћајне доступности и међусобно повезивање туристичких 
простора ради обједињавања и обезбеђења туристичке понуде; 

- комплетирање јавнокомуналне и туристичке инфраструктуре у функцији 
развоја туризма и повећање стандарда услуга постојећих и планираних 
туристичких капацитета; 

- иницирање и стимулисање развоја активности комплементарних туризму; 
- активирање локалног становништва за рад на унапређењу развоја туризма. 

 
Основни потенцијали туристичке привреде заснивају се на интегралном 
комбиновању (плански артикулисаном у концепцији развоја) природних и 
антропогених (друштвених) потенцијала простора.  
 
Природни: 

 Река Дунав и подунавски део Општине; Грочанска ада и ада Спруд - 
Дунав представља границу општине у дужини од 24 км. Обале Дунава и 
Грочанске аде користе се за риболов и рекреацију. У потезу Винча-Југово 
(Смедерево) атрактивна обала иницирала је изградњу викенд насеља.  

 Видиковци у подунавском делу Општине – односно локације на 
вододелницама код Дунава које се препознају као атрактивни туристички 
пунктови 

 Термалне воде – и даље неискоришћене али испитивања отварају  
могућност да постоје (слично као у Младеновцу) и да се могу искористити 
у бањске сврхе. 

 Квалитетно пољопривредно земљиште – погодно и за развој 
виноградарства и потенцијалног виноградарског рејона (са Смедеревским 
годоминским пољем) 

 
Антропогени: 

 Винча - археолошки локалитет “Бело Брдо”, највеће и најцеловитије 
истражено неолитско насеље у Европи. Изузев једнодневних излета које 
организује туристичко друштво Гроцке и ученичких екскурзија налазиште 
није довољно искоришћено. 

 Грочанска чаршија – културно-историјска целина (категорисана одлуком 
из 1979. године) у централној зони градског насеља Гроцка. Иако 
запуштена и временом промењена и данас је основ за препознавање 
културног и урбаног идентитета Општине, те сходно томе туристички 
потенцијал. 

 Културно-историјски споменици – категорисани у односу на значај: од 
изузетног значаја (1), од великог значаја (4), споменици културе (12), 
археолошка налазишта (4), сакрални објекти (5) и основ за могуће 
регионалне и локалне туристичке итинерере. 

 Аутопут и Via Militaris – геостратешка изузетно важна веза са северним и 
јужним деловима Европе чини основ за развој транзитног туризма уз 
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потребу подизања атрактивности понуде Општине. Истовремено аутопут 
чини брзу везу са даљим регионалним окружењем и могућим туристичким 
потенцијалима са којим треба остварити туристичко кластерисање и 
јединствену понуду. Историјски важна веза Европе са Малом Азијом 
преко Via Militaris (Београд-Смедерево-источна Србија) и даље је 
атрактивна саобраћајница и подједнако значајан правац повезивања 
општине Гроцка са ширим окружењем. 

 Викенд насеља – место повременог боравка излетника из Београда и 
околних општина. Такође и могући смештајни потенцијал  за будућу 
туристичку понуду. 

 Пристаниште и марина на Дунаву - налазе се у градском насељу 
Гроцка. Тренутни капацитети и прилазни путеви нису адекватни. 
Последњих година је повећан број туристичких бродова који плове 
Дунавом кроз Србију, а тиме и Гроцку, те је неопходност употребног 
активирања оваквог објекта приоритетна. 

Основни проблеми и ограничења планског подручја за развој туризма највише су 
везани за: низак ниво управљања развојем туризма; невалоризоване туристичке 
потенцијале; неуређеност и неопремљеност јавних површина и објеката за боравак 
и рекреацију посетилаца; непостојање визиторских центара; низак ниво комуналне 
опремљености у селима; неизграђена техничка инфраструктура и недовољна 
покривеност простора јавним путевима са савременим коловозом; низак ниво 
маркетиншке продорности на национално и регионално тржиште; бесправну и 
непланску изградњу, недостатак регионалне сарадње, недовољан број смештајних 
објеката, лоше стање појединих историјски важних објеката, непостојање 
адекватне туристичке понуде у оквиру АП Београда, као и недовољна едукација 
грађана о значају турстичке приведе за развој целокупног подручја.  
 
 

3. КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА 
 
Основно стратешко опредељење је да одрживи развој туризма представља 
значајну развојну перспективу проибаља општине Гроцка, који се заснива на: 
функционалном умрежавању туристичке привреде и активности на ширем 
регионалном нивоу и интерној организацији туристичке привреде и активности на 
локалном нивоу. На основу овога могу се издвојити потенцијалне туристичке зоне 
које обухватају тачке од значаја за туризам.   
Одрживи туризам подразумева развој туристичке привреде у складу са 
капацитетима животне средине. Са једне стране циљ овакве концепције је 
упознавање великог броја посетилаца са туристичким вредностима овог подручја и 
активирање осталих комплементарних делатности које би омогућиле развој 
туризма или би биле његова последица (виноградарство, шумарство, производња 
здраве хране, и др.), док би са друге, ове активности биле организоване на начин 
да не угрозе еколошку равнотежу простора.  
Општина Гроцка није успела да валоризује своје туристичке потенцијале који се 
могу сагледати преко туристичких тачака и репера, повезаних преко доминантног 
Дунавског правца који повезује археолошко налазиште ''Винча''-Ритопек''-
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Грочанску аду са узводним и низводним туристичким реперима. Наведени 
туристички правци су такође међусобно повезани и у њима се налази низ 
туристичких репера: Грочанска чаршија, манастир у Бегаљици, угоститељски 
објекти, пристаништа, природне плаже и аде на Дунаву итд.  
Имајући ово у виду, основно стратешко опредељење је да одрживи развој туризма 
представља значајну развојну перспективу подручја општине Гроцка, те се 
основна концепција развоја туризма заснива на: 

 
1. функционалом умрежавању туристичке привреде и активности на ширем 

регионалном нивоу и то: 
a) Европски ниво: 

 Дунав (саобраћај, марина и др.) 
 Винча (светско културно наслеђе) 
 Културне сразе на Дунаву– Винча-Лепенски вир-Кладово-даље 
 Европске бициклистичке стазе уз Дунав 
 Саобраћајни коридор Х 

b) Национални (регионални) ниво: 
 Сарадња са суседним и даљим општинама (Ковин, Панчево, 

Смедерево...) 
 Заједничка понуда на домаћем и иностраном тржишту  
 Потенцијални бањски туризам и повезивање са Младеновцем 

c) Ниво Београдског метрополитена (регионално-локални): 
 Излетиште посетилаца из Београда и Смедерева 
 Викенд насеља уз Дунав 
 Уклопљеност у Београдску туристичку понуду 

 
2. интерној организацији туристичке привреде и активности на локалном 

нивоу: 
a) Ниво општине Гроцка: 

 Локални итинерери везани за културне и природне вредности 
 Локалне манифестације 
 Локална организација туризма 

 
На основу овог могу се издвојити потенцијалне туристичке зоне које обухватају 
тачке од значаја за туризам:  

1. зона око археолошког комплекса Бело брдо – Винча,  
2. зона градског насеља Гроцка, 
3. подунавска зона – од Винче до границе са Градом Смедерево, 
4. зона аутопута. 

 
Планска концепција, на основу РПП АП Београда [1], се заснива на томе да се 
поред интензивирања радова на реконструкцији и уређењу највреднијих целина и 
објеката културног наслеђа, а потом и обезбеђења дела прихода од туризма за 
инвестиције у заштиту наслеђа, обезбеди и анимација и презентација наслеђа 
туристима, као и садржаји и догађаји који омогућују адекватно активирање и 
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коришћење тих простора. За јачање урбаног идентитета и аутентичности 
културног идентитета Београда приоритет би требало да има реконструкција и 
уређење очуваних целина традиционалних центара руралних насеља и њихово 
укључивање у туристичку понуду Града, кроз понуду домаћинског туризма и 
трпезе, пољопривредних активности и заната, обичаја, светковина, наивне 
уметности и др.  
Генерално, општина Гроцка може да развија излетнички, етно, транзитни, 
спортски, наутички, едукативно-научни и ловни туризам, уз потенцијално 
активирање бањског и лечилишног туризма. Уређење и развој пунктова на Дунаву 
у функцији међународног туризма, путничко пристаниште/марина у Гроцкој,  
пункт и визиторски центар код Винче и туристички пункт код Гроцке, развојни 
потез ка Југову-Смедереву је основ развоја ове гране привреде. Неопходност 
повећања смештајних капацитета се не заснива на отварању великих комплекса 
већ на активирању приватног смештаја и изградње мањих туристичких       
објеката [3].  
Иако ће се десна обала и шири појас фрагментарно активирати, плански ће се 
развој усмеравати на зону археолошког налазишта ''Винча'', Ритопек, Гроцку и 
делу обале према Брестовику. Пажњу треба посветити природним плажама и 
Грочанској ади као местима рекреативног и излетничког туризма. Наравно, Дунав 
је пловна саобраћајница чији потенцијал још увек није искоришћен.  
Простор општине Гроцка оцењен је као повољан за развој излетничког туризма, 
екскурзионог туризма, дечјег и омладинског туризма, културно-манифестационог 
и наутичког туризма (након иградње марине Гроцка). Просторна организација 
развоја туризма општине Гроцка вршиће се преко тзв. Дунавског правца са 
посебном понудом. Обнова и програмско оплемењивање грочанске чаршије и 
мањих објеката од културног и туристичког значаја треба да добије свој пуни 
замах. Наутички туризам ће бити потенциран изградњом марина у Београду, 
Гроцкој и Смедереву са туристичким и рекреативним програмом. У општини 
Гроцка планира се изградња спортско-рекреационог центра затвореног и 
отвореног типа, за развој дворанских спортова и рекреације. У подручју реке 
Дунав подесни су услови за развој наутичких и мото-наутичких спортова. 
Генерално, општина Гроцка задржава излетнички, етно, транзитни, спортски, 
наутички, едукативно-научни и ловни туризам, уз потенцијално активирање 
бањског и лечилишног туризма. Уређење и развој пунктова на Дунаву у функцији 
међународног туризма, путничко пристаниште/марина у Гроцкој,  пункт и 
визиторски центар код Винче и туристички пункт код Гроцке, развојни потез ка 
Југову-Смедереву је основ развоја ове гране привреде. 
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Слика 1: ППО Градске општине Гроцка – Концепција развоја [2] 

 
Неопходност повећања смештајних капацитета се не заснива на отварања великих 
комплекса (рисорта) већ на активирању приватног смештаја и изградње мањих 
туристичких објеката. За очекивање је да се задржи излетнички карактер 
туристичке понуде уз повећање профита кроз понуду на локацији и подизање 
атрактивности које би привукле потенцијалне туристе. [2] 
На основу свега дефинисана су приоритетна решења реално остварива у 
наредних неколико година, и то: 

1. Пројекат База података о туристичким вредностима Општине. 
Евидентирање и валоризовање природних и антропогених туристичких 
репера и вредности и дефинисање стратегије развоја туризма у Општини. 
Израда Студије/стратегија развоја туризма Опшптине. 

2. Пројекат Активирање обале Дунава у туристичке сврхе. Укључење у 
заједничку туристичку понуду на Дунаву и уређење приобаља у атару 
села Ритопек за спорт, рекреацију и угоститељске услуге. 
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3. Пројекат Уређење пристаништа у градском насељу Гроцка. 
4. Пројекат Итинерери. Путеви вина, дунавске стазе, културни итинерери и 

др. на локалном нивоу и на интеррегионалном нивоу. 
5. Пројекат Европски пројекти. Организовано укључивање (самостално или 

заједно са ослим подунавским општинама и градовима и Градом 
Београдом) у европске пројекте нарочито на Дунаву и аплицирање код 
домаћих и европских структурних фондова за успостављање 
трансрегионалне сарадње.  

6. Пројекат Маркетинг и информациона база туризма. Организовани наступ 
на домаћем и иностраном тржишту, самостално и заједно на нивоу АП 
Београда. Едукација органа управе и грађана о развоју туризма.  
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SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT OF THE 
LOCAL COMMUNITY – EXAMPLE OF 

MUNICIPALITY OF GROCKA 
 

Summary: The paper explains the terms sustainable tourism and its role in the overall 
development of the local territory. The municipality of Grocka was chosen because 
several of its specifičnnosti . In addition to natural and anthropogenic resources that 
can be divided into several levels (range) , it is an integral part of the largest tourism 
market in Serbia (Belgrade). Based on thorough analysis , using a clear methodological 
framework and indicators , the authors provide suggestions for the spatial organization 
of tourism in the territory of the municipality , the planning concept and the types of 
tourism , aiming to improve the economic balance of the local government and therefore 
its overall development potential and perspective 
 
Keywords: Sustainable development, tourism, spatial planning, local government, 
integration 
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ПРИЛОГ САВРЕМЕНОM СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ 
– Део 2: Милутин Миланковић и његов небески торањ  

 
Мирко Д. Петковић 1                                                     УДК: 62:929Milanković Milutin 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.105 
Резиме: "Зашто се званично скоро нигде у свету не помињу имена и доприноси 
Срба историји светског градитељства“? Да ли зато што осим епских прича и 
спорадичних случајева таквих доприноса заправо и нема или зато што је  
недостатак традиције у богатству и владању над другима онемогућио Србе да 
пређу пут од турских дунђера до савремених демијурга и тако остану забележени 
у историји светског градитељства? Другим речима, да буду и његови креатори, а 
не само мање приметни следбеници, вешти импровизатори или прости извршиоци 
туђих замисли и идеја.  
Без обзира каква да је истина презентирани рад кроз причу о инж. Милутину 
Миланковићу и његовом торњу даје допринос сагледавању и памћењу њене лепше 
стране испуњене том потребном креативношћу - без које се не рађа љубав према 
градитељској струци и науци нити подстичу опредељења младих за њу. 
 
