
Izpitna vprašanja pri predmetu Betonske konstrukcije II (B_UNI GR) št. leto 2011-12: 

1.  Opišite osnovna načela delovanja in obnašanja prednapetih konstrukcij 

2. Sistemi prednapetja: (a) glede na način vnosa, (b) glede na mesto kablov v prerezu (c) 
glede na povezavo kablov z betonskim prerezom 

3.  Sila prednapetja: (a) omejitev sile prednapetja na poteznem koncu, (b) določitev začetne 
sile prednapetja na poljubnem mestu v času takoj po napenjanju kablov (t=t0), (c) 
določitev srednje vrednosti sile prednapetja na poljubnem mestu v kasnejšem času  
(t > t0) 

4. Katere trenutne izgube sile prednapetja so značilne za predhodno napete konstrukcije 
(opišite jih, in v grobem tudi pojasnite kako jih upoštevamo v računih) 

5. Katere trenutne izgube sile prednapetja so značilne za naknadno napete konstrukcije 
(opišite jih, in v grobem pojasnite kako jih upoštevamo v računih) 

6. Časovno odvisni padci sile prednapetja pri predhodnem in naknadnem prednapenjanju 
(pojasnite način upoštevanja v računu in predvsem, kateri parametri vplivajo na tovrstne 
padce - izraz iz standarda kot tak ni nujen) 

7. Na kakšen način upoštevamo prednapetje v analizi: (a) v mejnih stanjih nosilnosti (b) v  
mejnih stanjih uporabnosti 

8.  Pojasnite kaj je osnovni vpliv kablov in kaj je parazitni vpliv kablov in kakšna je razlika v 
načinu upoštevanja obeh v analizi 

9. Upoštevanje prednapetja pri osno-upogibnem dimenzioniranju v mejnih stanjih nosilnosti 
pri kablih povezanih z betonskim prerezom: (a) osnovni učinki (b) parazitni učinki 

10. Opišite možne pristope za upoštevanje osnovnih učinkov prednapetja pri osno-
upogibnem dimenzioniranju v mejnih stanjih nosilnosti kadar so kabli povezani z 
betonskim prerezom  

11. Kako pri prednapetih konstrukcijah ugotovimo ali je potrebna strižna armatura: (a) v 
območju brez upogibnih razpok (b) v območju kjer pričakujemo upogibne razpoke 

12. Kako upoštevamo prednapetje v kontrolah strižne odpornosti elementov glede potrebne 
strižne armature in glede nosilnosti tlačnih razpor 

13. Mejna stanja uporabnosti: (a) katere kombinacije vplivov so značilne za MSU (b) katera 
mejna stanja uporabnosti je potrebno kontrolirati pri betonskih konstrukcijah (c) 
pojasnite zakaj so v sodobnem času mejna stanja uporabnosti vedno bolj pogosto 
merodajna 

14.  Mejna stanja uporabnosti - (a) opišite potrebne kontrole povezane z omejitvijo napetosti 
(b) opišite predpostavke računa napetosti v betonu in jeklu v mejnih stanjih uporabnosti 

15.  Mejno stanje razpok: (a) opišite mogoče vzroke nastanka razpok (b) opišite razloge za  
omejevanje širine razpok (c) kakšne so omejitve širine razpok v standardu SIST EN 1992-
1-1     

16. Izhodišča računskih kontrol v mejnem stanju razpok: (a) definicija širine razpok (b) 
opišite faze razpokanja (c) definicija razdalje med razpokami 

17. Izpeljava osnovnih enačb za račun širine razpok (ravnotežni pogoji, kompatibiitetni 
pogoji, diferencialna enačba stika, rešitev za fazo formiranja razpok) 

18.  Pojasnite postopek dokaza mejnega stanja razpok po standardu SIST EN 1992-1-1 z 
neposrednim računom širine razpok - poudarek naj bo na pojasnitvi ozadja tistega dela 



izraza za račun širine razpok, ki se nanaša na račun maksimalne razdalje med razpokami 
(sr,max) 

19. Pojasnite postopek dokaza mejnega stanja razpok po standardu SIST EN 1992-1-1 z 
neposrednim računom širine razpok - poudarek naj bo na pojasnitvi ozadja tistega dela 
izraza za račun širine razpok, ki se nanaša na račun srednje razlike deformacij armature 
in betona (εsm-εcm) 

20. Omejitev širine razpok na dovoljeno mero s konstruktivnimi ukrepi po standardu SIST EN 
1992-1-1 in zahtevana minimalna armatura  

21. Mejno stanje pomikov: (a) splošno (b) razlogi za omejevanje povesov (c) omejitve 
povesov iz standarda SIST EN 1992-1-1 

22. Pojasnite v katerih primerih račun povesov v skladu s standardom SIST EN 1992-1-1 ni 
potreben  

23. Račun in dokaz povesov po standard SIST EN 1992-1-1: (a) kako lahko poteka račun 
povesov (b) opišite splošen postopek računa povesov na podlagi ukrivljenosti   

24. Modeli s tlačnimi razporami in nateznimi vezmi: (a) v katerih primerih se lahko uporabijo 
(b) opišite osnovne elemente modela (c) formiranje modela 

25. Modeli s tlačnimi razporami in nateznimi vezmi: (a) za dokazovanje katerih mejnih stanj 
se lahko uporabijo (b) opišite osnovne elemente modela (c) dimenzioniranje elementov 
modela 

26. Načela računa elementov nearmiranih betonskih konstrukcij: (a) splošno (b) dokazi osno 
upogibne nosilnosti (b) splošni dokazi strižne nosilnosti  

27. Račun mejne nosilnosti in dimenzioniranje nearmiranih betonskih elementov na osno 
upogibno obremenitev v skladu s SIST EN 1992-1-1: (a) prerezi brez nevarnosti uklona 
(b) kritični prerezi vitkih elementov 

28. Račun mejne nosilnosti in dimenzioniranje nearmiranih betonskih elementov na strižno 
obremenitev  

29. Izvedba armiranja in detajlov armiranobetonskih konstrukcij: (a) krovni sloj betona (b) 
najmanjše medsebojne razdalje palic (c) najmanjši premer vretena za krivljenje palic in 
varjenih armaturnih mrež 

30. Sidranje vzdolžne armature: (a) sprijemna napetost (b) osnovna sidrna dolžina (c) 
projektna sidrna dolžina 

31. Izvedba armiranja in detajlov armiranobetonskih konstrukcij: (a) stikovanje vzdolžne 
armature s prekrivanjem (b) posebnosti pri armiranju s palicami v svežnju 

32. Podajte osnovne pogoje za konstruiranje vzdolžne in strižne armature pri 
armiranobetonskih nosilcih po standardu SIST EN 1992-1-1  

 

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

Uporabijo se po 3 vprašanja na izpitni rok!   

Vsa vprašanja so ovrednotena z enakim številom točk. 

 


