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Грађевински материјали 1, Грађевинске конструкције 2 положен испит

Грађевински материјали 2 одслушан
предмет

Циљеви изучавања предмета:
Стицање знања о процесу грађења грађевинских објеката, употреби механизације и могућим технологијама
грађења објеката високоградње и нискоградње. Разумијевање процеса изградње објеката, комуникације,
метода, материјала, система, опреме, планирања, терминирања, безбједности, анализе трошкова, као и
разумијевање тематских целина менаџмента као што су: земљани радови, савремене скеле и оплате, извођење
бетонских конструкција, монтажни радови, армирачки радови, оптимизација метода извођења радова.
Исходи учења (стечена знања, вјештине и компетенције):
Оспособљеност за израду предмjера радова за изградњу објеката, анализу цијена грађевинских радова,
примјену грађевинске механизације и анализу трошкова рада, као и избор и дефинисање технологије
извођења појединих врста радова при грађењу. Стечена знања директно се примјењују у инжењерској пракси.
Садржај предмета:
Припремни радови, земљани радови, зидарски и тесарски радови. Бетонирски и армирачки радови, утезачки
радови. Типови оплата, традиционалне и савремене оплате. Велкоповршинске преносне оплате. Савремене
скеле. Индустријализација, префабрикација.Тактови оплате. Скелетни системи. Методе монтирања и детаљи
веза: стубова, греда, лукова, рамова, решетки. Лаки монтажни системи: дрвене и металне хале. Шаторске и
надуване конструкције. Савремени покривачи и облоге. Завршни радови. Оптимизација извођења радова.
Карта процеса и дијаграм тока. Услови снабдевања. Предмјер радова. Шири и ужи избор машина, са
прорачуном практичних учинака машина и коштањем радног сата машине. Годишњи фонд радног времена.
Грађевинске норме / нормирање у грађевинарству.
Метод наставе и савладавања градива:
Предавања, вјежбе, самостална израда семестралног задатка и консултације.
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Облици провјере знања
Да би студент добио потпис из предмета и тиме стекао право да полаже испит, обавезан је да присуствује
настави најмање 80 % (и предавања и вјежбе), односно може по три пута неоправдано да изостане са часова
предавања, односно вјежбања, и да уради семестрални задатак до завршетка наставног процеса. Уколико
студент има више од 3 изостанка мора поново уписати предмет. За семестрални задатак предвиђено је да
студент самастално, уз помоћ професора и асистента уради за одређени објекат пројекат организације и
технологије грађења. Задатак се ради на вјежбама и код куће, а оцјењује се на крају семестра. Током семестра
се одржавају двије провјере знања у виду тестова и оне се нe понављају. У случају да је студент оправдано
спријечен да присуствује полагању теста, може накнадно полагати тест у термину према договору са
предметним професором и асистентом. Тестови се састоје од неколико кратких теоретских питања. Завршни
испит се одржава у оквиру испитних рокова и састоји се од неколико рачунских задатака.
Похађање
наставе 4  бода Тест 1 10 бодова Завршни испит 46 бодова
Семестрални
задатак 30 бодова Тест 2 10 бодова

Посебна назнака за предмет:
Предавања се могу држати на енглеском језику.



Име и презиме наставника који је припремио податке:
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