Кључне речи: Миланковић, торањ модерне технике, једначине, Вавилон, детаљи  
 
 

1. УВОД 
 
У однегованој и сачуваној тежњи за непоновљивошћу и покушајима да у борби са 
владајућом просечношћу једне мале, културно незреле и бирократизоване средине 
избегне судбину великих људи и истинских родољуба, Милутин Миланковић је 
оденуо у научни ореол једну загонетку и њену одгонетку која је од памтивека 
голицала људску машту. Користећи се при томе математиком, као својом 
омиљеном играчком, али и врло моћном инжењерском алатком из Техничке 
велике школе у Бечу, без које нема нити може бити ни једне праве науке или 
струке2, успео је да срочи и са мало стручних зачкољица да исприча једну прелепу, 
а у бити дирљиву причу о себи, коју је он целог живота носио са собом и која је у 
древним временима и његовим дечачким данима припадала само боговима. Та 
прича почиње са старозаветном варијантом древних сведочанстава о Вавилонском 
торњу, као симболом људске тежње ка небеским висинама, преко витких 
конструкција средњовековних готских катедрала, Eiffel-овог торња и америчких 

                                                           
1 KECO Invest Engineering GmbH i KG Int. Exp. Group, mirkopetkovic7@gmail.com, тел: 7 926 623 623 1  
2 У основи се ради о ставу Имануела Канта да у свакој засебној науци има толико праве науке колико је 
у њој заступљена математика или, како је то оштроумно приметио Карл Маркс, писац "Капитала" и 
даровити математичар, да је свака наука онолико вредна колико се може описати математиком. 
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облакодера, да би се завршила његовим "Торњем модерне технике", како га је 
назвао приликом свог излагања у Српској академији наука, сазданог од бетона 
који парајући небеса и као паукова нит одлазећи далеко у Космос даје одговор на 
питање "До које највеће висине  и којим савременим средствима бисмо се могли 
попети увис грађевином која би надмашила све досадашње?".  
У овом раду ми ћемо ту исту причу, која је са зигуратима и њиховим магима још у 
време Утнапиштима3 поникла у плодним равницама древних Сумера и Акађана, а 
потом Асираца и Вавилонаца, сличним језиком да препричамо, са критички нешто 
ширим освртом, мало више генерализовања проблема и изведених једначина, као и 
неопходним исправкама - уз дубоко поштовање и дивљење према њеном творцу. 
И поред више него полувековне старости она ни данас ништа није изгубила од 
своје научне и стручне актуелности. Чак напротив, после градње више савремених 
облакодера у Азији и Европи висина до 1000м, и разматрања могућих решења до 
4000м, а у Србији презентације пројекта "Београд на води", са импровизацијом 
решења већ изграђених Twist-торњева4  још више је добила на својој актуелности,  
Део те приче је презентиран на одржаној Конференцији поводом 40-годишњице 
Грађ. факултета у Суботици, док је Вавилонски торањ приказан на симпозијуму о 
Грађевинском наслеђу Милутина Миланковића одржаном 2014. на Грађевинском 
факултету у Београду - без ауторовог пристанка објављивања.   
Иако се у раду помиње торањ инж. Ђ. Лазаревића, још једног даровитог српског 
академика, насталој давне 1944. год. у нацистичком логору Остенбрик, рад у 
суштини представља део приче о једном мултидисциплинарном инжењеру 
широког образовања и породичне традиције - не само у родољубљу већ и у науци, 
али истовремено и практично врло ефикасном инжењеру са изграђеним и 
непромењеним хармоничним и реформаторским приступом према било ком 
проблему са којим се сусреће или питању којим се бави. Свеједно да ли са 
неспорним књижевним даром и по мало мешовитим језиком описује неустрашивог 
Расијана тј., Србина Ђорђа Колшицког током турске опсаде Беча, касније 
захваљујући томе и првог бечког кафеџију, решава проблем трисекције угла-свој 
први научни рад, даје идеје и савете млађем и мање искусном Карлу Терцагију, 
касније оснивачем нове науке - механике тла, решава математичке једначине 
преноса топлоте током Првог светског рата5, предлаже реформу календара, уводи 
нове геофизичке поставке, користи векторску анализу, надзорише радове, предаје 
Теорију релативитета, врши експертизе и даје решења "из рукава" или у Другом 
светском рату мирно и без халабуке одбија да потпише апел српском народу.  
Иначе, знатно шира проблематика прорачуна и изградње најразноврснијих 
савремених конструкција је обрађена у оквиру још необјављених студија аутора о 
савременом српском градитељству и неимарству. Посвећене су сећању на управо 

                                                           
3 У новијој вавилонској варијанти Касисатра. Представља акадски превод имена сумерског Зиусудре из 
старог вавилонског царства. Асирско му је име Атрахасис, хеленско Ксисутрос, а старозаветно Ноје.  
4 По истом принципу по коме се данас гради инфраструктура и преливају средства неразвијених земаља   
5 Као интернирац у Мађарској академији наука и универзитетском астрономском институту где се 
обрео после кућног притвора у Даљу, концентрационог логора Нежидер и интервенције европских 
научника и политичара тј., његовог професора математике Czuber-a, иначе дворског саветника и таста 
члана царске породице, потом барона Еötvös-а, утицајног мађарског научника и магната и коначно 
грофа Tisza-е, министра-председника Угарске. 
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тог истог Милутина Миланковића, аутора "Вавилонског торња модерне технике " 
смелог и плодоносног инжењера, механичара и великог родољуба, једног од оних 
идеолошки не прихваћених стваралаца у Србији коме се у делу света са 
традицијом у струци и науци, као и култури уопште6, никада нису оспоравали 
његови хумани квалитети и доприноси грађевинској пракси и светској науци. Иако 
је целог живота креативно стварао његов долазак и рад у Србији је обележен 
неприхватањем и неразумевањем, чиме је прекинута блистава каријера једног од 
најбољих грађевинских инжењера Аутроугарске монархије и првог доктора 
техничких наука међу Србима7.   
 
 

2. ПОСТАВКА И ОПШТЕ РЕШЕЊЕ МИЛАНКОВИЋЕВОГ ТОРЊА 
 
                                                           
6 У времену новог поретка иницираним проналаском чипа и последичном појавом врло даровитих 
људи, али у исти мах и времену системске контроле информација, легализације лоповлука и њему у 
циљ величања медиокритета и ниских вредности, уз ниподаштавање класе, традиције и свега што му на 
пут стоји, не баш случајно се заборавља и не наглашава оно чиме се развијене средине и зреле нације 
диче, а то је да се ради о комплетно даровитој, културно високо образованој и родољубивој спахијској, 
а не сељачкој породици из Славоније, као дела тадашње Аустро-Угарске монархије, као и то да је поред 
свих недаћа родослов те породице украшен са више факултетски образованих људи, а већ у првој 
половини 19. века и једним философом – Урошом Миланковићем. Не баш случајно се ретко помиње да 
је Милутинов најмлађи брат Богдан Миланковић не само био доктор романистике и професор 
француског језика, већ као врхунски музичар, пијаниста и рукотворац гудачких инструмената члан 
Српске академије наука, а после 2. светског рата и члан Академије наука и уметности Босне и 
Херцеговине. Дакле, слично као и Миланковић који није био само добар инжењер, доктор техничких 
наука и професор примењене математике, већ као врхунски механичар и математичар члан Српске 
краљевске академије и члан Југословенске академије наука и уметности. 
7 У контексту тога не чини се необичном одлука Грађевинског тј., тадашњег Техничког факултета у 
Београду којом је, по речима академика Јулија Хахамовића, његовог блиског сарадника и пријатеља, не 
по први пут у историји те институције онемогућено да прави човек дође на право место и у право време 
тј., да међу своје чланове не прими Милутина Миланковића као бољег, даровитијег и по практичним 
резултатима у струци далеко успешнијег инжењера од буквално свих чланова тог факултета. Или, како 
Јулије Хахамовић одмерено наводи "струке у којој је као млад човек постигао далеко више од свих 
својих колега тадашњих генерација", што чини и сам Миланковић у својим "Успоменама" говорећи "Из 
онога што сам о својој инжењерској пракси у Бечу саопштио види се да сам својим стручним знањем 
и практичним искуством стајао далеко изнад свих који се у нашој држави бавише том граном 
грађевинске делатности као почетници". У таквим околностима разумљиво је његово одбијање 
понуђене катедре на Грађевинском факултету, "као и сваке везе са том целином", па делом и срамна 
одлука послератног Суда части београдског универзитета о њему – 8 године пре његове смрти и пре 
добијању Златне докторске дипломе у Бечу. Зато уопште није чудно што се за разлику од развијеног 
света "Миланковић код нас није прославио" нити је "досад оставио дубљи траг у нашем научном 
стваралаштву" - како уздржано и кабинетски наводи академик Татомир Анђелић пишући о животу и 
делу Милутина Миланковића и не наводећи ни једну чињеницу која би указала на одговорност и 
кривицу паланачке средине и владајућег система вредности у њој. У том окружењу шта је друго 
преостало таквом горостасу после доласка из света и понижења која је доживео на Техничком 
факултету него да расипа свој дар бавећи се и предавајући о свему и свачему, а потом вине у небеса и 
формира небеску механику. Успут и да презентира теорију небеског торња тек да се не заборави да је у 
основи изнад свега био врсни грађевински инжењер. На тај начин Србија је изгубила далеко најбољег 
грађевинског инжењера који је био кадар читаву грађевинску науку да реформише и по чијим би се 
приручницима и данас радило, а свет је као повратника у својим редовима добио небеског механичара. 
У тој нашој идеолошки не улепшаваној збиљи још мање је чудна чињеница да је Милутин Миланковић 
сахрањен у Београду ван алеје великана, да би потом његово тело било ископано и враћено у Хрватску 
у скромну гробницу његовог родног Даља где и данас почива. 
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У својим разматрањима са ситним зачкољицама Милутин Миланковић полази од 
вертикалног ротационог тела оптерећеног сопственом тежином у коме се у свим 
његовим хоризонталним пресецима dF(x) јављају дозвољена напрезања  тј., где је: 
 

σ(x) = dG(x)/dF(x) = σp,dop = const8
    (1)  

 
Како је тежина одговарајућег елементарног пресека висине dx, dG(x) = F(x)dxρ, где 
је ρ густина односно специфична тежина материјала, то се сменом вредности (2) у 
једначину (1) добија диференцијална једначина 
 

dF(x)/F(x) = ρ/σp,dopdx,     (2) 
 
а њеним интеграљењем, уз услов F(x=0) = F0,    
 

F(x) = F0 ex/λ,     (3) 
 
при чему је уведена ознака λ = σp.dop /ρ, коју Миланковић назива статичким 
параметром конструкције и која има димензију дужине. Она представља ништа 
друго до висину вертикалне призме оптерећене у својој основици дозвољеним 
напрезањем. Пошто важи једначина (3), дата у односу на врх ротационог тела онда 
важи и слична једначина, у односу на његову основу на одговарајућем растојању,  
 

F(x) = Fu e-x/λ.      (4) 
 
где Fu означава доњи меридијански пресек посматраног тела. На тај начин се 
умногоме олакшавају прорачуни везани за произвољне делове - сегменте тела тј., 
примена принципа линеарне суперпозиције, а тиме и долажења до одговарајућих 
закључака9. Тако например, користећи се једначином (4) може се доказати [2] да 
би запремина тела, мерена од основе Fu па до пресека F0  била: 
 

V = λ(Fu – F0).      (5) 
 
Потпуно исти принцип важи и за прорачун одговарајућег механичког рада. Наиме, 
путем посматрања рада потребног за подизање елементарног делића тела на 

                                                           
8 Иако се не помиње у радовима, насталим махом на описивању, а не и на анализи Миланковићевих 
дела, и на први поглед изгледа чудно, заправо ради се о истом математичком приступу проблему као у 
духовитој студији капи течности која виси о равној плочи, а која је садржана у његовом раду "О 
мембранама једнаког отпора" објављеним 1908. у "Раду Југословенске академије знаности и 
уметности".  Сама студија је уско повезана са његовим пројектом водоторња у Осијеку у облику 
ротационог тела висине 45м при чему је примењено решење са искоришћењем дозвољене чврстоће 
бетона у свим тачкама тела резервоара и куполе – решење са којим је уско повезано раније решење 
"резервоара једнаке чврстоће" проф. Форхајмера из Граца. Сличан прилаз Миланковић је имао и код 
решавања проблема опораца мостова из 1910., које се такође не анализира са аспекта порекла идеје, где 
поставља услов да се у свим хоризонталним пресецима опораца јављају једнака напрезања. 
9 Тај исти принцип линеарне суперпозиције аутор овог рада je касније искористио код олакшања торња 
усвајањем претпоставке да се обавијањем торња путем ротационих тела код којих важе једначине (3) и 
(4) не мања напонско стање у полазном нити било ком тако насталом новом торњу.  
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висину x и интеграљења у границама (0, +∞), добија се  А =  ρFu λ2.  Пошто ρFu λ 
представља укупну тежину тела то је укупни механички рад заправо онај рад који 
је неопходан за подизање комплетног тела на висину једнаку статичком параметру 
конструкције. У складу са тим, а слично претходном за подизање запремине 
произвољног дела - сегмента тела између основе тела Fu и било ког његовог 
пресека, па тиме и пресека F0, потребан механички рад биће  
 

A= ρ(Fu - F0) λ2  односно,  A= ρV λ   (6)  
 
Сменом површина попречних пресека вертикалног шупљег тела променљиве 
дебљине у једначину (3) и њеним решавањем добија се једначина: 
 

y = [(y0
2-r2)ex/λ+r2]1/2.    (7) 

 
која за случај тела са отвором по целој висини у облику цилиндра прелази у:   
 

y = (y0
2-r2)1/2 ex/(2λ)     (8) 

 
што представља математичку зависност величине основе торња и његове висине10.  
Свакако да зависност (8) има својих практичних, али такође и теоретских граница. 
Усвајајући за практичну границу ону вредност односа висине куле и њене основе 
до које торањ више расте него што се шири односно, до које је прираст по висини 
већи од прираста по ширини добија се (Слика 2. [2]): 
 

x = 2λln[2λ/(y0
2-r2)1/2] = xprakt(=Hprakt)    (9) 

чему одговара: 
y = 2λ = const = yprakt (=Rt,prakt)    (10) 

 
Занемарујући локалну промену идеализованог облика земљине површине на месту 
локације торња може се одредити и максимална могућа висина торња тј., она 
граница од које меридијански пресек тј., спољни омотач торња престаје да има 
контакт са Земљом. Обзиром да је на том месту дужина нормале меридијанског 
пресека y-криве једнака радијусу кривине Земљиног меридијана  (Слика 3. [2] )  
то се преуређењем израза и одговарајућим једнокорачним занемаривањем добија 
 

   y = [2λ(Rz-λ)]1/2 = const = ymax(=Rt,max)    (11) 
 
при чему је одговарајућа ширина тј., радијус таквог торња за одговарајући положај  
и одабрани материјал константна величина: 

                                                           
10 У односу на оригиналне Миланковићеве белешке и његов касније презентирани рад у Српској 
академији наука овај рад је проширен општим и посебним изразима, анализама и резултујућим 
закључцима који се односе на промену димензија, врсте и марке бетона, као и самог материјала, 
конструкције и локације торња, начина фундирања и др. Иначе, сви овде презентирани резултати, који 
се односе на Миланковићеву локацију конкретног торња и карактеристике бетона, са потребном 
исправком дубине контактне спојнице на месту осе ротације тела и очигледних омашки приликом 
писања су истоветни онима које је Миланковић прорачунао.   
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x = λln[2λ(Rz-λ)/(yo
2-r2)] = xmax(=Hmax)   (12) 

 
што представља максималну висину торња за одговарајући положај и одабрани 
материјал мерену од контактне спојнице периферног омотача до врха торња. 
Узимајући у обзир локалну закривљеност Земље то је максимално могућа висина 
предметног торња по оси ротације мања за ΔH = Rz [1-cos(arcsin(y/Rz)]. 
 
 

3. КРАТКА АНАЛИЗА И КОМЕНТАР11 
 
МИЛАНКОВИЋЕВА  РЕШЕЊА. Са напред изведеним једначинама (5)-(12) 
могу се добити сви посебни изрази и вредности који фигуришу у Миланковићевој 
раду, а истовремено извршити и додатна проширења. Тако например, користећи се 
Миланковићевим вредностима δ0=0.25м, за дебљину зида на врху торња, r=10м, за 
унутрашњи радијус торња, ρ=2200кг/м3 и σp.dop=22МPa, за густину и дозвољена 
напрезања бетона као основног материјала торња, једначина (8) прелази у  
 

y = 2.25e0.0005x        
 
што у потпуности одговара Миланковићевој једначини Вавилонског торња [1].  
Сменом усвојених параметара у једначине (9) и (10) добијају се вредности 
практичних граница висине и полупречника основе торња, 
 

x = 13.580м,  y = 2.000м = const,  
 
респективно, које такође одговарају Миланковићевим резултатима, при чему се 
локална закривљеност Земље може занемарити. И коначно,  сменом истих 
вредности у једначине (12) и (11), при томе користећи се вредношћу радијуса 
кривине Земљиног меридијана Rz=6367km на географској ширини од 450, који је за 
1.000м мањи од средњег радијуса Земље Rz=6368км, добијају се максимално 
могуће границе висине и полупречника основе торња,  
 

x = 21.646м,  y = 112.836м = const,  
 
које поново одговарају Миланковићевим резултатима . Како се ради о огромној 
ширини основе торња то је максимално могућа висина по оси ротације мања за ΔH 
= 1000m и износи 20646м5). Као такав, а у односу на торањ инж. Ђ.Лазаревића 
висине 1700м и радијуса основе 150м, који се ослања на 32 шупља цилиндрична 
стуба пречника 15м са дебљином зидова од 5м, Миланковићев је, у зависности од 
усвојених димензија у врху, за исту висину и дебљину зида са 2 до преко 10 пута 
мањом основом. Одговарајући дијаграми и графичка упоређења решења тих и 
других могућих торњева су дати на Слици 6. и Слици 7. у раду [2].  

