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Предмет Примјена савремених материјала код саобраћајница (с)
Шифра предмета Семестар Број ЕСПБ бодова Фонд часова Статус предмета

ПСМС VII 5 2+2 И
Наставник Проф. др Мирјана Малешев; Проф. др Властимир Радоњанин

Условљеност другим предметима Облик
условљености

Услов за слушање предмета: Путеви и Жељезнице испуњене обавезе
Услов за завршни испит: Путеви и Жељезнице положени испити
Циљеви изучавања предмета:
Стицање основних знања о новим материјалима и технологијама. Специфичности и примјена савремених
материјала у поступку пројектовања, изградње, одржавања и управљања саобраћајницама.
Исходи учења (стечена знања, вјештине и компетенције):

Садржај предмета:
Дефиниција савремених материјала. Врсте и начини примјене. Принципи ојачања тла и стијена. Методе
ојачања. Хемијски поступци, смрзавање, гријање, вентилација. Врсте и производња полимера који се
примјењују у саобраћајницама. Механичке особине: статичко и динамичко оптерећење, замор, температура,
крти лом, трајне деформације, реолошки модели, поступци испитивања. Немеханичке особине: густина,
термичке особине, дифузија, електричне особине, хемијска отпорност, токсичност, оптичке особине,
постојаност према биолошким утицајима. Геотекстил. Функције. Механичке и физичке особине.
Хидрауличке карактеристике геосинтетичке арматуре. Пермитивност. Трансмитивност. Порометрија.
Геотекстил. Примјена у трупу саобраћајнице. Армирано тло. Потпорне конструкције од тла и пластике.
Микроармирани потпорни зидови. Пластичне мреже. Физичке и механичке особине. Тексол. Геомембране.
Материјали за израду. Физичке и механичке особине. Стандарди. Примјена геосинтетичких материјала за
дренирање терена и саобраћајница. Експандирани полистирен. Пластични рељефни панои као елементи
вертикалног дренирања. Пластичне цијеви. Пластичне ћелије за стабилизацију темеља насипа. Примјена
полимера у бетону. Полимер бетони и полимер малтери. Полимером модификовани бетони и малтери.
Бетони и малтери армирани микро-полимерним влакнима. Полимерни материјали у асфалтним мјешавинама.
Челичне мреже за армирање коловоза. Материјали и конструкције за заштиту од буке. Савремени материјали
код израде саобраћајне сигнализације и опреме.
Метод наставе и савладавања градива:
Предавања, вјежбе, консултације.
Литература:
Митровић, П., Примена пластичних материјала, Институт за путеве, Београд, 2004.
Шимунић, Полимери у грађевинарству, Факултет грађевинских знаности, Загреб. 2005.
Облици провјере знања

Похађање
наставе 5 бодова Колоквијум 1 25 бодова Завршни испит 20 бодова

Семинарски рад 25 бодова Колоквијум 2 25 бодова
Посебна назнака за предмет:
-
Име и презиме наставника који је припремио податке:
Проф. др Драган Михајловић; Доц. др Игор Јокановић


