
Izpitna vprašanja pri predmetu Izbrana poglavja iz masivnih konstrukcij (B_II GR)  

Velja za št. leto 2013-14: 

1.  Opišite postopek projektiranja sestave betona ter napišite, kaj vse mora vsebovati projekt 

betona. 

2.  Vgrajevanje betona v izjemnih pogojih. (a) Splošno (b) Betoniranje pri nizkih temperaturah 

(priporočila, osnovni principi tehnologije zimskega betoniranja, grobi opis Termos 

metode). (c) Betoniranje pri povišanih temperaturah (splošno, podrobneje razložite 

uporabo ledu – kalorična enačba). 

3.  Nega betona: (a) Splošno, (b) V izjemnih pogojih. 

4.  Naštejte mehanske in reološke lastnosti otrdelega betona in natančneje opišite njegovo 

tlačno in natezno trdnost (definicija, preiskave) ter prikažite vpliv strukture betona, 

pogojev okolja in starosti betona na njegovo trdnost (opis, diagram). 

5.  Reološke lastnosti otrdelega betona. (a) Splošno. (b) Opišite časovni potek deformacij 

betona v suhem okolju, ki je bil v času t1 obremenjen in v času t2 razbremenjen 

(shematično prikažite deformacijo v odvisnosti od časa). (c) Opišite krčenje betona ( vrste 

krčenj, parametri, ki vplivajo na velikost krčenja, glavne razlike v krčenju normalnega in 

visokotrdnega betona). 

6. Optimizacija betonskih konstrukcij. (a) Osnove optimizacije betonskih konstrukcij. (b) 

Formulacija matematičnega programa. (c) Naštejte vrste matematičnih programov. 

7. Optimizacija betonskih konstrukcij. (a) Osnove optimizacije betonskih konstrukcij. (b) 

Prevedba dejanskih problemov povezanih s konstruiranjem v matematični program. 

8. Polne AB plošče nosilne v eni smeri: (a) Kdaj so plošče nosilne v eni smeri? (b) Kako jih 

analiziramo in dimenzioniramo? 

9. Polne AB plošče nosilne v več smereh: (a) Kdaj so plošče nosilne v več smereh? (b) Kako 

jih analiziramo in dimenzioniramo? 

10. Konstrukcijske posebnosti in zahteve glede armiranja plošč 

11. Opišite postopek dimenzioniranja stenastih nosilcev (a) Formiranje modela. (b) Potrebne 

kontrole elementov modela. 

12. Opišite postopek konstruiranja armature pri stenastih nosilcih. 

13. Konstrukcijske zahteve za stene. 

14. Dimenzioniranje lupinastih elementov. (a) Opišite potek dimenzioniranja splošnega 

lupinastega elementa pri membranski in upogibni obremenitvi. (b) Opišite primere 

posebnih delnih obremenitev lupinastih elementov. 

15.  Izpeljava osnovnih enačb za dimenzioniranje lupinastih elementov pri membranski 

obremenitvi in povezava le-teh z določili za dimenzioniranje takih elementov v standardu 

SIST EN-1992-1-1. 

16. Metoda porušnih linij pri polnih AB ploščah: (a) predstavitev metode in eksperimentalno 

ozadje (b) teoretične podlage metode porušnih linij 

17. Metoda porušnih linij pri polnih AB ploščah: (a) pravila za določitev (izbiro) porušnega 

mehanizma (b) določanje upogibne odpornosti vzdolž porušnih linij 

18. Metoda porušnih linij pri polnih AB ploščah: (a) Izberite tri primere plošč (poljubna 

geometrija in način podpiranja) ter prikažite možne porušne mehanizme (b) predstavite 



nadaljnji splošni računski postopek metode porušnih linij, ko je porušni mehanizem že 

definiran. Opomba: točka b je mišljena kot splošna in ne v povezavi s konkretnimi primeri pod točko a. 

19. Postopek požarnega projektiranja AB konstrukcij: (a) relevantni koraki projektiranja (b) 

požarni scenarij. 

20. Naštejte relevantne korake pri projektni analizi AB konstrukcije v pogojih požara. 

Mehanska analiza in metode dokazovanja požarne odpornosti. 

21. Projektni požar: (a) nazivna in (b) modelirana izpostavljenost požaru. 

22. Ocena požarne odpornosti AB konstrukcij s poenostavljenimi računskimi metodami: (a) 

splošno (b) metoda izoterme 500°C. 

23. Napredne računske metode dokazovanja požarne odpornosti AB konstrukcij: (a) splošno 

(b) toplotni odziv (c) mehanski odziv. 

 

Pri praktično vsakem vprašanju bo dopisano še - obvezno dodati skice!  

Uporabijo se po 3 vprašanja na izpitni rok!   

Vsa vprašanja so ovrednotena z enakim številom točk. 

  