                                                           
11 Више о идеји Миланковићевог торња сада и некада, о могуће примењеним материјалима , о идејама 
данас присутним, о торњу инж. Ђ. Лазаревића и др. сличним конструкцијама у ауторовом раду [2]. 
5) У прорачунима Миланковића, као и свим радовима на ту тему уместо 1000м узвишење износи 1400м.    
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ДАНАШЊА РЕШЕЊА . Изузимајући малени и практично занемарљиви део који 

би био саграђен од класичног бетона торањ би до одређених висина, онако како га 

је Миланковић замислио, практично био саграђен од RC-бетона чија идеја и 

"Еarhfill" поступак градње заправо и потичу из Међуречја где је и никао 

Вавилонски торањ, заједно са око 30 мањих и сличних зигурата. Како у 

образложењу свог избора материјала Миланковић наводи куполу Пантеона 

"сачињену од неке врсте бетона у којој је наш садашњи цемент замењен 

природном пуцоланском земљом" није на одмет споменути да је управо и на том 

Пантеону употребљена техника и материјал RC-бетона. Дакле, кад би се 

искористила Миланковићева поставка на данашње параметре и технику градње, а 

при томе коришћени материјал био као за носеће стубове куле "Еволуција" и 

могуће класе RC-бетона може се прорачунати [2] да би торањ постигао димензије  

x = 21.586м,  y = 3.000м = const, 

при чему би на истој географској ширини била надмашена и максимална теоретска 

граница коју је Миланковић одредио. Такође "тесањем" и олакшањем торња уз 

задржање полазне поставке о искоришћењу дозвољених напрезања у свакој тачки 

торња тј., уз услов да се "бушењем" торња путем експоненцијалних ротационих 

сврдала не мања напонско стање у полазном нити било ком тако насталом новом 

телу, торањ би и у том случају уз адекватно фундирање достигао ту већу висину.  

У том случају, без обзира на зачкољице његова изградња је теоретски лакша него у 
случају Миланковићевог примера, а проблем силе теже, понашања материјала, 
природног светла, комуникација, садржина н др. је премостив. Одговарајући 
дијаграми и графичка решења су дати на Слици 8. и Слици 9. у раду [2]. 
 
АНТИЧКА РЕШЕЊА. Примењујући сличне процене носивости тла који су 
користили и инжењери – древни градитељи египатских пирамида, не користећи се 
при томе специјалним мерама темељења објекта нити подвргавајући критици 
Terzaghi-еву и њој сличне теоретске поставке механике тла, торањ онако како га је 
Миланковић замислио, могао би да достигне скромну практичну и максималну 
граничну висину од око 50м, са радијусом основе од око 10м. [2] 
Уколико би се пак променио материјал и торањ саградио од истог оног материјала 
од кога је био саграђен древни Вавилонски торањ (глинени блокови са битуменом 
као везивом) он би достигао значајније већу практичну и максималну граничну 
висину од преко 70м са радијусом основе поново од око 10м. [2]  
И коначно, идејно сличан торањ, сачињен од армираног бетона без коришћења 
савремених материјала, а са површином основе једнакој процењеној површини 
древног Вавилонског торња може постићи висину нешто већу од 2.000м [2] која је 
нешто већа од оне коју показују неке данашње врло софистициране анализе. 
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При томе, у оба случаја, као што највеће позитивно изненађење може причинити 
земљина тежа, то исто у негативном смислу речи може учинити организација 
градње која и под претпоставком испуњења свих других услова може прекинути 
или трајно онемогућити завршетак његове градње. Укратко, инциденти током 
градње као последица пропуста у координацији и комуникацији свих учесника, а 
који су били присутни без изузетака приликом градње скоро свих савремених 
облакодера. Вршећи као позвани експерт обилазак градилишта највећих торњева у 
Европи аутор је био сведок инцидентних ситуација насталих из баналних разлога 
који остају неприметни у мору различитих информација које код таквих грађевина 
свакодневно треба контролисати. С друге стране и поред савремених помагала 
ауторово искуство говори да у теорији и пракси организације и контроле градње  
постоје далеко веће диспропорције него у конструктерским и другим решењима. 
Стога, колико да на први поглед то чудно звучи, без обзира на могући слом у самој 
грађевини и у тлу, ти исти разлози комуникације и међусобног разумевања су у 
суштини и онемогућили завршетак древног Вавилонског торња.  
 
 

3. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 
 
Колико да на први поглед Миланковићев рад изгледа наиван и само литерално леп, 
он ипак представља дубоко софистицирано и инспиративно дело са апсолутно 
научно и стручно исправном поставком на којој би му многи антички  инжењери, 
па и сâм Архимед одали признање.  Врсни академик Данило Блануша је у свом 
предговору књиге о Теорији релативитета својевремено написао да само прави 
мајстори, који познају најсуптилније потанкости неког подручја могу своје знање 
популарно описати и на тај начин приближи га неупућеном читаоцу. То мишљење 
има своју вредност поготову данас када врхунска наука све више карактеристике 
магије поприма. На примеру овог рада види се да је то време магије још за живота 
мудрог инжењера Миланковића било дошло, а ми га тек сада препознајемо.  
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CONTRIBUTION OF SERBS IN MODERN BUILDING 
PRACTICE – Part 2: Milutin Milanković 's concrete tower 

 
Summary: Why are officially almost anywhere in the world, do not mention the names of 
Serbian builders and their contribution to the world of construction? Is it because, 
besides the epic stories and sporadic cases, the lack of a tradition in wealth and 
authority disables the Serbs to cross the path from the ancient wageworkers and 
medieval bricklayer to the modern demiurge and so to be registered in the world of 
construction? In other words, to be its creators, not just less noticeable followers, skilled 
improvisers or simply executors. 
No matter what the truth is the presented paper through the Milutin Milankovic's tower 
contributes to the perception and memory of its bright side filled with the necessary 
creativity without which there is no love and commitment to the building profession and 
sciencе.  
 
Keywords: Milutin Milanković's tower, concrete,equations, tower of Babilon, details 
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ПРИЛОГ САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ– 
Део 3/1: Лучне бране и теорија танких љуски 

 
Мирко Д. Петковић 1                                                                       УДК: 627.825:624.07 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.106 
Резиме: "Зашто се званично скоро нигде у свету не помињу имена и доприноси 
Срба историји светског градитељства“? Да ли зато што осим епских прича и 
спорадичних случајева таквих доприноса заправо и нема или зато што је  
недостатак традиције у богатству и владању над другима онемогућио Србе да 
пређу пут од турских дунђера до савремених демијурга и тако остану забележени 
у историји светског градитељства? Другим речима, да буду и његови креатори, а 
не само мање приметни следбеници, вешти импровизатори или прости извршиоци 
туђих замисли и идеја. Без обзира каква да је истина презентирани рад кроз 
теорију танких 2К љуски и њену примену код лучних брана даје допринос 
сагледавању и памћењу њене лепше стране испуњене том потребном 
креативношћу - без које се не рађа љубав према градитељској струци и науци 
нити подстуичу опредељења за њу. Полазећи од еластичних 2К љуски у раду су 
презентирани начини формирања математичко-физичких модела лучних брана и 
анализиран начин на који се до њих дошло, као и тачност учињених претпоставки 
и унетих занемаривања. У склопу тога дат је и осврт на коришћен модел у 
домаћој пракси са применом поступка  инж. Николе Хајдина. Имајући у виду да се 
пракса пројектовања и градње лучних брана није у ничему суштински променила 
за последњих пола века разматрана проблематика је обрађена са аспекта 
сазнања из 1981. када је и настао овај фундаментални рад из области примењене 
теорије љуски чији се сажетак у даљем тексту даје.  
 
Кључне речи: Лучне бране, теорија љуски, претпоставке, модели, анализе, Хајдин  
 
 

1. УВОД 
 
Својом несумњивом предношћу у погледу економичности, а с друге стране 
изузетном сложеношћу не само пројектовања и прорачунавања, већ и градње, 
лучне бране су се устоличиле у грађевинарској пракси као једна од 
најкомплекснијих група објеката, али и истовремено и веома примамљивих за 
стручњаке најразличитијих профила, били они теоретичари или практичари. 
Свакако њихов најразличитији третман је постигнут у аналитичким методама 
прорачуна, на којима су посредно или непосредно радили не само прегаоци из 
домена грађевинарства већ такође и читава плејада механичара, физичара, 

                                                           
1 KECO Invest Engineering GmbH i KG Int. Exp. Group, mirkopetkovic7@gmail.com, тел: 7 926 623 623 1  
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математичара и других, почевши од првих година XVII века па све до данас [10]. 
Хронолошки посматрано, развој тих метода се уствари одвијао у зависности од 
могућности сагледавања и решавања одговарајућег модела, при чему су поједини 
интуитивно-искуствени показатељи имали удела у његовом оформљењу. Но без 
обзира о ком моделу се радило, лучне бране су са аспекта теорије површинских 
носача биле и остале љуске, и сви исправни третмани ових структура, почевши од 
Westergaard-а, се базирају ипак на њиховом посматрању као љуски. У склопу тога 
налазе се бројни покушаји анализа лучних брана, па и покушај инж. Н. Хајдина 
идејно започет у Српској академији наука, а касније примењен у и домаћој пракси. 
При свему томе без обзира на усвојени модел и примењени прорачун, почевши од 
коришћења најобичније котловске формуле па до најсавременијих елемената,  
њихових веза и метода унутар МКЕ поступака, и без обзира на расположиву снагу 
рачунара, посебан проблем причињавају тзв. контактни услови обзиром да 
квалитет тог дела решења директно одређује и квалитет целог прорачуна.  
Полазећи од општих једначина еластичне теорије танких 2К љуски и  Boussinesq-
овог проблема, у раду су презентирани поступци формирања математичко-
физичких модела лучних брана са ширим теоретско-практичним разматрањима 
начина на који се дошло до њих, тачности учињених претпостваки и коришћених 
занемаривања, као и показатеља на изведеним објектима - основног предуслова за 
доношење што исправнијег закључака о стварној вредности данас многобројних у 
свету присутних поступака и метода, као и величине њиховог доприноса у пракси.  
И овај рад, као и претходни ауторови прилози савременом српском неимарству, је 
посвећен сећању на Милутина Миланковића - једног од најбољих теоретичара, али 
и практичара међу грађевинским инжењерима Аутроугарске монархије, великог 
родољуба и првог доктора техничких наука међу Србима. Добрим делом је настао 
на бази сазнања из Методологије статичког прорачуна лучних брана – II, 1981. и 
Прилога  бр.1. [12][17]. који ни данас ништа нису изгубили од своје актуелности.  
 
 

2. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ ЛУЧНИХ БРАНА 
 
ТЕЛО БРАНЕ. Посматрајући елементарни делић лучне бране у облику изотропне 
љуске са двоструком кривином (Слика 1.), постављајући услове равнотеже и 
ограничавајући се на тачност до малих величина другога реда, добија се: 

 
Сменом израза за Q1 и Q2, добијених из једначина (1.4.) и (1.5.), у првим трима 
једначинама, наведени систем прелази у: 
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Уведене ознаке: 

 
 

 

Слика 1. Пресечне силе и моменти љуске дупле кривине и променљиве дебљине у 
оба правца са карактеристичним пресецима тела лучне бране Мратиње, Н=220м 
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Сменом израза за Q1 и Q2, добијених из једначина (1.4.) и (1.5.), у првим трима 
једначинама, наведени систем прелази у: 

 
Потпуна дефинисаност система (2.1.)-(2.3.)добија се усвајањем израза за 
деформацијске величине средње површи љуске (z=0) (σz=0) и то: 
специфична издужења 

промене углова 

 
Користећи се сазнањем да је w-померање доминантно код лучних брана, да се исто 
значајно повећава у поступку диференцирања макар по једној од криволинијских 
координата и исвајајући промену кривина хоризонталних лукова само у 
вертикалном правцу [k=1/r=k(1)], а промену кривина вертикалних конзола само у 
хоризонталном правцу [K=1/R=K(2)], можемо за додатне величине искористити 
следеће изразе: 
промене (умањења) кривина 

 
промена увијања (од торзионих момената) 

 
Користећи се Hooke-овим законом везе између напона и деформација, општим 
изразима за пресечне силе и моменте, имајући при том у виду да деформације нису 
у функцији дебљине љуске и вршећи потребно интеграљење у границама -h/2  до 
+h/2, добија се: 
 

 
 
Сменом ових вредности у (2.1.)-(2.3.) добијају се диференцијалне једначине тела 
лучне бране посматране као изотропне љуске двоструке кривине, које 
представљају основ већине данашњих теорија љуски које су коришћене у 
практичним прорачунима ових конструкција. 
Не узимајући у обзир могућност појаве лучних брана изразито закривљених 
облика тј., усвајајући да је R=∞ (или да R → ∞) добија се: 
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а сменом израза за пресечне силе и моменте (6.1.)-(6.8.) у једначине (5.1.)-(5.3.) 
добијају се познате Flügge-ове диференцијалне једначине из 1934. које довољно 
тачно описују услове равнотеже лучне бране посматране са аспекта класичне 
теорије танке изотропне цилиндричне љуске и њених усвојених претпоставки.  

 
Због потребе практичног решавања разних инжењерских проблема, може се 
одустати и од ове формулације и применити додатно поједностављење путем 
увођења разних претпоставки, од којих су поједине не само теоретског већ и 
интуитивно-искуственог карактера.  
Тако например, уколико се при разматрању проблема лучних брана занемари 
утицај Poisson-овог коефицијента, даље претпостави да је вредност w-померања 
занемарљиво мала у односу на квадрат полупречника кривине, као и вредност 
првих извода u и v померања у односу на полупречник кривине љуске, 
изузимајући вредност првог извода u померања у правцу осе (1) у изразу за M1,  тј., 
усвајајући μ=0, w/r2→0,  u(1)/r2→0, v(1)/r →0, u(2)/r→0, добијају се следећи изрази за 
пресечне силе и моменте:  

 
Њиховим уношењем у једначине равнотеже (5) (са променљивом дебљином љуске 
у правцу (1)-осе) добија се систем диференцијалних једначина које се, са 
одговарајућим контурним условима, у пракси задовољавајуће тачно може решити 
методом коначних разлика или неком сличном диференцном методом.  
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Нешто једноставније практично упрошћење се заснива на коришћењу добро 
познате Love-ове претпоставке да је однос дебљине зида љуске према 
полупречнику занемарљиво мали у поређењу са јединицом (h/r 1), уз 
истовремено занемаривање утицаја Poisson-овог коефицијента и вредности u 
померања. Решења резултујућег система парцијалних диференцијалних једначина:  

 
добивена применом методе коначних разлика су почетком 60-их година, у време 
слабих рачунских машина, била успешно искоришћена за анализу више лучних 
брана висине до 166м [18], при чему је употребљено 10 пута мање инжењерских 
сати рада него за популарни и широко прихваћени trial load метод [1]2.     
Занемаривањем вредности првог извода v-померања у правцу (1)-осе може се 
повратити утицај Dmw/r4 члана у једначини z-еквилибријума, тако да изрази за 
пресечне силе и моменте добијају облик (μ=0, u=0, v(1)=0) :  

 
а одговарајуће једначине равнотеже по померањима (Dn,m=Dn,m(1))  

 
Тиме се долази до препознатљивих и инжењерски широко коришћених Lombardi-
евих поједностављења Flügge-ових диференцијалних једначина за прорачун 
лучних брана, која су истовремено прилагођена примени Ritz-овог варијационог 
метода и Gauss-овог метода најмањих квадрата за њихово решавање [9]. Посебна 
вредност овог поступка је, као и код trial-load методе, у расподељењу оптерећења 
тела бране на лукове и конзоле са узимањем у обзир и ефеката торзионих 
момената тј., у инжењерском осећању проблема и самог начина рада конструкције. 
На другој страни у делу примењене теорије површинских носача за решавање 
једноставнијих инжењерских проблема ван лучних брана, а која такође полазе од 
разматрања Flügge-ових једначина, присутна су и нешто другојачија упрошења.  
Тако например, полазећи поново од Love-ове претпоставке да је однос дебљине 
зида љуске према полупречнику занемарљиво мали у поређењу са јединицом 
(h/r 1), занемарујући утицај трансверзалне смичуће силе Q2 у једначини Y-

