نمونهایازیکراهنمایدرس(فشرده) 

ژئوتكنيک(2واحد) 

سال تحصيلی  ،8899 -98نيمسال اول ،دکتر حسين معماريان ،تلفن90898088

پرديس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران،
دانشکده مهندسی معدن

پست الکترونیmemarian@ut.ac.ir :

زمان تدريس :يکشنبه ( 88-81کالس  )1و
دوشنبه ( 9-88کالس )7

کارشناس درس :مهندس همزبان ،آزمايشگاه مهندسی زمين ،تلفن 90898087
زمان امتحان99/88/0 :

هدفدرس:پساز

 خاك ها و مصالح خرده سنگی را شناسائی و طبقه بندی کنيد روش مناسب برای تعيين ويژگی های ژئوتکنيکی انواع خاك را در صحرا و آزمايشگاه ،انتخاب و روش اجرای آنراتشريح کنيد.
 -عملکرد انواع خاكها را در کاربرد های مهندسی مختلف ،مشخص کنيد

مرجعاصلی:

 معماريان حسين ،زمين شناسی مهندسی و ژئوتکنيك ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ ششم 858 ،صفحه8898 ،(کتاب با معرفی نامه به صورت نيم بهاست)

پایانایندرس
خواهيدتوانست:

مراجعكمکدرسی -  :معماريان حسين ،زمين شناسی برای مهندسين ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دهم.8899 ،
 مطالب ارايه شده به صورت پاورپوينت در کالس و وبگاههای معرفی شده در اينترنت کتاب های درسی ،آزمايشگاهی و حل مسئلۀ مکانيك خاك و ژئوتکنيك موجود در بازارفعاليتهای عملی،%88 :

ارزشيابی:

آزمون ميان ترم  ،%88آزمون نهايی %88

مطالبیكههرهفتهدركالسموردبحثقرارخواهدگرفت(بههمراهشمارهصفحاتمربوطهازكتابمرجع) 
هفته 

شرح 

عنوان 

صفحات 

8

زمينشناسیمهندسی 

جايگاه زمين شناسی در فعاليتهای مهندسی ،تعاريف ،دامنه کار

0

ویژگیهایاساسی 


روابط وزنی و حجمی خاك

008-080

8

ویژگیهایشاخص 


دانه بندی ،خميرسانی ،تراکم خاك

080-088

8

طبقهبندیمهندسی 

طبقه بندی متحده ،طبقه بنديهای ديگر ،شناسايی صحرايی خاکها

878-880

5

ویژگیهایهيدروليكی 


تراوايی ،نشت و حرکت آب در خاك

088-089

مجموعه ای از سواالت و مسايل

-

1

آزمونميانترم

7

ویژگیهایمكانيكی 1-


تنش موثر و تنش کل ،پيش تنيدگی خاك

9

ویژگیهایمكانيكی2-


فشار جانبی زمين ،ديوارهای حايل

8

ویژگیهایمكانيكی3-


مقاومت برشی خاك ،مقاومت اوج و پسماند

88

تغييرشكلبیگسيختگی 1-


ظرفيت باربری ،پی های سطحی و عميق

88

تغييرشكلبیگسيختگی  2-نشست و تحکيم


8-08

088-080
080-888
858-878

80

منشاءخاكها 


رابطه ويژگيهای ژئوتکنيکی و کارايی خاکها با منشاء زمين شناسی آنها

885-858

88

مصالحخردهسنگی 

اکتشاف شن و ماسه ،مصالح خرده سنگی مناسب در کاربردهای مختلف

888-880

88

پایداریدامنههایخاكی 


شناسايی و اکتشاف انواع ناپايداریهای دامنه ای ،روشهای مقابله با
ناپايداریها

515-179

مجموعه ای از سواالت و مسايل

-

85

آزموننهایی 

فعاليتهایعملیوآزمایشگاهی 

در سرفصل های مصوب برای اين درس دو واحدی عمليات آزمايشگاهی منظور نشده است .برای رفع اين کاستی ،اين درس در هفته در دو جلسه
برگزار میشود .جلسۀ اول بهتدريس مطالب درسی و جلسۀ دوم به فعاليتهای عملی زير اختصاص يافته است.
1

حلتمرین 

حل مسايل نمونۀ ژئوتکنيك و مکانيك خاك

2

پژوهش 

جستجو در اينترنت ،ساماندهی گزارش و ارايه شفاهی و کتبی آن

3

آزمایشگاهمجازی  آشنايی با روشهای انجام آزمايشهای ژئوتکنيکی از طريق رايانه

4

بازدید 

آزمايشگاه های مکانيك خاك وزارت راه و ترابری و آزمايشگاه مکانيك خاك دانشکدۀ فنی

