
  גוריון בנגב - אוניברסיטת בן
  הפקולטה למדעי הטבע

  המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה
  

  ט" תשס– מכניקה של סלעים
  

  ר יוסי חצור"ד: מרצה
  )72621'   טל019 –חדר ( 16:00 – 14:00' יום א: שעות קבלה

  
  :יםמתרגל

   שעות קבלה      ל"דא    טלפון   בנין  חדר                  
 14:00-16:00 יום ב  ...yagoda@bgu  6472559    60    05    יתמתרגלת ראש    גוני יגודה
  09:00-11:00יום ד   ...bakun@bgu  6477855    60    08        מתרגל   מזור–דגן בקון 

 14:00-16:00יום ה   ...iliawa@bgu  6477855    60    08        למתרג  אליה ויינשטיין
  
  

  )HLבאתר לעקוב ,  ייתכנו שינויים במהלך הקורס–טנטטיבית  (תכנית הקורס
  

  מבוא 08/1118/ :1שיעור 
   דוגמאות מרחבי העולם בעזרת שקופיות–חשיבות מכניקת הסלע  •
  תכונות אינדקס של סלעים •
  שיטות סיווג אמפיריות לאיכות מסת סלע •

  
  ניתוח מאמץ08/1125/: 2שיעור 
  אנליזת מאמץ בשני ממדים •
  מעגל מוהר של מאמצים •

  
  )עבר על ידי גונייו (  ניתוח עיבור08/122/  : 3 שיעור
  אנליזת עיבור בשני ממדים •
  מעגל מוהר של עיבורים •

  
  מבוא לאלסטיות  08/129/: 4שיעור 
  עיבור-יחסי מאמץ •
  הגדרת הקבועים האלסטיים •
  :פתרונות עבור •

  צירי-מאמץ חד
  צירי-עיבור חד

  מאמץ הידרוסטטי
  גזירה טהורה
  מאמץ מישורי
  עיבור מישורי

  
  ם חוזק סלעי08/1216/: 5שיעור  

  סגנונות כשל בסלעים •
  בדיקות מעבדה •
   עיבור –עקום מאמץ  •
  משמעות המונח חוזק בסלעים •
   מוהר–קרטריון הכשל של קולומב  •
  קרטריונים אמפיריים לחיזוי חוזק סלעים •

  
  

  )שעתיים (4 עד 1בוחן על שיעורים  23/12/08



   משורי חולשה בסלעים 08/1230/   :6שיעור 
  קופיותדוגמאות מרחבי העולם בעזרת ש •
   מציאת הכוון השקול של מערכת סדקים בשלושה ממדים–נטית סדקים  •
 מציאת הפיזור הסטטיסטי סביב השקול •
   התפלגות פישר והסתברות  •

  
   חיכוך בסלעים -09/016/: 7שיעור  

 משמעות המושג חיכוך •
  Amontonחוק  •
  קשרים אמפיריים לקביעת מקדם החיכוך בסלעים •
  לעיםמבחני מעבדה למדידת חיכוך בס •
  מישורי חולשה בסלעיםחוזק גזירה של מעבדה למדידת מבחני  •

  
  חוזק גזירה של מישורי חולשה  -09/0113/: 8שיעור 
 מאמץ אפקטיבי •
 השפעת לחץ מי נקבים על חוזק סלע רציף •
 השפעת לחץ מי נקבים על חוזק מישורי חולשה •
   תיאוריה בשני ממדים –החלקה לאורך משורי אי רציפות  •

  
   מאמצים ראשוניים בסלעים- 09/0120/  :9 שיעור
  השפעת מאמצים ראשוניים •
  הערכה אנליטית של עצמה וכוון מאמצים ראשוניים •
 in situמדידת עצמה וכוון מאמצים ראשוניים  •
  ורוזטת מאמציםover coringשיטת  •

  
  )שעתיים (8 - 5בוחן על שיעורים    27/01/09

  
  המשך- מאמצים ראשוניים בסלעים - 09/023/  :10 שיעור
  לפיזור מאמצים בשני ממדים בסלע רציףkirschפתרון  •
• Borehole Breakouts 
 )Hydraulic Fracturing(שבירה הידראולית  •
 Flat Jackשיטת  •

  
   מבוא- קרקעיים בסלע  יציבות חללים תת 09/0210/ :11שיעור 
 תרומת מכניקת הסלע לתכנון חללים תת קרקעיים •
 ירת חללים תת קרקעיים בסלע קומפטנטייצ •
 תכנון פתחים תת קרקעיים בסלע המכיל שכבות נטויות •
 הערכת לחץ תימוך נדרש בסלע בעל שכבות נטויות •
 דפורמציה פלסטית סביב מנהרות •
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  כללי המשחק
 

 14:00 – 12:00 בין השעות', גצאה תתקיים בימי ההר. 244 חדר   90 ההרצאה והתרגיל יתקיימו בבנין
הגשת . 15:00 – 14:00 בין השעותבאותו חדר מיד לאחר השיעור התרגיל יתקיים . ...)לאכול צהריים קודם(

, התרגילים ייבדקו ללא ציון.  נקודות בציון הסופי10-תזכה ב) תוך שבוע ממועד קבלתם( תרגילים במועד 10
  :הציון יקבע לפי המפתח הבא.  עליהם ינתן ציון9-11מלבד תרגילים 

  
  30%             1' בוחן מס
  40%                        2' בוחן מס

  10%    )1-8ים  תרגילים מתוך תרגיל7(הגשת תרגילים במועד 
  20%                11 – 9על שיעורים תרגילים 

  
  
  

 !!ב  ה צ  ל  ח   ה  