                                                           
2 То важи и данас стим што је поступак остао скоро исти, а знатно моћнији рачунари скратили време. 
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еквилибријума и користећи се образложењем које се базира на, путем основних 
претпоставки, унапред унетој нетачности (Hildebrand, Reissner, Thomas, Green, 
Zerna, Kuhelj, Girkmann i dr. [4]) може се у изразу (6.5.) за вредност M1- момента 
извршити занемаривања члана w у поређењу са w(2,2), и свих са Dm помножених 
чланова у изразима за пресечне силе (6.1.)-(6.4.), као и занемаривање свих извода 
променљивих u и v у изразима за моменте (6.5.)-(6.8.).  
Другим речима, поред занемаривања Q2 усвајају се и следеће претпоставке у 
изразима за силе и моменте:  
w/r2 w(2,2) тј., заправо, [(w/r2+w(2,2))(i,j)](1,j)=0,1,2 (w(2,2))(i,j)  и слично,  
(h/r)(h2)w(1,1) = 0, (h/r)(h2)(w/r2 +w(2,2)) = 0,   
(h/r)(h2)(v(1)-w(1,2)) = 0,  
(h/r)(h2)(u(2)/r+w(1,2)) = 0,   
(h/r)(h2)u(1) = 0, (h/r)(h2)v(1) = 0, (h/r)(h2)(u(2)-v(1)) = 0, 
На тај начин изрази за пресечне силе и моменте добијају следећи облик: 

 
а одговарајуће једначине еквилибријума изражене путем сила, 

 
или исте изражене путем померања 

 
Као такав, проблем савијања танких цилиндричних љуски био је разматран још 
1934. године од стране Donnell-а у време појаве Flügge-ове теорије љуски, да би 
одмах заатим био предмет пажње  Власов-a, 1936., Муштари-јa 1938., Новожилов-
a 1946. и др., тако да се често у литератури помиње у склопу тзв. техничке теорије 
љуски или слабо закривљених ("плитких") танких љуски ([10], [20]). 
Иако таква теорија, каом например Donnell-ова, представља упрошћену варијанту 
теорије танких цилиндричних љуски она се често пута показала корисном за 
аналитичко решавање задатака од практичног значаја као нпр., извијање танких 
цилиндара, савијање бачвастих кровова и сл. ([4], [10]). 
Њена могућа и дискутабилна примена код лучних брана је, у случају посебних 
облика и геометријских карактеристика тела бране, најчешће повезана са 
коришћењем раније споменутих диференцних поступака при чему, уколико се 
примени метод коначних разлика, онда се условно потребна ефикасност постиже 
са коришћењем чланова вишега реда. У свему томе решавање система се може 
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математички поједноставити усвајањем недиференцијабилних крутости на 
издужење и савијање по правцима (1) и (2), као и разматрањем само оптерећења од 
хидростатичког притиска воде чиме последње једначине прелазе у: 

 
Уколико се даље поред занемаривања X и Y – компонената спољног оптерећења 
додатно претпостави промена дебљине бране само у правцу u-померања, дакле као 
код Lombardi-a, а потом, као и у једначинама (9), занемари утицај Poisson-овог 
коефицијента, горњи систем  (15), који одговара поједностављеним  Donnell – 
овим једначинама, прелази у облик:   

 
Јасно је да све оно што је напред речено за моделе танких цилиндричних љуски и 
поступке њиховог решавања важи и у овом случају, тако да се уз одговарајуће 
контурне услове може већином од споменутих метода ефикасно решити. 
Например, методом коначних разлика, исто онако као и сложенији систем (9) и то 
са још мањим утрошком инжењерских сати.  
Међутим, у домаћој пракси систем (16) је додатно упрошћен. Разлог томе је 
долажење до таквог облика изведених једначина који омогућава примену поступка 
Н. Хајдина за нумеричко решавање одређених контурних проблема, а који се 
заснива на примени метода Теорије конструкција путем коришћења формалне 
аналогије.  
У том циљу користи се и добро познати математички поступак решавања 
диференцијалних једначина путем њиховог претходног трансформисања у 
одговарајуће интегралне једначине, а горњи систем додатно поједностављује 
путем занемаривања члана (Dnu(2))(1)/2 у једначини (16.2.) тј., Dnu(2))(1)/2→0, чиме 
он добија облик: 

 
Као такав тј., систем условног еквилибријума је коришћен за статичке прорачуне и 
контроле прво бране Отавица (Младост), затим Бук Бијела, Гранчарева, Глажње, 
Отиловића, да би свој врхунац достигао 70-их година у статичкој анализи  220-
метарске лучне бране на реци Пиви – поносу српског, а стицајем одређених и не 
често спомињаних околности, и туђег градитељства. 
 

3. КОНТУРНИ УСЛОВИ 
 
Потпуна дефинисаност система се, као и код сваког контурног проблема, постиже 
путем познавања одговарајућих контурних услова, Код лучних брана то су услови 
на слободној контури који се задају по силама, и на опорачкој контури тј., на делу 
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контакта лучне бране са околним стенским масивом, а који се уобичајено задају по 
померањима. При томе треба споменути да се скоро у свим случајевима поступци 
за одређивање услова на опорачкој контури у суштини базирају на практичној 
примени инжењерски разрађених Vogt-ових или сличних решења класичног 
Boussinesq-овог проблема (Kirn, Houk, Savage, Можевитинов, Bosshard, Tölke, 
Henke, Млађеновић, Press, Jurecka, Naimi, Lombardi, Oberti, Swaminathan, Hayashi, 
Петковић и др. [16]).  
 

 
4. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 
 
Јасно је да, као и код свих ранијих система једначина, тако и овде, теоретско 
упрошћење математичког описа проблема у циљу његовог прилагођавања 
одређеном поступку решавања последично доводи и до одговарајућих аномалија, 
па и недоследности. У последњем систему (17), са или без контурних услова, 
далеко највише, толико да се на први поглед чини да кад би се остаци  полазног 
еквилибријума који се налазе у њему вратили назад у полазни физички модел  
добила би се,  једна путем ваљка мање кривине од кривине саме бране, 
"ненормално истањена", "унакрсно уваљана", па чак и по мало "згужвана љуска", 
која показује чудну склоност, не да мирује као и сви статички модели, већ 
напротив да ротира око z-осе, чиме се нарушавају основни услови равнотеже без 
обзира на примењене математичке, али не и механичке принципе [11].  
Свакако да такав опис поприлично одступа од уобичајених у домаћој пракси и 
стручној литератури и стога он, заједно са изложеним поступцима који се ретко 
где могу наћи у том обиму, а без којих је, као и без познавања технологије градње 
и класичних гредних система, пројектант лишен инжењерског осећаја самог 
проблема и рада конструкције, даје полазни основ за детаљнију анализу не само 
тог, већ и свих споменутих система, начина њиховог постанка и одрживости, али и 
одговор на нека питања која одатле и произилазе, без обзира којим математичким 
и рачунским помагалима ти модели били решавани, обичним калкулаторима и 
таблицама -као што то и дан-данас у пракси многи искусни инжењери, контролори 
и ревизори раде контролишући пројекте и рад својих сарадника - или најмоћнијим 
машинама са најсавременије креираним и готовим програмским пакетима. 
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CONTRIBUTION OF SERBS IN MODERN BUILDING 
PRACTICE – Part 3/1: Theory of shells and arch dams 

 
Summary: Why are officially almost anywhere in the world, do not mention the names of 
Serbian builders and their contribution to the world of construction? Is it because, 
besides the epic stories and sporadic cases, the lack of a tradition in wealth and 
authority disables the Serbs to cross the path from the ancient wageworkers and 
medieval bricklayer to the modern demiurge and so to be registered in the world of 
construction? In other words, to be its creators, not just less noticeable followers, skilled 
improvisers or simply executors. 
No matter what the truth is the presented paper contributes to the perception and 
memory of its bright side through the classical theory of shells and its application for 
arch dam analysis in construction practice. Starting from the general equations of the 
theory of thin shells of double curvature there are presented the procedure of forming 
the classic mathematical and physical models of arch dam with broader consideration of 
the accuracy of the assumptions that were done from theoretical and practical point of 
view. Together with there is also presented an analysis of  Hajdin's model of arch dam 
and an integral equation method with regard to the state of the art in that area before 
and at the time of its application in local Serbian practice.  

 
Keywords: Arch dam, theory of shells, assumptions, models, analysis, N. Hajdin 
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ПРИЛОГ САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ– 
Део 3/2: Лучне бране и претпоставке прорачуна 

 
Мирко Д. Петковић 1                                                                                   УДК: 627.825 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.107 
Резиме: "Зашто се званично скоро нигде у свету не помињу имена и доприноси 
Срба историји светског градитељства“? Да ли зато што осим епских прича и 
спорадичних случајева таквих доприноса заправо и нема или зато што је  
недостатак традиције у богатству и владању над другима онемогућио Србе да 
пређу пут од турских дунђера до савремених демијурга и тако остану забележени 
у историји светског градитељства? Другим речима, да буду и његови креатори, а 
не само мање приметни следбеници, вешти импровизатори или прости извршиоци 
туђих замисли и идеја.  
Без обзира каква да је истина презентирани рад кроз теорију танких 2К љуски и 
њену примену код лучних брана даје допринос сагледавању и памћењу њене лепше 
стране испуњене том потребном креативношћу - без које се не рађа љубав према 
градитељској струци и науци нити подстуичу опредељења за њу. Полазећи од 
еластичних 2К љуски у раду су презентирани начини формирања математичко-
физичких модела лучних брана и анализиран начин на који се до њих дошло, као и 
тачност учињених претпоставки и унетих занемаривања. У склопу тога дат је и 
осврт на коришћен модел у домаћој пракси са применом поступка  инж. Николе 
Хајдина. Имајући у виду да се пракса пројектовања и градње лучних брана није у 
ничему суштински променила за последњих пола века разматрана проблематика 
је обрађена са аспекта сазнања из 1981. када је и настао овај фундаментални рад 
из области примењене теорије љуски чији се сажетак у даљем тексту даје.  
 
Кључне речи: Лучне бране, теорија љуски, претпоставке, модели, анализе, Хајдин  
 
 

1. УВОД 
 
Шаренило употребљених претпоставки, извршених занемаривања и резултујућих 
математичко-физичких модела [23] довољно јасно указује на практично постојање 
одређене некомпатибилности између лучних брана као објекта у физичком смислу 
речи, његовог математичко-физичког модела и метода решавања тог модела. На то 
посебно указују и последње изведене једначине (17). При томе треба реално 
претпоставити да, иако практични рад и његови резултати код лучних брана често 
оповргавају многе сјајно зацртане поставке, свеобухватније теорије и модели дају 
тачније, како парцијалне, тако и опште резултате, под условом да су саме основне 

                                                           
1 KECO Invest Engineering GmbH i KG Int. Exp. Group, mirkopetkovic7@gmail.com, тел: 7 926 623 623 1  
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поставке тих теорија практично одрживе и потврђене – што значи довољно тачне. 
У супротном већа тачност добивена узимањем у обзир већег броја извода, чланова 
реда, чланова разматраног система  и сл., или коришћењем савременог поступка за 
решавање тог система може бити анулирана мањом тачношћу основних поставки, 
а још више улазним резултатима. То посебно важи за контактне услове, који су 
били и остали највећи проблем код прорачуна лучних брана. Таква опрезност је и 
нормална, јер за разлику од гравитационих, насутих и сличних брана лучне бране 
почивају на принципу искоришћења чврстоће материјала, а не његове количине.  
Стога, иако сви наведени, као и многи други модели потврду своје исправности 
махом траже у Теорији љуски, понекад не осврћући се довољно на поступке 
оформљења, врло важно је поред изложених поставки знати колико су у њима 
заправо заступљени они елементи и односи међу њима који карактеришу и 
одвајају лучне бране од танких љуски разматраних описаним теоријама. При томе 
се не сме испустити из вида о каквим се димензијама објекта и силама ради, какав 
је заправо материјал унутар, па и ван тела бране и каквим се поступком он 
уграђује у циљу формирања коначног облика конструкције2.  
Наредни текст је посвећен управо разматрању те проблематике. Због ограниченог 
простора многи показатељи које се уобичајено користе за прелиминарну или 
финалну конструкцију бране, који су пројектантима већином познати и који се 
могу наћи у одговарајућој литератури су изостављени.  
 
 

2. МАТЕРИЈАЛ ТЕЛА БРАНЕ И ОПОРАЦА  
 
ТЕЛО БРАНЕ. Међу основним претпоставкама Теорије еластичности и Теорије 
љуски коришћених за извођење једначина лучних брана ([23]) налазе се и следеће:  

(а) тело бране је хомоген, изотропан и униформно еластичан материјал,  
(б) померања нападних тачака спољашњих и унутрашњих сила за постављене 

услове еквилибријума се сматрају довољно малим да се могу занемарити; 
(в) везе између напона и деформације су линеарне. 

Савим је јасно да 1. и 3. претпоставка диктирају идеални материјал који стварно не 
постоји. То није бетон, а поготову околна стенска маса у којој је фундирано тело 
лучне бране. Међутим, уколико се мора, а и жели применити линеарна теорија тј., 
линеаризовани закон Hooke-а, онда ова претпоставка је неопходна обзиром да 
улази у основне услове њеног оформљења. У циљу оправдања таквог третмана 
тела бране може се рећи да се савременим методама контроле стабилности 
бетонске композиције, као и врло важном претпоставком о размери посматрања 
објекта, наведени услов задовољава – али само унутар одређених граница и услова 
који се понекад при практичном искоришћењу материјала могу не потврдити. На 
тај начин нарушава се линеарна промена напона и деформација што је и практично 
потврђено испитивањима Розанов-а на фотоеластичним моделима [26]3, као и 
                                                           
2 Код лучних брана висине 200 и више метара силе које се путем тела бране преносе на околни стенски 
масив износе по неколико милиона тона по свакој опорачкој контури. С друге стране саме димензије 
објекта и сл. покрећу питање закономерности између математичко-физичког модела и стварног објекта.  
3 Треба споменути да се запажена изразитија нелинеарна промена нормалних напона у доњим деловима 
личних брана добрим делом јавља услед температурних дејстава унутар конструкције  
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мерењима Млађеновића на лучној брани Gage.  Свакако, то априори не значи да 
ње нема у свим деловима овако велике структуре,  као и то да се она било којом 
линеарном поставком правилно може разматрати4. Међутим, практично гледано 
највећи проблем није у линеарности, чак више, он није ни толико велики колико 
му се придаје значај. Далеко већи проблем је у дисконтинуитетима и прелазима 
који при неправилном третману надмашује све теорије и све моделе. Иако највећи 
број теорија полази од претпоставке о монолитности тела бране, одржање тог 
услова у великој мери у пракси није присутно, не само због конструктивних 
дилатирајућих спојева, већ и због радних спојница између ламела без обзира на 
практичне мере њихове попуне које се врше при што мањим темературама унутар 
бетона односно, после највећим делом завршеног скупљања бетона. Наиме, иако 
се те попуне врше у циљу постизавања потребне монолитности и што већег 
прилагођавања стварног расподељења оптерећења прорачунском5, практично 
пуцање објекта се често дешава баш по тим линијама (нпр.брана Malpasset) тако да 
одудара од претпоставке о комплетној монолитности структуре. То указује и на 
мањак потребне отпорности тих делова конструкције на затежућа напрезања, без 
обзира да ли она настала услед спољашњих или унутрашњих дејстава (нпр.услед 
топлота у периоду сазревања и хлађења бетона), што је практичним мерењима и 
потврђено.  Другим речима, све то указује на тешкоћу примене претпоставки 
Теорије еластичности чиме се и долази до замисли о њиховој локалној одрживости 
тј., само унутар одређених монолитних структуралних целина. На тај начин, 
замисао из 1767. L. Euler-а, врсног зналца инжењерских проблема и креатора 
начина њиховог решавања, и њена даља примена у пракси од стране Ritter-а и др. 
([17][18]) долази до још већег изражаја - не само са аспекта гредних система, већ и 
љуски као површинских носача. Уствари, шире гледано, тај исти концепт је 
садржан и у методама дискретизације ([1][15]). Разлика је у облицима елемената и 
контактним условима тј.,  величини резултујућег система једначина. Како данас 
стање изгледа за те ствари су најподеснији  TLM и МКЕ - поступци прорачуна6. 
ОПОРЦИ. Иако је код стенског масива проблем монолитности израженији и 
припада далеко више Механици стена него површинским носачима ипак се као и 
код тела брана и овде у прорачуну уобичајено користи прва претпоставка Теорије 
елатичности о хомогеном, изотропном и еластичном материјалу. Тиме се, не 
разматрајући специјалне прорачуне опорачких клинова, методе дискретизације и 
прорачуна околног стенског масива, лако контролисане механизме ослањања 
љуске и сл., отвара пут примене допуњеног и од стране USBR-а инжењерски 
разрађеног Vogt-овог решења за одређивања контактних услова на опорачкој 
контури добивеног путем разматрања Boussinsq – овог проблема [19]7. Међутим, 

