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Садржај наставе
Кроз предавања и вежбе студенти се упознају са савременим принципима и методама пројектовања
материјализације објеката са армирано бетонском носећом конструкцијом ливеном на лицу места и челичном
носећом конструкцијом. Студенти се упућују у логику пројектовања различитих могућности материјализације
фасада у погледу врсте материјала и технике грађења, као и лаких монтажно- демонтажних зидова и спуштених
плафона. Студенти се упознају са садржајем техничке документације. Знања стечена на овом предмету се
примењују на студијском пројекту 2-архитектонске конструкције.
Термински план наставе
Обавезни предмет, одржава се једном недељно: два часа предавања и један час вежби.
Настава траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код куће, рачунајући и испит.
За овај курс предвиђена су 4 радна сата недељно (3 сата рада у школи и 1 сат рада код куће).
Три радна дана предвиђена су за рад код куће и испит (24 сата).
Предаја првог пројекта (колоквијума) - а.б. конструкције – 28.10.13.
Предаја другог пројекта (колоквијума) - челичне конструкције – 18.11.13.
Предаја трећег пројекта (колоквијума) - детаљ фасаде а.б. зграде – 09.12.13.
Предаја четвртог пројекта (колоквијума) - детаљ фасаде и преграда челичне зграде – 16.01.2014.
Испит - према терминском плану одржавања испита
Студијска правила
Предмет воде три наставника.
План рада на предмету одређују наставници.
Највише 50 поена предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. У школи се раде 4 пројекта,
при чему се први вреднује са 15, други са 10, трећи са 10 и четврти са 15 поена.

ПРОЈЕКАТ - МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА СКЕЛЕТНЕ ЗГРАДЕ
1. АРМИРАНО БЕТОНСКА МОНОЛИТНА КОНСТРУКЦИЈА
2. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
Урадити решење материјализације административног објекта датог у прилогу према следећим условима:
A. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
 Студент разрађује основу чији број одговара задњој цифри у броју индекса.
 Димензионе податке за графички рад задаје асистент током прве вежбе.
 Објекат има подрум, приземље и два спрата
 Дебљина пода 8 cm
 Спуштен плафон мин. 40 cm
B. ТИП КОНСТРУКЦИЈЕ
 Армирано бетонска монолитна конструкција
 Челична конструкција
C. ТИП ФАСАДЕ
 Масивна испуна (опека, блок или АБ зид дебљине 10-12 cm) са завршним слојем од плоча од
природног камена
 Зид завеса (класична или полуструктурална или структурална)

САДРЖАЈ ЕЛАБОРАТА:
1. КОНЦЕПТ КОНСТРУКЦИЈЕ

Р = 1 : 100

Појединачно за конструкцију у армираном бетону и челику

КОНСТРУКТИВНО РЕШЕЊЕ:
КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРЕСЕЦИ:

типски спрат, основа темеља.
подужан и попречан кроз целу висину објекта (као што је
означено у основи).

2. ДЕТАЉИ ФАСАДЕ ТИПСКОГ СПРАТА

Р = 1 : 20

За наведене типове фасада урадити детаље у три пројекције (у пресеку и изгледу обухватити једну спратну висину, а у
основи сегмет фасаде обухватајући прозор-као што је означено у основи). Дати све потребне описе и коте.

3. ДЕТАЉ Р = 1 : 10
Урадити детаљ у три пројекције (у основи веза зид завесе и преградног зида (дужина сегмента 1.0 м), у једном пресеку
захватити везу преградног зида и међуспратне конструкције (са подом и плафоном) а у другом пресеку дати везу зид
завесе и међуспратне конструкције (са подом и плафоном). Дати све потребне описе и коте.
У свим прилозима дати потребне коте и описе.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН ЗА ПРОЈЕКТЕ
Образложење о режиму одвијања вежби:
Вежбе су тематске, а теме вежби су дате у терминском плану.
нед

Наслови тематских јединица предавања

Наслови тематских јединица вежби

01

Концепт материјализације и функционалне и
обликовне одлике објеката са скелетном
конструкцијом. AБ скелетне и масивне зграде
ливене на лицу места.
Типови армирано бетонских међуспратних
таваница  принципи пројектовања и грађења.
Вертикални конструктивни елементи-типови,
функција и обликовне одлике
Типови фундирања скелетних зграда.

Образложење задатка и садржаја графичких прилога.
Конструктивни концепт армирано бетонске скелетне
зграде.

26.09
02
03.10
03
10.10
04
17.10
05
24.10
28.10

Примарна скелетна челична конструкција.

Конструктивни склоп АБ скелетне зграде  основа.
Конструктивни склоп АБ скелетне зграде  пресеци.
Основа темеља.
Усаглашавење графичких прилога.
Предаја пројекта 1.

06
31.10
07
07.11
08
14.11
18.11

Примарна скелетна челична конструкција.

Конструктивни склоп челичне скелетне зграде  основа.

Примарна скелетна челична конструкција.

Конструктивни склоп челичне скелетне зграде  пресеци.

Фасадне облоге.

Усаглашавење графичких прилога.

09
21.11
10
28.11
11
05.12
09.12

Фасадне облоге.

Детаљ фасаде.

Конструкција кровова скелетних зграда
принципи пројектовања, детаљи.
Фасадне облоге (Зид завесе)

Детаљ фасаде.

12
12.12
13
19.12
14
26.12
15
02.01

Фасадне облоге (Зид завесе)

Детаљ фасаде (зид завеса).

Префабриковани преградни зидови

Детаљ фасаде (зид завеса).

Преградни зидови и спуштени плафони.

Детаљ префабрикованог лаког преградног зида и
спуштеног плафона.

16.01.2013.

Предаја пројекта 4.

Предаја пројекта 2.

Усаглашавење графичких прилога.
Предаја пројекта 3.

НАПОМЕНЕ:
 Задатак се ради на А3 формату графитном оловком и предаје у корицама истог формата. Сваки лист мора
бити потписан у доњем десном углу.
 Рад се прима искључиво у назначеном року.
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада):
Испит се полаже писменим путем без могућности коришћења литературе.
Критеријуми оцењивања:
Похађање наставе и редован рад на вежбама на изради пројеката из области материјализације зграда са
армирано-бетонском и челичном скелетном конструкцијом, услов су испуњавања предиспитних обавеза и
представљају остварену могућност изласка на испит.
Оцењивање:
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (активно похађање наставе, рад на
вежбама, као и резултати на колоквијумима) учествују са највише 50 поена, а преосталих 50 поена студент
може добити на основу показаног знања на испиту. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем
испита студент може стећи највише 100 поена.
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања и
вежби - колоквијуми

50

писмени испит

50

