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LESENE KONSTRUKCIJE B-UNI  Teoretični izpit - vprašanja, 2011/12 
 
 
1. Prefabricirani lesni proizvodi, ki jih uporabljamo za izdelavo lesenih konstrukij: 

a. Linijski prefabricirani elementi. 
b. Ploščasti prefabricirani elementi. 

 
2. Vpliv vlažnosti lesa na njegove lastnosti (obvezno dodati skice): 

a. Mehanske. 
b. Reološke. 

 
3. Trdnost in deformabilnost lesa (obvezno skice): 

a. Razlaga pojma trajna trdnost. 
b. Dejanski konstitutivni zakon lesa pri osnem obremenjavanju lesa (tlak, nateg) v 

smeri paralelno z vlakni oziroma pravokotno na vlakna (skice in razlaga obnašanja). 
c. Kako v inženirski praksi upoštevamo osno deformabilnost lesa. 

 
4. Reološke lastnosti lesa (obvezno skice): 

a. Delovanje lesa. 
b. Lezenje lesa. 

 
5. Lezenje lesa (obvezno skice): 

a. Splošno o lezenju lesa. 
b. Računsko upoštevanje lezenja lesa po standardu Evrokodu 5. 

 
6. Vpliv trajnih visokih nivojev obremenitve na trdnost lesa: 

a. Splošno. 
b. Kako je ta vpliv upoštevan v standardu Evrokod 5. 

 
7. Račun napetosti in potrebne kontrole pri dimenzioniranju elementov iz masivnega 

lesa pravokotnega prečnega prereza (obvezno tudi skice): 
a. Pri delovanju centrične natezne sile. 
b. Pri delovanju centrične tlačne sile. 

 
8. Potrebne kontrole pri dimenzioniranju elementov iz masivnega lesa v območjih, kjer 

se pojavijo kontaktne tlačne napetosti (obvezno tudi skice): 
a. Pri tlaku pod poljubnim kotom α. 
b. Pri tlaku pod pravim kotom. 

 
9. Račun napetosti in potrebne kontrole pri dimenzioniranju elementov iz masivnega 

lesa pravokotnega prečnega prereza (obvezno tudi skice): 
a. Pri dvoosnem upogibu (My, Mz). 
b. Pri dvoosnem upogibu v kombinaciji z natezno osno silo (Nx>0, My, Mz). 

 
10. Dimenzioniranje nosilcev iz masivnega lesa pravokotnega prečnega prereza z 

upoštevanjem nevarnosti bočne zvrnitve na: 
a. Enoosni upogib. 
b. Enoosni upogib v kombinaciji s tlačno osno silo. 

 
11. Potrebne kontrole pri dimenzioniranju elementov iz masivnega lesa pravokotnega 

prečnega prereza (obvezno tudi skice) pri dvoosnem upogibu v kombinaciji s tlačno osno 
silo (Nx< 0, My, Mz) pri stebrih. 
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12. Potrebne kontrole pri dimenzioniranju elementov iz masivnega lesa pravokotnega 
prečnega prereza (obvezno tudi skice) pri upogibu v kombinaciji s tlačno osno silo (N< 0, 
M) pri nosilcih. 

 
13. Dimenzioniranje elementov iz masivnega lesa na strižno obremenitev v primeru 

»čistega striga« (obvezno tudi skice s primeri tipičnih situacij). 
 
14. Dimenzioniranje elementov iz masivnega lesa pravokotnega prečnega prereza na 

strižno obremenitev (obvezno tudi skice): 
a. Račun napetosti in potrebne kontrole pri delovanju prečne sile. 
b. Vpliv spremenljive višine nosilca ob podporah na strižno odpornost. 

 
15. Dimenzioniranje elementov iz masivnega lesa pravokotnega prečnega prereza na 

strižno obremenitev pri delovanju prečne sile in prečne sile v kombinaciji s torzijo 
(obvezno tudi skice). 

 
16. Račun pomikov pri lesenih konstrukcijah: 

a. Splošno o računu pomikov. 
b. Metode računa pomikov (obvezno skice). 
c. Omejitve pomikov po standardu Evrokod 5 – potrebne kontrole. 

 
17. Vezna sredstva (obvezno tudi skice): 

a. Razvrstitev veznih sredstev glede na material in način vgrajevanja. 
b. Skicirajte primere nateznih, tlačnih in strižnih priključkov. 

 
18. Računsko določanje zdrsa v priključkih po standardu Evrokod 5 pri veznih 

sredstvih mozničnega tipa (obvezno tudi skice): 
a. V mejnih stanjih uporabnosti. 
b. V mejnih stanjih nosilnosti. 