                                                           
4 Чак и више од тога! Наиме, уколико би промена утицаја на елементарном делићу тела обухватила још 
један члан Teylor-овог реда и сл. та нелинеарност би донела мање промене него код класичних пресека.  
5 У принципу ради о томе да се повећањем монолитности тела бране оптерећење "врати" на лукове како 
би удели оптерећења на луковима и конзолама што више одговарали прорачуном претпостављеним са 
тежиштем на што више лучном дејству тј., активирању јаче носивости тела бране.  
6 У суштини оно што су J. L. Savage и др. практично урадили 30-их са TLM-ом [2], а 70-их K.L.Bathe и 
др. са FEM-ом [1], се и даље успешно користи у пракси лучних брана [29]. 
7 Тачније, решења Boussinesq-а за одређивање вертикалног напона идеално-еластичног, хомогеног, 
изотропног и безтежинског полу-бесконачног тела услед дејства вертикалне концентрисане силе. 
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имајући у виду да је опорачка контура једна хетерогена, анизотропна и елатично-
пластична средина то се у самом старту на њу веома тешко може то решење и 
применити. Чак и ако би накнадним инжењерским мерама та претпоставка могла 
бити задовољена онда би решење USBR-а било само једна апроксимација која 
захтева разумну примену и која ће стога увек бити спорна. Наиме, у том случају 
поступак решавање проблема померања стенског масива услед оптерећења која се 
телом бране преносе по опорачкој контури, рецимо Lk, за сваку тачку M(s) има за 
коначни циљ одређивање функција Green-а (Gj), које ће представљати утицајне 
функције траженог померања, рецимо u1 датог у једноставном облику u1

ст= u1
ст(s). 

Функција Green-а, рецимо Gu1(s,ŝ, Mn), представљаће утицајну функцију за 
померање u1

ст услед дејства јединичног момента савијања  који делује у 
тачки M(ŝ) (слично важи и за Gu1 од осталих сила и момената), па ће се укупно u1 – 
померање стенске основе на опорачкој контури добити путем интеграције свих 
тако добијених диференцијалних u1-померања и коначним сумирањем:  

...  

што је крајње незахвално за рад обзиром на неминовни поступак одређивања 
обично по 5 функција Green-а за свако линеарно и угаоно померање8. Увођењем не 
лако прихватљиве претпоставке да је еластично померање сваке тачке опорачке 
контуре М(s) стенске основе зависно само од одговарајуће силе или момента који 
делује у тој тачки избегава се сложено интеграљење и прорачун ових функције 
путем увођења неких коефицијената понаособ зависних од посматраних утицаја по 
силама или моментима. Управо на тај начин се и добијају једноставнији облици 
функционалних зависности које се додатним апроксимацијама користе у Vogt-овој 
замисли и које морају са пуно инжењерског осећаја бити употребљене у решавању 
контурних проблема тј., примењених теорија код лучних брана. То исто важи и за 
каснија теоретски још већа поједностављења овог проблема (Kirn, Houk, Savage, 
Bosshard, Tölke, Можевитинов, Oberti, Henke, Млађеновић, Press, Jurecka, Naimi, 
Lombardi, Swaminathan, Hayashi, Петковић и др. [19]). Као и код тела бране тако и 
овде далеко већи проблем је врста стенског масива, особине, дисконтинуитети, 
правац пружања и сл. при чему највећи значај имају испитивања и истражни 
радови на терену, а далеко мањи резултујући прорачуни  типа МКЕ и др. Обзиром 
да тематика више припада Механици стена него Теорији љуски иста се изоставља.  
 
 

3. ДВОДИМЕНЗИОНАЛНИ ПРОБЛЕМ  
 
Као што је познато, класична теорија танких љуски је изграђена на бази Kirchoff-
Love-ових хипотеза о недеформисаној нормали и напонима у правцу нормале на 
средњу површ. Првом хипотезом, коју је у теорији љуски заједно са другим први 
заправо увео Aron 1874., се претпоставља да скуп материјалних честица, које се 
налазе на нормали средње површе пре деформисања, налазе се на нормали средње 
површи и после деформисања и зато се деформацијско стање љуске може описати 
деформацијским стањем њене средње површи. Другом хипотезом се претпоставља 

                                                           
8 Због ограниченог броја страница и проблема исписивања не наводе се даље једначине садржане у [19]  
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да су све компоненте напона које имају правац нормале на средњу површ мале у 
поређењу са другима. На тај начин је могуће 3D проблем љуске свести на 2D 
проблем.Обе ове хипотезе су у сагласности једна с другом и означавају да се сваки 
танки елементарни слој материјала, паралелан средњој површини љуске, налази у 
условима равног стања напона, тачније напона који дејствују у његовој равни 
знатно су већи од осталих за које се претпоставља да немају битнијег утицаја на 
величину релативног продужења у тангенцијалној равни.   
Последица горњих претпоставки унетих у Теорију љуски састоји се у томе, што се 
уместо 6 компоненталних напона могу увести 6 компонената сила и 4 компоненте 
момената за чије одређивање се користе једначине равнотеже елемената, ако је при 
том установљена веза између сила, момената и деформација и кривљења, што је у 
претходном извођењу основних једначина 2К љуске и коришћено (Слика 1. у [23]). 
Међутим, иако све ово на први поглед изгледа сасвим логично и уверљиво у 
практичним прорачунима танких љуски претпоставка о недеформисаној нормали 
може довести до грешака реда 30-60%, па чак и више, за радијална померања у 
односу на тродимензионално решење. На основу таквих показатеља, који су били 
иницирани од стране Новожилов-а и других, а у немогућности да се проблем у 
свом изворном облику реши9, саграђен је и модел тзв. праволинијског елемента, у 
складу са којим се претпоставља да првобитно нормални праволинијски елеменат 
после деформисања остаје праволинијски, али не више нормалан на искривљену 
средњу површ. Важност тога огледа се и у чињеници да је код старијих и до скоро 
пројектантски врло заступљених метода прорачуна типа TLM и сл. [2], утицај 
промене угла нормале као незанемарљива величина био укључен у прорачун. 
Додуше, захваљујући и самој теорији гредних носача која је послужила као 
полазна основа за израду метематички решивих модела читаве групације метода 
роштиљних елемената [15], путем којих је и највећи број лучних брана у свету 
срачунат10. Међутим, узимањем у обзир овог утицаја је до скоро у оквиру 
примењене теорије танких љуски практично било неизводљиво.  
 
 

4. ГЕОМЕТРИЈА ТЕЛА БРАНЕ 
 
ДЕБЉИНА БРАНЕ. Сâм појам танких љуски, који је условно уведен од стране 
Love-a (h/r 1),  уобичајено претпоставља занемарљиво малу вредност 
максималног односа дебљине љуске и на том месту,  а не  неком другом, пречника 
кривине (hmax/r). У извођењу напред споменутих  Donnell-ових једначина [23] 
довољно јасно је назначено шта се практично под тим подразумева у изразима за 
пресечне силе и моменте, а шта у систему условног еквилибријума.  
Анализирајући ту проблематику у својој монографији лучних брана [10] Lombardi 
је строго дефинисан услов dmax/rmin=1/30  преиначио у h/r ≤ 1/20 када се са 
подобном основом може уопште применити класична теорија танких љуски за 

                                                           
9 Данас то није случај, али се не помиње обзиром да овај рад представља оригинални ауторов рад из 
1982. урађен на бази тада доступног сазнања, прибора и алата. Без обзира на то данас се, осим далеко 
већег и лакшег избора помагала, ништа суштински није променило у поставци  и закључцима рада.  
10 Важи иста напомена, иако и после 35 година од настанка рада ништа се није значајније променило.  
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решавање напонско-деформативног стања (σ-δ) лучних брана. Практично 
посматрано, наведени однос добрим делом је задовољен само у горњем и то, са 
аспекта прорачуна најмање важном и најмање оптерећеном делу тела бране. При 
томе се не узимају у обзира лукови променљивих дебљина са низводним 
задебљањима, троугаоним ослоначким клиновима или разним проширењима. У 
средњем делу код највећег броја срачунатих и изведених брана услов h/r ≤ 1/20 
није одржив. Пример за то су поред Boulder, Morrow Point, Yellowtail, Vaiont, 
Monticello, Flaming Gorge, Salza, Ингурская, Чиркенская, Movuazen, Pacoima, 
Cariba, Tonoyama и многих других и саме домаће бране Мратиње и Глажња у 
чијим анализама је коришћена напред споменута техника  интегралних једначина 
са употребом поступка инж. Н. Хајдина. Код њих се споменути однос креће у 
интервалу од  1/4 па до 1/12  што је знатно веће од Lombardi-евог (h/r ≤ 1/20), а 
поготову  Love-овог услова (h/r 1). Истовремено незнатан је број лучних брана 
код којих је тражени однос задовољен и у пракси је заступљен махом код 
појединих релативно нижих брана. Пример за то су Tolla, Cachi, Отиловићи, 
Отавица и сл. за које се споменути однос креће од 1/19 до око 1/35, не 
анализирајући одрживост тог услова у близини опорачке зоне. Што се тиче доњих 
делова тела бране и делова непосредног контакта са околним стенским масивом, 
они сасвим сигурно ни приближно не могу одговарати танким нити средње 
дебелим љускама, и за наведене бране се крећу у интервалу од 1/4 до 1/2.  
Како су моделска истраживања Rocha-а показала [25] у случају односа Ef/E ≥1, а 
добрим делом и  Ef/E ≥ 1/4 , утицај ослањања на напонско стање у телу бране је 
занемарљив, па се сходно томе може претпоставити постојање ивичног ефекта. 
Другим речима створени су услови да се оправда незадовољење потребног услова 
h/r близу контуре бране. Свакако да тај став треба разумно користити обзиром да 
код лучних брана, за разлику од појединих типова резервоара и сл., локализација 
мешовитог напонског стања близу контактне површине је сложеније природе. При 
томе, поред размере посматрања треба имати у виду да је за појаву ивичног ефекта 
важна не само ивица љуске већ и ма која линија средње површи, где се оштро 
мења кривина и дебљина бране - па чак и сам облик преградног места.  
КРИВИНЕ. Као што су међу пресечним силама неки утицаји карактеристични, 
тако су међу геометријских величина карактеристичне кривине у оба правца. 
Реална могућа допуштења која зависе и од саме специфичности конструкција се 
односе на промену кривине тј., крутости само у вертикалном правцу. То је и 
разлог због чега је њихово занемаривање и прилагођење хоризонталне кривине 
константној вредности по висини недопустиво, са прорачунске стране посматрано 
– али такође конструктерски и практично неефикасно. Сâм Tölke [27] је сматрао, 
разматрајући проблем добро обликованих лучних брана, да је тачно решење 
модела лучне бране у облику 2К љуске променљиве дебљине неизводљиво и од 
њега па на даље пажња многих истраживача је била сконцентрисана на то како 
упрошћавањем решити  Flugge-ове или сличне једначине са променљивом 
крутошћу, а при том не претерати у занемаривањима тј., са задржањем неких 
карактеристичних утицаја. Иначе, цилиндрични тип лучних брана, не ретко 
дебљих, махом припада ранијем периоду градње ових конструкција и у савременој 
пракси је као недовољно  ефикасан веома ретко заступљен. Као пример овога типа 
могу се навести Tignes, Gage, Seminoe, Bort, Okertal, Добра, Glen Canyon и још 
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неке мање значајније и познате. На основу тога кривине добро пројектованих 
лучних брана представљају веома битне факторе за погодно статичко дејство тих 
конструкција, па сходно томе, веома тешко могу бити изузете из разматрања и 
прорачуна, па чак и ако задовољавају услове постојања плитких љуски (f/l  1/5).   
ДЕБЉИНЕ ЛУКОВА. Занемаривање промене дебљина лукова у хоризонталном 
правцу и последична недиференцијабилност Dm i Dn по (2)-оси тј., изједначавање 
резултујућих израза са нулом, поједностављује сваки систем еквилибријума, а сва 
могућа проширења смештава близу опораца.. Практично посматрано, прорачун и 
не мора да обухвати тај утицај који се формира конструктивним обликовањем 
лукова тј., тела бране и који увећава њену стабилност, али зато врши прерасподелу 
напона која је утолико већа уколико је брана лоцирана у уским долинама. На тај 
начин у уским долинама, путем обликовања бране са константном дебљином 
лукова, добијају се једноставнији модели са мање прорачунских нетачности. Ако 
ти услови нису испуњени онда свака промена дебљине лукова и појава задебљања 
аутоматски захтева и сложеније математичко-физичке моделе – поготову од оних 
изражених Donnell-овим једначинама или њиховим накнадним упрошћењима, као 
што су то поступци са применом технике интегралних једначина и др. 
 
 

5. СМИЧУЋЕ СИЛЕ  
 

ТРАНСВЕРЗАЛНЕ. Имајући у виду чињеницу да лучне бране добрим делом 
припадају класи средње дебелих љуски то је код њих, на известан начин, 
карактеристично дејство трансверзалних смичућих сила Q1,2= M1

(1)  + M12
(2) и Q2= 

M21
(1) + M2

(2) сила, намеће се закључак да у условима равнотеже њихово дејство не 
сме бити занемарено. Такав став је оправдан и са аспекта изложене теорије танких 
љуски обзиром да се једно овако занемаривање сме учинити једино у случају 
љуски код којих је hmax/rmin ≤ 1/30 тј., врло ретког и практично непостојећег облика 
лучних брана. Свакако да то априори не значи да уколико у неким једначинама 
добивених по теорији танких љуски постоје чланови од израза за Q-силе да систем 
једначина заправо описује дебеле љуске. Слично важи и за надградњу Reissner-а.  
ТАНГЕНЦИЈАЛНЕ. Обзиром да се диференцијалне једначине плитких љуски 
могу добити из диференцијалних једначина опште теорије танких љуски, при 
допунској претпоставци да њихова средња површ поседује метрику еуклидске 
геометрије, то се може прихватити закон о коњугованости тангенцијалних сила N12 

= N21 и торзионих момената M12 = M21 и као такав је уобичајен у циљу решавања 
практичних проблема теорије површинских носача (в. нпр. једн. (8) у [23]).  Код 
лучних брана понекад се уводи и додатна претпоставка о константној вредности 
тангенцијалних сила на бази сазнања да се њихове промене код појединих облика 
лучних брана могу сматрати занемарљиво малим у хоризонталном и вертикалном 
правцу чиме се могу елиминисати у поступку диференцирања. Ове једнакости су у 
супротности са 6. једначином еквилибријума, која је недиференцијабилна, 
показујући да принцип коњугованости тангенцијалних сила и торзионих момената 
не важи у случају лучних брана тј., љуски које се одупиру савијању и увртању тако 
да могу бити прихвативе само у оквиру упрошћених теорија слабо закривљених 
танких љуски и њихове примене у пракси [30]. Међутим, уколико се у систему тих 



 

41th
 ANNIVERSARY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA 

International conference  

Contemporary achievements in civil engineering 24. April 2015. Subotica, SERBIA 

 

852  

 
 

условних еквилибријума изостави неки други члан, као например члан 1/2(Dnu(2))(1) 
у једначинама (17), онда се тај принцип руши тј., долази  се до некомпатибилности 
разматраног система. Тиме се ремети и одрживост већ превише упрошћене теорије 
споменутих љуски, па се зато морају предузимати допунски итеративни поступци 
у циљу повраћаја једнакости односно, одржања условног еквилибријума, а тиме и 
саме стабилности лучне бране.  
 
