بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده:

فني و مهندسي

رشته :مهندسي عمران

نام درس :تکنولوژي مواد و روسازي
عضو هيات علمي تمام وقت

گرایش :راه و ترابري

تعداد واحد نظري3 :

مقطع :ارشد و دكتري

نام مدرس :عليرضا سركار

محل برگزاري :دانشکده فني و مهندسي

هدف كلي درس  :آشنایي با مشخصات  ،رفتار مکانيکي و آزمایشات مربوط به مصالح روسازي

رئوس مطالب
هفته اول

معرفي سنگدانه ها،توليدسنگدانه و كاني شناسي

هفته دوم

نمونه برداري از سنگدانه ها ،دانه بندي مطلوب مصالح سنگي

هفته سوم

روابط وزني و حجمي سنگدانه ها و آزمايش هاي مورد استفاده

هفته چهارم

آزمايش هاي مربوط به سنگدانه ها:شناسايي مصالح زيان آور مصالح سنگدانه ايي،چقرمگي و مقاومت در برابر سايش

هفته پنجم

آزمايش هاي مربوط به سنگدانه ها:شاخص ذره ،دوام،انبساط ،شاخص لغزندگي
بررسي رفتار مكانيكي خاك ها

هفته ششم

رفتار قير ،مشخصات رئولوژيكي قير،مدول ديناميكي قير

هفته هفتم

آزمايش هاي خواص رئولوژيكي قير :معرفي آزمايش هاي ،SHRPآزمايش ،RTFOآزمايشPAV

هفته هشتم

آزمايش هاي خواص رئولوژيكي قير:آزمايش  ،RVآزمايش DSR

هفته نهم

آزمايش هاي خواص رئولوژيكي قير :آزمايش ،BBRآزمايش DTT

هفته دهم

سيستم رده بندي قير

هفته یازدهم

خصوصيات مخلوط هاي آسفالتي :معرفي پارامترهاي وزني و حجمي مخلوط هاي آسفالتي و روابط بين آنها

هفته دوازدهم

خصوصيات مخلوط هاي آسفالتي:آزمايش هاي مورد استفاده براي تعيين پارامترهاي وزني و حجمي

هفته سيزدهم

طراحي مخلوط هاي آسفالتي :روش مارشال

هفته چهاردهم

طراحي مخلوط هاي آسفالتي :روش سوپرپيو

هفته پانزدهم

خصوصيات مكانيكي مخلوط هاي آسفالتي و آزمايش هاي مربوطه

هفته شانزدهم

افزودني ها و اصالح كننده ها در مخلوط هاي آسفالتي :پليمرها ،الستيک ،گوگرد...،

توجه:

در صورت تغيير مباحث و نحوه تدریس درس در هر نيمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکميل و جهت به روز رساني در اختيار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گيرد.

:نحوه ارزشيابي فعاليت دانشجو در طي دوره

ارزشيابي پايان ترم، پرسش و پاسخ حين تدريس و بحث در كالس
:منابع مطالعاتي

Pavement Engineering: Principles and Practice, Second Edition 2nd Edition, Rajib B. Mallick , Tahar ElKorchi
Modeling of Asphalt Concrete, Richard Kim
Pavement Analysis and Design, 2nd Edition: Yang H. Huang