 
19. Računsko določanje odpornosti veznih sredstev v strižnih priključkih po EC5 

(obvezno skice, po možnosti napišite še enostavnejše izraze za odpornost veznih 
sredstev): 

a. Kaj sta Fv,Rk in Fv,Rd? 
b. Opišite merodajne porušne načine pri enostrižnih priključkih les-les. 
c. Opišite merodajne porušne načine pri dvostrižnih priključkih les-les. 

 
20. Računsko določanje odpornosti veznih sredstev v strižnih priključkih po EC5 

(obvezno skice, po možnosti napišite še enostavnejše izraze za odpornost veznih 
sredstev): 

a. Kaj sta Fv,Rk in Fv,Rd? 
b. Opišite merodajne porušne načine pri enostrižnih priključkih les-les. 
c. Opišite merodajne porušne načine pri enostrižnih priključkih les-pločevina. 

 
21. Računsko določanje odpornosti veznih sredstev v strižnih priključkih po EC5 

(obvezno skice, po možnosti napišite še enostavnejše izraze za odpornost veznih 
sredstev): 

a. Kaj sta Fv,Rk in Fv,Rd? 
b. Opišite merodajne porušne načine pri dvostrižnih priključkih les-les. 
c. Opišite merodajne porušne načine pri dvostrižnih priključkih les-pločevina. 
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22. Računsko določanje odpornosti veznih sredstev v strižnih priključkih po EC5 
(obvezno skice, po možnosti napišite še enostavnejše izraze za odpornost veznih 
sredstev): 

a. Kaj sta Fv,Rk in Fv,Rd? 
b. Opišite merodajne porušne načine pri enostrižnih priključkih les-pločevina. 
c. Opišite merodajne porušne načine pri dvostrižnih priključkih les-pločevina. 

 
23. Računsko določanje odpornosti moznikov (obvezno skice): 

a. Pri moznikih klasičnih oblik. 
b. Pri patentiranih moznikih. 

 
24. Konstrukcijska pravila za izvedbo strižnih priključkov pri uporabi (obvezno tudi 

skice): 
a. Žebljev. 
b. Vijakov. 
c. Lesnih vijakov. 

 
25. Dimenzioniranje sestavljenih upogibnih elementov (nosilcev) s prerezom »I« oblike – 

vsi potrebni računski dokazi (obvezno skice). 
 
26. Dimenzioniranje sestavljenih upogibnih elementov (nosilcev) s prerezom »T« oblike 

– vsi potrebni računski dokazi (obvezno skice). 
 

27. Dimenzioniranje sestavljenih tlačno obremenjenih elementov (stebrov) povezanih po 
vsej dolžini s prerezom »I« oblike – vsi potrebni računski dokazi (obvezno skice). 

 
28. Zavarovalne konstrukcije (obvezno skice): 

a. Naloga zavarovalnih konstrukcij. 
b. Vrste zavarovalnih konstrukcij. 
c. Obtežba na zavarovalne konstrukcije (pri zavarovanju posameznih tlačnih 

elementov in pri zavarovanju niza nosilcev oz. paličij). 
 
29. Lamelirani lepljeni elementi: 

a. Vloga in pomen v sodobnih lesenih konstrukcijah. 
b. Prednosti in slabosti. 

 
30. Lamelirani lepljeni elementi - potrebne računske kontrole (dokazi mejnih stanj 

nosilnosti) pri nosilcih s spremenljivo višino: 
a. »Enokapni«. 
b. »Dvokapni«. 

 
31. Lamelirani lepljeni elementi - potrebne računske kontrole (dokazi mejnih stanj 

nosilnosti) pri ukrivljenih nosilcih s spremenljivo višino prereza. 
 

32. Lamelirani lepljeni elementi - potrebne računske kontrole (dokazi mejnih stanj 
nosilnosti) pri ukrivljenih nosilcih s konstantno višino prereza. 

 
33. Načini zaščite lesenih konstrukcij proti: 

a. Vremenskim vplivom. 
b. Biološkim škodljivcem. 
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34. Požarna odpornost lesenih konstrukcij: 
a. Načini ugotavljanja oziroma določanja požarne odpornosti. 
b. Ukrepi za zagotavljanje požarne odpornosti. 

 
35. Požarna odpornost lesenih konstrukcij - opišite poenostavljeni postopek preverjanja 

požarne odpornosti s pomočjo metode »reduciranega prereza« po standardu EN 1995-1-2 
(obvezno skice). 

 
 