 

6. POISSON-ОВ КОЕФИЦИЈЕНАТ и ВЕРТИКАЛНО ПОМЕРАЊЕ 
 
POISSON-ов КОЕФИЦИЈЕНАТ. Логички посматрано утицај овог параметра, 
чија се вредност код брана креће око 0.20, би требало да буде сличан оном као и 
код тачнијег прорачуна конструкција типа танких плоча, пре свега због његовог 
последичног дејства на неке понекад веома важне напоне. Као прво, повећањем 
његове вредности повећава се и крутост конструкције тј., обуздавање у телу бране, 
што би требало да се одрази на просечно смањење померања и одговарајућих 
деформација. Сама геометрија тела лучне бране и облик преградног места при 
томе имају своје додатне утицаје. То значи да уколико се послужимо споменутом 
Euler-овом идејом и лучну брану посматрамо као конструкцију састављену од 
система појасева, хоризонталних и вертикалних ([18],[15]), онда ће, како у уским 
"V"- долинама тако и у широким "U"- долинама, дејство Poisson-овог 
коефицијента доћи до изражаја пошто ће вертикални појасеви због одржања 
услова копатибилности, бити приморани да следе хоризонталне, односно у другом 
случају, да хоризонтални следе вертикалне. С друге стране посматрано, обзиром 
да се при дејству оптерећења на било које тело јавља тенденција промене 
димензија то ће се иста, рецимо у конзолним елементима бране манифестовати у 
облику повећања њихових дужина. У оним деловима где је омогућена та промена 
реално треба очекивати да је Poisson-ов утицај  мањи (централни део бране), док је 
његов утицај знатно већи у оним регионима где је екпанзија спречена (бочне 
конзоле, опорци, фундаменти и сл.). У складу са тим треба и претпоставити да су 
утицаји μ-ефекта у телу бране утолико израженији уколико су присутне веће 
вредности Poisson-овог коефицијента опорачког и темељног стенског масива где 
су главни σ2-напони приближно паралелни контактној површини бране, а да су 
занемарљиви уколико је његова вредност мала. То потврђују и закључци добивени 
упоредном анализом резултата (1K+nL) и (mK+nL) TLM-a, MKR-a. MKR-a и 
Првог привременог извештаја Комитета за пројектовање лучних брана (Тип I)11. 
Изгледа да уколико је лучна брана мање крива, чиме се смањује и могућност 
изазивања притиска на узводној страни, μ-утицај је разнолико већи. Нешто слично 
се односи и на брану са јако наглашеном низводном страном, пре свега као 
резултат дејства вертикалне компоненте воде. Поред тога што Poisson-ов 
коефицијенат утиче на вредност σ-напона његов значај је незанемарљив и код 
максималних смичућих напона у горњој трећини бране тако да се његовим 
изостављањем уводи једна грешка од ширег значаја за тачност сагледавања 
напонско-деформативног стања читаве конструкције. При томе, грешке прорачуна 

                                                           
11 USBR- 1977, Copen, M. D.- 1964, Zienkiewicz, O. C. и Chung, Y. K.- 1964 и др. Више о томе у Лит. [21] 



 

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

Међународна конференција 

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА 

 

 853 

 
 

настале коришћењем приближних вредности су неупоредиво мање од оних које 
резултирају из потпуног занемаривања μ-ефекта [21]. Иако треба претпоставити да 
су релативна одступања услед Poisson-овог коефицијента код упрошћених модела 
мања од оних у тачнијим, као и да му је утицај просечно мањи код максималних 
напона у односу на остале напоне његово потпуно занемаривање махом нема већег 
оправдања. Све то је и разлог његовог укључења у многим прорачунима, а у 
склопу тога и у оним који се користе интегралним једначинама (в. нпр. [28]). 
ВЕРТИКАЛНО ПОМЕРАЊЕ. У односу на утицај Poisson-овог коефицијента, 
утицај u-померања на напонско деформативно стање лучне бране је, просечно 
посматрано, мање израженији, иако у границама које понекад могу бити веће од 
граница утицаја μ-ефекта што је и потврђено TLM и другим анализама, као и 
моделским испитивањима неких од врло познатих лучних брана у свету (Hoover, 
Vaiont, Stevenson Creek, Gipson, Pieve di Cadore, Morrow Point, Monticello, Flaming 
Gorge, Yellowtail и др. - Л. [22]). Вертикално померање у оваквим структурама се у 
принципу можу јавити услед: (1) момената савијања у конзолама услед дејства 
радијалних конзолних оптерећења и торзионих момената од тангенцијалних и 
торзионих конзолних оптерећења; (2) вертикалне аксијалне силе настале из 
интеграције степена промене тангенцијалних смичићих сила услед тангенцијалних 
конзолних оптерећења и тангенцијалне компоненте инерцијалне силе бетона; (3) 
разлика између tºC бетона бране у тренутку затварања и минималне радне tºC.  
Нормално да се горњим факторима могу придодати и они који се односе на сам 
облик преградног места у коме је брана стационирана. Према истраживања врсног 
инж. Млађеновића утицај u-померања и његова величина су посебно изражени 
услед дејства нормалних сила луикова и као такви су незанемарљиви. Уколико је 
преградно место "V"-облика, онда вертикално померање изазива вертикалне 
напоне притиска на централном делу бране и напоне затезања близу опораца, док 
у случају "U"-облика преградног места изазива вертикалне напоне затезања близу 
опораца. Поред овога реално се може претпоставити да уколико је лучна брана 
танка са јако закривљеном низводном страном онда ће се и утицај саме вертикалне 
компоненте воде одразити на повећање вредности u-померања. Више о томе у [22].    
 
 

7. ОСВРТ НА ДОМАЋУ ПРАКСУ И ПОСТУПАК инж. Н. ХАЈДИНА 
 
Као што је изведено у [23] полазни систем једначина коришћен у домаћој пракси 
за прорачун лучних брана по теорији танких љуски изражен путем померања 
је:

П
осматрањем само једначина сада већ условних Y- и Z- еквилибријума, њиховим 
преуређењем, усвајањем одговарајуће диференцне шеме у систему ортогоналних 
линија на средњу површ бране, погодним начином означавања највиших извода v 
и w и користећи се условима по силама M1, Q1 и N12 на слободној контури,  
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а потом и условима по померањима v и w на опорачкој контури,  

 
тј., користећи се разрађеним Vogt-овим решењима, добијају се одговарајуће 
Fredholm-ове интегралне једначине са језгрима у облику Green-ових функција 
([4],[9],[19]). Како ове функције својим обликом одговарају утицајним функцијама 
за моменте савијања и дефлексија греда са одговарајућим оптерећењима, то се 
применом формалне аналогије исте могу одредити методама Теорије 
конструкција. При томе се у пракси раду нужност израчунавања ордината 
утицајних линија избегава применом погодног система јединичних оптерећења на 
гредни систем по аналогији са добро познатим TLM-ом [2]. Једном принципијелно 
таквом процедуром могуће је из 2. и 3. једначине система (17.) добити померања v 
и w, а затим сменом v и његових извода у 1. једначину и померање, али само 
приближно. Сходно томе, мора се у складу са методологијом итеративних процеса 
накнадно спровести и циклус сукцесивних апроксимација у оквиру комплетног 
система ради прецизнијег одређивања вредности померања.  
Оправданост примене поступка трансформисања диференцијалних у интегралне 
једначине произилази из чињенице да нумеричка интеграција често пута за исти 
број дистантних тачака даје тачније резултате од одговарајуће диференцијације. 
Последично томе, иста тачност решења се може постићи са смањеним бројем 
тачака, што доноси релативно велике користи у разматрању динамичких проблема 
[6]. У самом поступку се могу искористити разне квадратурне формуле или, као 
што су то Хајдин и Крајчиновић учинили, теорија сплајнова (пример у [10] се 
односи на кубне сплајнове). Међутим, ти квалитети не мењају практичну суштину 
проблема произашлог из превеликог поједностављења облика полазног модела у 
циљу његовог прилагођења условима примене одређеног математичког поступка.  
 
 

8. ЗАКЉУЧАК СА АСПЕКТА ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ 
 
ТЕОРИЈА. Популарно речено, колико год се трудили тело лучне бране практично 
никада не може бити било каква танка изотропна цилиндрична, плитка или 
вертикална љуска, а понајмање онаква каква је описана системом једначина (17).  
Међутим, хиљаде лучних брана које и дан-данас стоје ненарушене, од којих су 
многе најобичнијом котловском формулом прорачунаване, ипак опомињу да и у 
томе треба имати меру и не претерати  - без обзира што је већ сада дошло време у 
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коме лучна брана постаје типска ствар12, а преостала креатива се концентрише 
само на њено окружење.  
ПРАКСА. Свеједно, рачунали лучну брану неким од коришћених облика решења 
Lamè-Clapeyron-а из 1883. (рецимо применом "котловске формуле" и сл.), неким 
од основних или унапређених облика Ritter- овог решења из 1913. (нпр. применом 
TML-а на систем mL+nK) или неким најсавременијим МКЕ-помагалом, увек ћемо 
код прорачуна таквих љуски од таквог материјала у суштини скоро исто добити, 
и понашати се онако како нас учи увек старија инжењерска пракса, а не млађа 
теорија. Другим речима, било који поступак да применимо добићемо очекиване 
резултате који ће "мање-више" потврдити наш претходни искуствено формирани 
став. У томе лежи  и тајна  "успеха" прорачуна у коме се користи поступак инж. 
Хајдина за решавање интегралних једначина, али и било ког поступка примењеног 
у свету са варијантама понаособ зависних од многих помагала у конкретним 
околностима, а такође и коришћеног маркетинга заснованог увек на профиту.  
Укратко, не постоје добре и лоше методе прорачуна, постоје само добри и лоши 
корисници тих метода односно, више или мање добро пројектоване и изграђене 
бране којима прорачуни дају додатну сигурност и нормативно покриће.  
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ПРИЛОГ САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ 
НЕИМАРСТВУ– ДЕО 5/1: ВАЉКОМ ЗБИЈЕНИ 

БЕТОН – ПОЈАМ И ИСТОРИЈАТ 
 

Мирко Д. Петковић 1                                                                                   УДК: 666.972 
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.108 

Резиме: "Зашто се званично скоро нигде у свету не помињу имена и доприноси 
Срба историји светског градитељства“? Да ли зато што осим епских прича и 
спорадичних случајева таквих доприноса заправо и нема или зато што је  
недостатак традиције у богатству и владању над другима онемогућио Србе да 
пређу пут од турских дунђера до савремених демијурга и тако остану забележени 
у историји светског градитељства? Другим речима, да буду и његови креатори, а 
не само мање приметни следбеници, вешти импровизатори или прости извршиоци 
туђих замисли и идеја.  
Без обзира каква да је истина презентирани рад кроз настанак и историју ваљком 
збијеног бетона даје допринос сагледавању и памћењу њене лепше стране 
испуњене том потребном креативношћу - без које се не рађа љубав према 
градитељској струци и науци нити подстичу опредељења младих за њу.    
 
Кључне речи: Ваљком збијени бетон, дефиниција, историја, доприноси Срба  
 
 

1. УВОД 
 
Открићем ваљком збијеног бетона (roller-compacted concrete) и његове могућности 
да технички врло ефикасно и економично елиминише уобичајени метод рада и 
замени класични масивни бетон, асфалт, камен, земљу и сличан грађевински 
материјал, практично је започет један алтернативни приступ начину изградње 
масивних грађевинских конструкција, прво у путоградњи и уопште нискоградњи, а 
затим и у хидроградњи.  
Иако су се први компилативни радови на простору некадашње Југославије, и то из 
области хидротехнике, појавили доста рано 1983. године (Nonveiller, E., 1983), кад 
и публикована искуства у свету, а у Србији, такође из исте области, 20 година 
касније (Кузмановић, Б., Савић, Љ. и Б. Миловановић., 2003, Петковић, М., 2003.), 
а потом и из области путоградње (Петковић, М., 2003), још увек развој могућности 
примене овог материјала и његове технологије у домаћој пракси не одговара 
потребама практичног праћења светских токова и достигнућа2.   

                                                           
1 KECO Invest Engineering GmbH i KG Int. Exp. Group, mirkopetkovic7@gmail.com, тел: 7 926 623 623 1  
2 Тим више што је не тако давни пораст цене нафте на светској пијаци по трећи пут довео до већег 
интересовања за овај материјал у путоградљи и његову технологију и још већег ангажовања америчких, 
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Слично претходним прилозима савременом српском неимарству и градитељству, и 
овај представља део из опсежних студија аутора посвећених сећању на Милутина 
Миланковића - једног од најбољих теоретичара, а истовремено и практичара међу 
грађевинским инжењерима Аутроугарске монархије, великог родољуба и првог 
доктора техничких наука међу Србима.  
Међутим, за разлику од њих овај је, као и ауторов рад из 2003. о цурењу брана од 
ваљком збијеног бетона ([10])3, истовремено подсећање и на Јованчу П. Ђокића, 
једног ретко принципијелног човека и родољуба, учесника свих ратова и носиоца 
медаље Обилића за храброст4, а можда и далеко најбољег црнотравског неимара, 
кога су пре свега лична гордост, а потом и усамљеност, месна култура и владајући 
систем вредности, заједно са мање успешним наследницима, бацили у заборав.  
 
