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BL009 - BETONOVÉ KONSTRUKCE II
program k o n z u l t a c í pro 4. ročník kombinovaného studia,
studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby
Vyučující
• společné konzultace ve formě přednášek, zkoušky:
- Ing. Martin Zlámal, Ph.D., 541147864, email: zlamal.m@fce.vutbr.cz, pracovna E213,
• individuální konzultace a zápočty:
- Ing. Dorde Čairović, Ph.D., 541147857, email: cairovic.d@fce.vutbr.cz, pracovna E206,
Pokyny k registraci a účasti na konzultacích
• Studenti se musí dostavit na povinné soustředění 16. 9. 2022, 10:00 - 11:50 hodin, učebna C339.
Zároveň se přihlásí do týmu v aplikaci MS Teams (vstup do teamu přes odkaz na webinář v rozvrhu
na www.vutbr.cz ), kde budou vkládány další podklady.
• Ke konzultacím pro cvičení je nutno se přihlásit na průběžně vypisované termíny typu Speciální
konzultace v předepsaných termínech dle příslušné směrnice děkana. Studenti budou svůj zájem o
konzultaci deklarovat přihláškou k tomuto termínu nejpozději tři dny před termínem. V opačném
případě vyučující nebude k dispozici. Konzultace v jiné termíny je nutno domluvit individuálně s
vyučujícím.
• K nepovinným konzultacím ve formě společných přednášek se student nepřihlašuje, budou
probíhat pravidelně. Termín bude dohodnut na povinném soustředění ve dnech konzultací.
Program konzultací
Seznámení s programem konzultací a podmínkami zápočtu. Forma požadovaných elaborátů.
Literatura. Zadání témat. Zadání bude rozdáno na první povinné konzultaci 16. 9. 2022.
Téma č. 1 – Lokálně podepřená stropní deska
• předběžný návrh rozměrů, schematický výkres
tvaru konstrukce, výpočet zatížení, zatěžovací
stavy pro vybranou vnitřní část konstrukce zadaného objektu, výpočet statických veličin na
vybrané části konstrukce zjednodušenou metodou (metodou součtových momentů, popř.
s ověřením metodou náhradních rámů), kombinace zatížení,
• dimenzování části desky na ohyb,
• dimenzování desky na protlačení (pro vnitřní sloup),
• dimenzování – dokončení, mezní stavy použitelnosti (princip), schematický výkres výztuže
dimenzované části desky.
Téma č. 2 - Montovaná vazníková hala
• schematický výkres skladby konstrukce haly, výpočet zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní příčný
rám,
• výpočet statických veličin pro vnitřní příčný rám, kombinace účinků zatížení,
• dimenzování jednoho vnitřního sloupu,
• ověření sloupu pro stádia výroby, přepravy a montáže, schéma výztuže sloupu, návrh montážních
úchytů sloupu a střešního vazníku.
Závěrečná korekce
• Odevzdání elaborátů, zápočet.

Požadavky
• Podmínkou udělení zápočtu je průběžná kontrola zpracovávání individuálních zadání.
• Při udělování zápočtů bude kontrolováno, zdali posluchač výpočtům rozumí.
• Pokud student nesplní podmínky pro udělení zápočtu do konce zimního semestru studia, může o
případné prodloužení zápočtového termínu požádat vedoucího ústavu. Žádost se podává u
cvičícího a je na něm potřeba uvést důvod.
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