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пропонується
Перелік компетентностей Мати знання та розуміння предметної області. Вміти
та результатів навчання, приймати обґрунтовані рішення з механіки ґрунтів та
що забезпечує дисципліна
геотехніці.
Мати базові знання з фізико-механічних властивостей
ґрунтів та основних закономірностей механіки ґрунтів.
Вміти визначати напруження, необхідну щільність
ґрунту та очікувані осадки, використовуючи довідкову
інформацію, параметри впливу рухомого складу,
властивості ґрунтів.
Виконувати геотехнічні розрахунки міцності, стійкості
та укосів, схилів та підпірних стін і пропонувати
обґрунтовані варіанти стабілізації нестійких споруд.
Опис дисципліни
Попередні
умови, Вища математика, фізика, будівельна механіка,
необхідні для вивчення інженерна геологія
дисципліни
Основні теми дисципліни
Лекції
1. Дисципліна «Механіка ґрунтів та основи геотехніки» і
її зв'язок з іншими природничими та технічними
науками.– 2 год.
2. Фізичні властивості ґрунтів – 2 год.
3. Закономірності стискуємості ґрунтів – 2 год.
4. Розподіл напружень в ґрунтовому масиві – 4 год.
5. Опір ґрунтів зсуву – 2 год.
6. Геотехнічний розрахунок стійкості ґрунтових масивів
– 2 год.
7. Геотехнічний розрахунок стійкості підпірної стіни – 4
год.
8. Геотехнічний розрахунок стійкості ґрунтових укосів –
2 год.
9. Типи фундаментів і умови їх застосування – 2 год.
10. Основні положення проектування основ і
фундаментів за граничними станами – 2 год.
Лабораторні роботи
1. Випробування зв’язного ґрунту на компресію – 2 год.
2. Випробування зв’язного ґрунту на консолідацію – 2
год.
3. Випробування лесового ґрунту на просадочність – 2
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год.
4. Випробування ґрунту на міцність при зрізі – 2 год.
5. Випробування ґрунту на міцність при одновісному
стиску – 2 год.
6. Випробування ґрунту на міцність при трьохосному
стиску – 2 год.
7. Визначення оптимальної вологості ґрунту – 2 год.
8. Випробування паль – 2 год.
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