 

2. ДЕФИНИЦИЈА ВАЉКОМ ЗБИЈЕНОГ БЕТОНА 
 
Амерички институт за бетон (American Concrete Institute - АCI)  дефинише ваљком 
збијени бетон (roller-compacted concrete-RCC, béton compacté au rouleau-BCR, 
hormigón compactado-HCR, concretos compactados-CCR тј.,  concreto compactado 
con rodillo–CCR и сл.) врло једноставно, као бетон компактован тј., збијен 
ваљцима за збијање [1].  Другим речима, ради се о бетону који се у свом 
неочврслом стању после пласирања (тј., истовара и разастирања) уграђује 
ваљањем и то искљичиво путем ваљака за збијање све док не постане довољно 
компактан.  У самом процесу ваљања се, као и код асфалта за путеве, махом 
користе вибрациони ваљци..  
Иако термин "збијање ваљком" (roller compaction) по ACI дефиницији и др. (в. 
нпр. [2],[3]) подразумева пре свега процедуру-процес уградње тј., започетог и 
окончаног машинског збијања бетона путем ваљака, а последично томе и за то 
коришћену одговарајућу мешавину која се и може збити тј., уградити ваљцима, у 
свету се за опис технологије уградње тог бетона користи и преузети тј., старији 
појам "earthfill", а понегде и "rockfill" (који се изворно користе нпр. код 
комбиновано насутих путева и брана) заједно са још сијасет сличних и 
новоизведених појмова при чему се онда појам "roller-compacted concrete" више 
односи на врсту бетона, а мање на поступак његове уградње. Некадашњи називи  
"rollcrete" и "rolled concrete" (ваљани бетон), којима наводно више одговара 
немачки  „walzbeton“, у светској пракси, поготову америчког говорног подручја, 
као подручја са неупоредиво највећим практичним искуством у свету из области 
ваљком збијеног бетона, није у званичној употреби. Другим речима израз "ваљани 

                                                                                                                                               
аустралијских и др.експерата на пројектима широм света. Тако например, добро позната фирма Cemex 
подржана од стране америчке администрације, Controls-Group,  ASTM и Америчке агенције за 
аутопутеве је 2010. почела са промоцијама ширег коришћења овог материјала и његове технологије у 
Великој Британији, на Филипинима, у Француској, Шпанији, Пољској, Летонији и Хрватској.  
Чињеница да је последњи пад цене нафте те токове у путоградњи зауставио ништа не мења обзиром на 
цикличност многих појава и начин њиховог настајања. 
3 Рад је посвећен сећању на српске неимаре Ђорђа Лазаревића и Јованчу П. Ђокића 
4 Поред свог добротворста појединцима, али и установама, за које је добио медаљу Св. Саве, Јованча П. 
Ђокић је био врсни познавалац историје Црне Траве и локалних родослова. У склопу тога лежи и уже 
објашњење његових 70 кумства, поклоњених кућа и доброчинства многим црнотравским породицама.  
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бетон" који се грешком још увек у домаћим стручним круговима, па чак и у 
радовима помиње (као нпр. у Лит.[5] и сл.), се у свету RCC-a не користи нити за то 
има језичког и терминолошког оправдања.  
Ако се већ тежи поједностављењу назива и лакоћи изражавања онда се чини 
знатно мања грешка уколико се уместо појма "ваљком збијени бетон" не користи 
појам "ваљани бетон" већ "уваљани бетон" (онако како је то први учинио и проф. 
Нонвајлер из Загреба), обзиром да суштина ствари није у ваљању као радњи, већ у 
збијању које се постиже ваљањем. Другим речима, не ради се о било каквом 
"ваљању" већ о таквом ваљању којим се постиже потребна збијеност бетона тј., 
добија "збијени бетон" (compacted concrete, béton compacté, hormigón compactado, 
concretos compactados и сл.). Такође језички исправније решење је и коришћење 
назива "RC-бетон" (roller-compacted concrete), који је, заједно са појмом "RC- 
поступак" и "RCС-мешавина" или за све просто "RCC" у тренду многобројних 
данашњих прихваћених кованица иако, као што то често бива у пракси, стручна 
терминологија и језичка исправност не морају увек и свуда да однесу превласт над 
лаичком терминологијом и једном већ стеченим лошим навикама.  
 
 

3. НАСТАНАК ВАЉКОМ ЗБИЈЕНОГ БЕТОНА  
 
Руководећи се доступним подацима и хронологијом у већини од до сада 
објављених фундаменталних радова из области ваљком збијеног бетона стиче се 
утисак да су овај материјал и његова технологија првобитно настали и почели да 
се примењују на различитим местима у свету из нужде, али и домишљатости и то: 
у склопу побољшања поступка стабилизације тла у нискоградњи, затим као 
економична замена појединим класичним материјала у отежаним условима 
њиховог допремања и коначно због брзе интервенције и прилагођавања ратним 
околностима. Знатно касније искоришћени су као основни материјал и технологија 
за изградњу прве RCC бране у свету, а средином 70-их за изградњу сувих, 
довољно чврстих и издржљивих површина на слабом тлу, да би већ почетком 80-
их овај бетон постао препознатљив грађевински материјал са низом предности у 
односу на класичне бетоне и њихове израде. Упоредо са тим показао се и значајно 
економичнијим – не само у односу на бетон, већ често и у односу на комбиноване 
материјале добивене од ломљеног камена и/или земље. 
Зато није чудно што су те могућности ваљком збијеног бетона да технички врло 
ефикасно, а потом и економично замени класични масивни бетон, камен, земљу и 
сличан грађевински материјал, а истовремено и да осавремени, па чак и да 
елиминише уобичајене методе рада, за четврт века довеле до његовог успешног 
искоришћења као основног материјала за изградњу и рехабилитацију пар хиљада 
пространих објеката у нискоградњи, изградњу око 350 високих брана, као и за 
санацију или реконструкцију стотинак постојећих5.  

                                                           
5 Данас најраспрострањенији објекат у свету је GM-ov (General Motors) комплекс Saturn Plant у 
Америци са површином од око 3.500.000м2, највиши брана Diamer-Bhasha у Пакистану са висином од 
272м, а највећи Ta Sang у Бурми са пројектованих 8.000.000м3 ваљком збијеног тј., уваљаног бетона, 
20.000.000м2 спојних површина између етажа и 350.000.000м спојница на узводној страни.  
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Међутим, на тај начин у најкраћим цртама изложена општа хронологија, која се и 
као таква ређе у литератури налази, далеко је од тога да открива сву истину о 
настанку ваљком збијеног бетона, а посебно његове технологије. Шире гледано, 
његова принципијелна идеја  и "earthfull" поступак уградње у путоградњи, а која 
заправо потиче из плодних равница древних Сумера и њихових зигурата, је сасвим 
сигурно, можда и више несвесно однегована и усавршавана у античким временима 
пре, а поготову после открића бетона.  
Па чак и изненађујуће више! Како је то проф. Дејвид Мур (David Moore) 1993. 
године известио у билтену  Америчког бироа за мелиорације6, а 1995. и јавно 
обелоданио, зналачки врло добро осмишљена USBR-рецептура спремања  RCC-
мешавине велике Upper Stillwater бране у САД-у из 1987. године  и сачувана 
рецептура из 20-их година пре наше ере римског војног инжењера, чувеног 
градитеља, плодоносног писца и идејног креатора многих архитектонских канона7, 
познатог под именом Витрувије (Marcus Vitruvius Pollio, ~80(70) - <~15 п.н.е.), 

- са 40% портланд цемента (са истом компонентом калцијум хидроксида 
приликом процеса хидратације – као и код дела влажног креча античког 
бетона), 

- са 60% летећег пепела (са истим аморфним силицијумом – као и код 
вулканског пуцолана античког бетона) 

- са мало воде (за добијање растреситог бетона, транспортованог дамперима, 
разастртог планерима у слојевима и збијеног великим вибрационим ваљцима 
– као и код скоро суве мешавине античког бетона ношене у плетеним 
котарицама, разастрте у слојевима и излупане специјалним алаткама 
коришћеним за израду зидова цистерни за воду) 

- и нормално, одржаваног влажним (путем уређаја за распршавање воде без 
стварања локви и покривањем – као и код античког бетона покриваног и 
прсканог водом),  

указује на двомиленијумску старост и самог ваљком збијеног бетона ([6],[8]). 
 

                                                           
6 Moore, D., The Riddle of Ancient Roman Concrete ("The Spillway" – newsletter of the US Dept of the 
Interior, Bureau of Reclamation, Upper Colorado Region, February, 1993), 1995 
7 Између осталог и Леонардовог канона људских пропорција 
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Слика 1. Пре више од 2000 година Римљани су користили мешавину и сличан 

метод уградње античког бетона као и USBR за RCC-бетон Upp. Stillwater  бране. 
 
Прича о старости овог бетона и његовог поступка има своју лепу страну и са 
аспекта српског неимарства и градитељства између два светска рата, а испричао је 
црнотравски "грађевинар"8, акционар, Велики мајстор и добротвор, поносни и 
храбри ратник ослободилачких ратова (1912-1918) и интернрац, Јованча П. Ђокић 
(1880-1957), преписујући странице своје пословне бележнице ([4]), међусобна 
потраживања и "пребијања" пословних партнера и присећајући се шта је и како 
радио током своје дуге градитељске праксе: почевши од цркве Александра 
Невског и касарне у Софији, гимназије у Ловечу, млинова у Пернику и бројних 
грађевина у Бугарској пре Првог светског рата, а потом зграде Вардарске бановине 
тј., Скупштине Собрања, Народне банке, Трговачке академије, Занатске коморе, 
Железничке колоније, хотела, болница, школа, касарни, станова, цркве, монопола, 
путева, мостова, водојаже и бројних грађевина у Вардарској,  Дринској, Моравској 
и Зетској бановини, па све до писти, платоа и складишних простора у Грчкој.  
 

                                                           
8 Појам којим су се од обичних предузимача и груповођа "тајфи" разликовали појединци који поседују 
регистроване радње или фирме тј., испуњавају законске услове за обављање одређених врста послова и 
изградњу одређених врста објеката. За разлику од неких познатих неимара са прелепим остварењима, 
који су имали само занатске радње или "радили на црно", Јованча П. Ђокић је био власник предузећа за 
изградњу свих врста грађевинских објеката. Многи палири и акорданти који су код њега "испекли 
занат",  касније су постали успешни директори и предузимачи. Например Љубомир Војиновић (1911-
1974), први директор нишког "Озрена" и "Грађевинара" или врсни предузимачи и пословође  Стеван 
Стевановић (1896-1972), Станоје Радојловић (1900-1976) и др.  Вреди споменути да, према причању 
живих синова Јованчиних и послуге из хотела "Српски краљ" или његовог хотела "Бристол"ни један 
објекат који је он градио се није срушио током катастрофалног земљотреса у Скопљу - за разлику од 
рецимо Железничке станице и велелепног Официрског дома грађеног од стране београдског "Labor-
Савчићи", предузећа "од кога су после рата никли привредни гиганти Рад, Конграп и Енергопројект".  
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Слика 2. Пре више од 85 година Јованча П. Ђокић је маљевима и ваљком сабијао 

"шпарбетон" како би боље уградио крупан агрегат и постигао јачу марку бетона 
 
Његово казивање о томе како је приликом изградње темеља, путева, пешачких 
стаза, складишних простора, водојаже и др., и то још пре познанства и сарадње са 
Р. Брушијом9, знатно млађима фон Бадером10, инж. Б. Протићем, арх. Г. 
Тасковићем и многим мање или више познатим и успешним учесницима тадашње 
и касније изградње, прво самоиницијативно, а потом и уз сагласност инж. Николе 
Балода (~1902-1963)11 и других12, маљевима и ваљком збијао постељице и 
"шпарбетон" (Sparbeton) са ломљеним каменом, циглом и сличном испуном 
указује да је он користио заправо онај исти поступак који је даљим усавршавањем 
и довео до разних данашњих састава и технологије уградње ваљком збијеног 
бетона.  
Но да ли је он при томе нешто суштински нови и до тада непознато урадио? Није, 
јер је урадио оно што су тада радили, а и данас ради сваки иоле оштроумнији 
човек који жели да ушпара на цементу, а да при том не умањи јачину очврслог 

                                                           
9 Радослав (Лончаревић) Брушија (1886-1968), Србин, католик, велики родољуб, пореклом из засеока 
Брус у Селцу, тадашњој Аустро-угарској монархији. Посланик Скупштине Краљевине Југославије, 
члан Занатске коморе Југославије и 1. члан банског већа Моравске бановине.  
10 Инж. Станојло"Сташа"Бадер (1891-1938), син Виљема фон Бадера познатог пројектанта и 
градитеља железничких путева у Србији, али и доброг бизнисмена. Поред саобраћајница и пратећих 
објеката, градио и монополе и бањску инфраструктуру. Погинуо на изградњи деонице пута Пријепоље-
Б. поље. 
11 Каснији в.д. директор и једини у својству професора грађевинско-занатске школе у Црној Трави, која 
је захваљујући практичном знању својих наставника давала далеко најјачи грађевински кадар тог типа 
у југословенској пракси. Предавао Механику, Геодезију, Инжињерске конструкције, Армирани бетон и 
Механику. Руковаоц збирке за математику и геодезију. Погинуо 1963. године у скопском земљотресу  
12 Обзиром да је уско сарађивао са Министарством војске и неким другим круговима неће бити велико 
изненађење уколико се проучавањем грађе појаве још нека врло позната имена српског градитељства и 
неимарства међу Јованчиним контролорима и надзорним органима  
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бетона. Чак напротив, добиће и јачи бетон у зависности од тога шта додатно 
убацује у свежу бетонску мешавину односно, шта користи као додатни пуниоц, 
какав му је облик и колике су му димензије.  
 
Табела 1. Основни хронолошки подаци о ваљком збијеном бетону ([8], [11]) 

 
 

Свакако, што је тај пуниоц већи и користи га више то ће и више потезати за што 
јачим набијачем. То исто је, као и многи Црнотравци и Пречани, и Јованча од 
самог почетка радио с тим што је у случају већих количина и већег 
манипулативног простора уместо ручног набијача искористио нешто ново - ваљак. 
Међутим, користећи ваљак он је морао смањити и количину воде у бетону тј. В/Ц 
фактор, чиме је аутоматски убрзао и сазревање бетона али истовремено добио јачу 
марку и јачу конструкцију. На тај начин, све то кад се сабере, без обзира што је 
произашло из коришћења ваљка у "ништа ново", резултирало је у нешто "значајно 
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ново", практично корисно и нада све економично по принципу "ЈЕВТИНО + БРЗО 
=  2 х ЈЕВТИНО" тј., јевтинији материјал + бржи рад = јевтинији производ [10].  
Скоро 10 година после Јованчиног казивања и преко 35 година од његовог 
побољшаног начина израде "шпарбетона" и постизавања потребне јачине ужа 
стручна јавност из области хидроградње је упозната са бетоном и технологијом 
израде тела бетонске бране Алпе Ђере (Alpe Gera) високе 174м и подигнутој 1965. 
године у Италији, да би се потом обелоданило такође у ужој стручној јавности, 
овога пута из области нискоградње, како је сличан поступак примењен још 1942. 
године током изградње америчке војне писте Јакима (Yakima).  
Још више од 10 година је било потребно поново да прође, да би се, захваљујући 
истраживању аустралијске градитељске праксе, стручна јавност обавестила како је 
сличан поступак још пре Другог светског рата, дакле пре него на америчкој војној 
писти, био примењен у Аустралији приликом изградње саобраћајница (Табели 1.)   
Отприлике у то време кад је применом те технологије изграђена пробна секција у 
Виксбургу (Vicksburg, 1974/5.год.) и платои за складиштење грађе у шумским 
пространствима Канаде (Caysuse, 1976.год.),  по први пут је, сада већ шира стручна 
јавост обавештена о поступку санације бране Тарбеле (Tarbela) у Пакистану 
високе 134м, употребом двеју различитих врста  бетонских мешавина и поступака 
њиховог збијања: путем вибратора и путем ваљака. 
Од тада, у новијој светској пракси изградње бетонских конструкција ваљком 
збијени бетон и његова технологија званично заузимају своје место и почиње 
њихова шира примена, са претходно споменутим бројчаним показатељима.  
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CONTRIBUTION OF SERBS IN MODERN BUILDING 
PRACTICE – PART 5/1: DEFINITION AND 

HISTORY OF RCC 
 

Summary: Why are officially almost anywhere in the world, do not mention the names of 
Serbian builders and their contribution to the world of construction? Is it because, 
besides the epic stories and sporadic cases, the lack of a tradition in wealth and 
authority disables the Serbs to cross the path from the ancient wageworkers and 
medieval bricklayer to the modern demiurge and so to be registered in the world of 
construction? In other words, to be its creators, not just less noticeable followers, skilled 
improvisers or simply executors. 
No matter what the truth is the presented paper through the history of RCC contributes 
to the perception and memory of its bright side filled with the necessary creativity 
without which there is no love and commitment to the building profession and sciencе.  
 
Keywords: Roller compacted concrete, definition, history, contribution of  Serbs, details 
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ПРИЛОГ САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ 
НЕИМАРСТВУ– ДЕО 5/2: ВАЉКОМ ЗБИЈЕНИ 

БЕТОН – ПРИМЕНА У ПУТОГРАДЊИ 

 
Мирко Д. Петковић 1                                                                       УДК: 666.972:625.75 

DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.109 
Резиме: "Зашто се званично скоро нигде у свету не помињу имена и доприноси 
Срба историји светског градитељства“? Да ли зато што осим епских прича и 
спорадичних случајева таквих доприноса заправо и нема или зато што је  
недостатак традиције у богатству и владању над другима онемогућио Србе да 
пређу пут од турских дунђера до савремених демијурга и тако остану забележени 
у историји светског градитељства? Другим речима, да буду и његови креатори, а 
не само мање приметни следбеници, вешти импровизатори или прости извршиоци 
туђих замисли и идеја. Без обзира каква да је истина презентирани рад путем 
информација о примени ваљком збијеног бетона у путоградњи даје допринос 
сагледавању и памћењу њене лепше стране испуњене том потребном 
креативношћу - без које се не рађа љубав према градитељској струци и науци 
нити подстуичу опредељења младих за њу. Уз то у раду су дате основне 
информације о његовим особинама, саставу, спремању, уградњи и др. детаљима.     
 
Кључне речи: Ваљком збијени бетон, путоградња, особине, састав, уградња,  
 
 

1. ИЗГЛЕД И НАЧИН СПРЕМАЊА  
 
Ваљком збијени бетон представља једну релативно чврсту, растреситу и полусуву 
бетонску мешавину, приближно "влажну или слабо влажну као земља", ниског али 
ипак захтеваног степена обрадљивости тј., "zero slump" или "no slump" (Слика 
1а,б.)2. Добија се мешањем грубог и ситног агрегата (локални дробљени или 
природни речни и брдски агрегат, рециклирани бетон и сл.), цемента, пуцолана-
летећег пепела, воде, а понекад, као и код класичних бетона, и разних пуниоца, 
аераната, успоривача, убрзивача, расхладних супстанци, пластификатора, додатака 
за смањење воде и сл. Због недовољне влажности неопходне за ефикасно 
умешавање у класичним миксерима RCC мешавина се, за разлику од 
конвенционалног бетона, спрема на градилишту уобичајено у покретној фабрици 
бетона са констинуалним системом рада, чиме се постиже сталност квалитета и 

                                                           
1 KECO Invest Engineering GmbH i KG Int. Exp. Group, mirkopetkovic7@gmail.com, тел: 7 926 623 623 1  
2 На градилиштима у Америци то практично значи да слободна купа формирана и изручена окретањем 
прописаног левка за 1800 око вертикалне осе задржава своју висину.  
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континуалност пласирања готовог производа, а тиме и висока продуктивност рада 
(Слика 1в.). 
 

 
Слика 1. 1а. Изглед типичне RCC-мешавине, 1б. препоручена гранулометријска 

крива мешавине и 1в. покретне фабрике са континуалним системом рада за 
изградњу коловозних конструкција ([20],[9],[1]) 

 
 

2. ТРАНСПОРТ, РАЗАСТИРАЊЕ И ЗБИЈАЊЕ  
 
Даљи рад на транспорту, пласирању, разастирању и збијању мешавине се одвија са 
коришћењем у принципу истих машина и опреме као и код асфалтних коловоза.  
При томе се због саме консистенције свеже бетонске мешавине њен транспорт до 
места уградње обавља у зависности од конкретног случаја дамперима, чеоним 
утоваривачима, тракастим транспортерима и сл., уместо миксерима и крановима 
са киблама  ([9], [3]) (Слика 2.). Допремљена мешавина се разастире у слојевима 
дебљине од 20 до 30см на претходно припремљену тј., чврсту, равну, 
консолидовану и навлажену површину са одређеним специфичностима 
диктираним врстом конструкције. Разастирање бетонске мешавине за  изградњу 
коловозних конструкција се врши у тракама путем планера, грејдера и сличних 
класичних машина за путеве ([19]). Разастрти слојеви до 30см дебљине, или 4-6 
слојева укупне дебљине до 60цм се збијају3 обично 10-тонским челичним ваљцима 
са комбинованим коришћењем вибрација и постизавањем збијености која може 
ићи до 95%-100%. Међутим, у зависности од типа и намене конструкције, састава 
мешавине и сл. могу се користити и знатно моћније машине које се не ретко 

                                                           
3 Код брана чак и 3 до 4м у случају косе слојевите изградње ([4], [5]) 
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израђују специјално за један унапред планирани и довољно велики посао. Тако 
например, иако су у Канади и САД-у уобичајене дебљине RCC мешавине за 
израду коловоза до 25см4 са ширином од 13м приликом израде радних платформи 
и платоа (25.000м2) крајем 95.-е у Квибеку (Quebec) за потребе једног од највећих 
светских произвођача бакра, су коришћени 18-тонски вибро ваљци у пару за 
збијање слојева дебљине 15-21 инча (38-53см). 
 

 
 

Слика 4. Редослед операција на RCC градилишту у нискоградњи из раних 90-их 
 
Типичан динамички план континуалне уградње масивног RCC бетона у Америци 
се састоји од по 10-очасовног двосменског рада5, 6 до 7 дана недељно са до 45 
минута укупног рада по слоју од тренутка производње6. Таква брзина и 
континуитет рада код нових објеката омогућава пласирање и уградњу великих 
количина бетонске мешавине, у пракси обично 4.500 - 9.500м3 на дан што је 
рецимо око 10-20 пута више него што се практично постиже у високоградњи7.  
У RCC технологији израде сви технолошки и конструктивни прекиди су смањени 
на најмању могућу меру. Разлог томе је појава хлађења бетона на местима спојева 
тј., појава напона затезања и резултујуће смањење монолитности и компактности 
конструкције. За разлику од других RCC конструкција где се за везу између 
хоризонталних спојева користе цементно млеко и пластични малтери који у 
суштини имају функцију лепка, попуне или омотача код коловозних конструкција 
се махом користи фина магла.   

                                                           
4 Уколико су пројектовање дебљине веће од 25цм онда се раде у више слојева 
5 Понекад и 24 часова на дан или само у одређеном периоду дана – обично ноћу 
6 У том случају уградња по слоју је до 15мин при температури 10-27oC  
7 Код брана до 600м3/ч тј., до 15.000м3/дан што је око 50 пута више него у високоградњи  
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Иначе, сама обрада спојева код путева је класична са одређеним специфичностима 
у зависности од тога да ли се ради о свежим, хладним или хоризонталним 
спојевима (више о томе у [9], [16] и [17]. Распоред спојева и начин бетонирања 
пробних деоница код саобраћајница са 2 и 3 коловозне траке приказан је на Сл. 5. 
 У сваком од приказаних поступака операција збијања ваљком подразумева  
обавезна прелаза ваљком (2 пута "назад-напред"). Уколико се потребна збијеност 

 
 
Слика 5. Редослед слојева на пробној деоници пута са 2 и 3 коловозне траке из 95-

е и 87-е са вертикалним поравњањем хоризонталних слојева ([9][15]-[17]); 
 
при неком од поступака не постигне или не одговара параметрима добијених на 
бази коришћења пробних деоница комплетан поступак збијања се понавља.   
Само неговање слоја бетона почиње одмах по завршетку његовог збијања и врши 
се чишћењем, запрашивањем водом у облику фине магле противпожарним 
шпринклер (sprinkler) системима, обично при крају дана који одржавају површину 
влажном обично 7 и 14 дана, а такође и одговарајућим емулзијама, разним 
мембранама или било којим другим подесним прекривањем и заштитом при 
дејству ниских температура. 
 
 

3. МЕХАНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - ЧВРСТОЋА 
 
Као и код конвенционалног бетона тако и код ваљком збијеног бетона је могуће, а 
у зависности од потреба и стања на терену, применом различитих рецептура 
постићи потребна својства очврсле масе. Тако например, за потребе металуршког 
комплекса у Канади (Rouyon-Norandu) 1995. је уграђено 8.000м3 RCC са 
постигнутом седмодневном чврстоћом на притисак од 50МПа. Према подацима 
америчког удружења за портланд цемент (PCI)  из 2003. чврстоћа на притисак 
RCC-а коришћеног за коловозне конструкције у САД се креће у границама од 
28МПа до 69МПа (24.5МПа), а на затезање од 3.5 до 6.9МПа (2.8МПа/14дана) [8], 
при чему се подаци у заградама односе на коришћене бетоне са мин 160кг 
цемента/м3  и чврстоће на савијање од 35MПа/14дана тј., 49MПа/28дана фирме 
Savko&Sons Inc  из САД-а. Средње вредности чврстоће на притисак у зависности 
од густине и старости су приказани на Слици 6 [9]. Свакако да сви ти параметри 
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умногоме зависе од конкретне врсте, начина спремања и уградње RCC материјала, 
ри чему се у пракси користе најразличитије пројектантске методологије8 али и 
интуитивно-искуствени параметри. Иако се добијени резултати крећу у веома 
широким границама њихове вредности за исту или сличну количину цемента не 
ретко превазилазе оне који се сусрећу код конвенционалних бетона. 
 

 
Слика 6. Чврстоћа на притисак у зависности од густине и старости ([9]) 

 
Тако например, скорашња испитивања која су рађена у Аустралији са савременим 
мешавинама спремљеним у мобилним Aran-фабрикама бетона са континуалним 
радом са 300кг/м3 до испод 100кг/м3 цемента, воде 104л/м3, песка 849кг/м3 и 
агрегата 1222кг/м3 крупноће зрна 5-14мм, при чему је бетон збијан 18-тонским 
вибро ваљком у слојевима од 200мм су показала предност  ваљком збијеног бетона 
по свим параметрима у односу на класични бетон (Табела 2).  
 

Табела 2. Упоредне карактеристике неких RCC и СС бетона у Аустралији са 
истим саставом мешавине ([14]) 

 
 
Приказани резултати принципијелно не одударају од шеме пораста чврстоће RC-
бетона који се користи за савремене коловозне конструкције у САД-у према  
USACE – процедурама у односу на конвенционалне бетоне (Слика 7). 
Средње вредности за различите густине и старости RC-бетона коришћених за 
различите конструкције у нискоградњи, а према подацима за период од 1984 do 
1989. U.S. Army Corps of Engineers-a  [3], су табеларно приказане у [9]. 
 
 

                                                           
8 За те ствари се као помоћ уобичајено користе готови програмски пакети као што су то у Америци 
пакети RCC-PAVE Portland Cement Association-a  или PCASE paket U.S. Army Corps of Engineers-a 
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4. РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ RCC и CC БЕТОНА  
 
Суштинска разлика између ваљком збијеног бетона и конвенционалног бетона је 
пре свега у консистенцији мешавине са мање воде и цемента, иако уобичајено са 
више песка, док се скоро све остале разлике и иновативни поступци  махом могу 
сматрати као узрочно-последичне везе диктиране и омогућене тим разликама, као 
што је например најзначајнија од њих – метода консолидације са употребом 
машина за планирање и вибро-ваљака за збијање уместо первибратора са 
резултујућом компактношћу и монолитношћу очврслог бетона, као и смањена 
појава прслина, смањено скупљање, повећана отпорност на динамичка и ерозивна 
дејства, али такође и аутоматизација процеса, већа продуктивност рада, већа 
брзина и мање јединичне цене тј., мањи трошкови израде и уградње, смањени 
административни трошкови и сл. 
  

 
 

Слика 7. Пораст чврстоће RCC и CC бетона (извор: U.S. Corps. of Engg.) 
 
 

5. УСЛОВИ И ОБЈЕКТИ ЗА ПРИМЕНУ RC-БЕТОНА 
  
Као што је споменуто најефикаснија техничка примена RC-бетона и његове 
технологије је код пројеката чије извођење је са широким фронтом дејства, са 
великим површинама за пласирање бетонске мешавине, код пројеката масивних 
бетона са што мање или без дисконтинуитета, са мало или нимало арматуре 
односно свуда где се ради о великим количинама бетона, асфалта, камена или 
земље и где простор за употребу ваљака и друге потребне механизације није 
скучен тј., где њихово директно и последично дејство долази до пуног изражаја. У 
путоградњи поред коловозних конструкција ту спадају потпорни зидови, паркинг 
простори, отворени фундаменти са широким ископом, темељни блокови, велики 
јастуци, али такође и војни објекти, авионске писте, луке, терминали, складишни 
простори, претоварне рампе, платформе, платои, индустријски подови и сл. 
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Свакако да су то само потребни услови. Довољни услови подразумевају изнад 
свега одговарајућу стручну, економску и сличну подршку. У склопу њих се налазе 
и данас неизоставни услови из области бизниса и трансакција ([12],[13]).  
 

 
6. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА  
 
Ваљком збијени бетон у многим случајевима може организационо и технички врло 
ефикасно, а изнад свега и економично елиминисати уобичајени метод рада и 
заменити класични бетон, камен, асфалт, земљу и сличан грађевински материјал – 
и то утолико више уколико су ти материјали у предметној конструкцији више и 
заступљени. Истовремено та иста технологија рада у путоградњи не ретко даје 
бетоне побољшаних карактеристика у односу на конвенционалне бетоне.  Посебно 
уколико се ради о комбинацији RCC-а са класичним материјалима или 
"спрегнутим" коловозним конструкцијама са заштитном емулзијом и танким 
завршним слојевима од асфалта [17].   
У исти мах, RCC-технологија рада и систем градње са додатним могућношћу 
коришћења неких отпадних материјала, као што су то например отпадни гипс [21], 
изгоретине пирита, металуршка шљака, летећи пепео и сл., нуди и варијанту 
ефикасног решења еколошког проблема који стварају поједине депоније тога типа.  
Међутим, као што је и споменуто, све те предности које се нуде захтевају поред 
адекватног стручног знања и искуства, добре припреме и висок степен 
расположиве технике и стручног знања, од којих ни једно нема разумевања за 
непрецизност, аљкавост и импровизације са застарелим машинама. То посебно 
важи за област брана где је још увек RCC систем градње у свету савременог 
градитељства, по речима Брајана Форбса (Brian Forbes), једног великог ауторитета 
из те области, " са највећим бројем практичних иновација по објекту", тако да оне 
уобичајено "представљају посебне ставке при склапању уговора".9   
У складу са тим су и речи Мартина Ашфилда (Martin Ashfield), техничког 
директора британског Цемекса (Cemex) и врсног стручњака из области RC-бетона 
у путоградњи, да је код RCC-a од пресудног значаја то колико прецизно се могу 
контролисати параметри које треба контролисати. Другим речима, друштво мора 
бити довољно развијено и знањем богато како би употребом тог система градње 
што више уштедело. У супротном је принуђено да користи скупље материјале са 
којима се лакше барата и на тај начин даје предност туђој заради и сопственом 
губитку односно, национално скупљем бизнису уместо јевтинијој памети.   
Сходно томе с правом се може закључити да сваки домаћи пројекат из области 
градитељског бизниса и струке, који садржи велике количине бетона, асфалта, 
камена или земље, па чак и мање, и у коме простор за употребу механизације није 
скучен, не одише потребном савременошћу и стручношћу уколико не садржи и 
анализу могућности примене ваљком збијеног бетона, а у најмању руку његове 
технологије онако како су то неки Срби и др. радили пре више од 85 година.  
 
 

                                                           
9 Brian Forbes, GHD Pty. Ltd, GPO Box 668, Brisbane Q4001,  Australia; (617) 3316 3601 
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CONTRIBUTION OF SERBS IN MODERN BUILDING 
PRACTICE – PART 5/2: RCC IN ROAD 

CONSTRUCTIONS 
 

Summary: Why are officially almost anywhere in the world, do not mention the names of 
Serbian builders and their contribution to the world of construction? Is it because, 
besides the epic stories and sporadic cases, the lack of a tradition in wealth and 
authority disables the Serbs to cross the path from the ancient wageworkers and 
medieval bricklayer to the modern demiurge and so to be registered in the world of 
construction? In other words, to be its creators, not just less noticeable followers, skilled 
improvisers or simply executors. 
No matter what the truth is the presented paper through the basic information of rolled 
compacted concrete contributes to the perception and memory of its bright side filled 
with the necessary creativity without which there is no love and commitment to the 
building profession and sciencе. Together with usage of roller compacted concrete in 
road construction the paper presents the mixture design, construction procedures and 
equipment, properties and costs, placing and some other details.  
 
Keywords: Roller compacted concrete, consist, road constructions, properties, placing  
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