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 )1برای یک دال بتن آرمه به

ضخامتmm

 110در صورتی که فاصله آزاد میلگردها  120mmو پوشش بتن

روی میلگردها  mm22باشد ،بزرگترین اندازه اسمی سنگدانههای درشت مصرفی چند میلی متر است؟
19mm )2

20mm )1

16.5mm )4

22mm )3

 )2به منظور چسبندگی کافی در بتن های پمپی عیار سیمان در چه حدودی باید قرار گیرد؟
 500-400 )2کیلوگرم
 350-250 )4کیلوگرم

 400-350 )1کیلوگرم
 450-300 )3کیلوگرم

 )3قطر اسمی یک میلگرد آجدار در صورتیکه جرم  300میلیمتر طول آن  0.9کیلوگرم باشد ،به کدامیک
از مقادیر زیر نزدیک است؟
18 )2

24)1

22 )4

20 )3

 )4حداقل قطر قابل قبول کالف میلگردهای با قطر  10میلیمتر و رده  s240بر حسب متر چقدر میباشد؟
1.5 )2

3 )1

2/4 )4

2 )3

 )5اگر مقاومت فشاری نمونهی استوانهای به ابعاد  200× 400 mmبرابر  30MPaباشد ،مقاومت فشاری نمونهی
مکعبی به ضلع  300میلیمتر ،چند  MPaاست؟
34/5 )1

32/4 )2

31/5 )3

33/5 )4

 )6کدام یک از عبارات زیر می تواند صحیح نباشد؟
 )1در صو رتیکه حجم هر اختالط بتن بیشتر از یک متر مکعب باشد ،تواتر نمونه برداری برای ستون ها یک نمونه برداری از هر 50
متر طول می باشد.
 )2حداقل یک نمونه برداری از هر رده و از هر نوع بتن در هر روز الزامی است.
 )3حداقل  6نمونه برداری از هر رده بتن و از هر نوع بتن در کل سازه الزامی است.
 )4مشخصات بتن در صورتی قابل قبول است که در آزمایش سه نمونه برداری متوالی ،مقاومت هیچ کدام از آنها کمتر از مقاومت
فشاری مشخصه نباشد.

 )7گزینه صحیح کدام است؟
 )1هرگاه سرعت تبخیر آب از سطح بتن بیشتر از سرعت آب انداختن بتن باشد ،ممکن است ترک خوردگی اتفاق بیفتد.
 )2هرگاه سرعت آب انداختن بتن بیشتر از سرعت تبخیر آب از سطح بتن بیشتر باشد ،ترک خوردگی سطح بتن حتمی است.
 )3هرگاه سرعت تبخیر آب از سطح بتن بیشتر از سرعت آب انداختن بتن باشد ،ترک خوردگی سطح بتن حتمی است.
 )4هرگاه سرعت آب انداختن بتن بیشتر از سرعت تبخیر آب از سطح بتن بیشتر باشد ،ترک طولی ایجاد می شود.

صفحه 1
www.rooboon.ir

t.me/rooboon

موسسه آموزشی روبون

آزمون جامع مرحله چهارم

 )8در خصوص بتن ریزی در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان کدام یک از موارد زیر صحیح نمی
باشد؟
 )1حداکثر نسبت آب به سیمان  0.4می باشد.
 )2استفاده از آب نمکدار به ویژه آب دریا برای شستشوی سنگدانه ها  ،تهیه و عمل آوردن بتن مجاز نمی باشد.
 )3حداقل مقدار سیمان یا مواد سیمانی  425کیلوگرم در مترمکعب بتن می باشد.
 )4حداکثر جذب آب سنگدانه های مصرفی در بتن برای سنگدانه های ریز به  3درصد محدود می شود.

 )9برای یک تیر بتنی با مقطع  50×50سانتی متر مقدار فوالد کششی برای  6سانتی متر مربع محاسبه شده
است .حداقل مقدار آرماتور کششی برای این تیر حدودا چقدر باید باشد؟ بتن از رده  ، C25آرماتور از
نوع  S400و عمق موثر تیر برابر  45سانتی متر فرض می شود.
316 )2

325 )1

322 )4

320 )3

 )10رابطه مقاومت فشاری  28روزه بتن ساخته شده از انواع سیمان های پرتلند کدام است؟

 )11کاربرد توام فوالد  S400برای میلگردهای طولی و  S300برای میلگردهای عرضی تیری که در سازه با شکل
پذیری متوسط قرار دارد چگونه است؟
 )1مجاز نیست.
 )2مجاز نیست زیرا در تیری که در سازه با شکل پذیری متوسط قرار دارد به کار می روند.
 )3بال مانع است ،در صورتیکه امکان اشتباه در مرحله اجرا وجود نداشته باشد.
 )4بالمانع است ،در صورتیکه مشخصات مکانیکی متفاوت آنها در طراحی در نظر گرفته شده باشد.

 )12در ناحیه اتصال تیر بتنی به ستون بتنی مطابق شکل ،خاموت گذاری چگونه باید صورت گیرد؟
 )1از طریق افزایش قطر میلگردهای طولی ستون ،این عمل صورت می گیرد.
 )2باید مشابه خاموت گذاری تیر باشد.
 )3لزومی به خاموت گذاری ناحیه چشمه اتصال نمی باشد.
 )4باید مشابه خاموت گذاری ستون باشد.

 )13حمل بتن با رده کمتر از  C16از طریق دامپر حداکثر تا چه فاصله ای مجاز است؟
 100 )2متر

 60 )1متر

 200 )4متر

 120 )3متر

 )14مقاومت فشاری نمونه مکعبی  150میلی متری بتن برابر  40مگاپاسکال است .رده این بتن به کدامیک از
گزینه های زیر نزدیکتر است؟
C40 )1

C35)2

C30 )3

C25 )4
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 )15از انبار کیسه های سیمان پرتلند ،به ازای هر  5تن سیمان کیسه ای یا کمتر حداقل چند کیسه برای
نمونه برداری ضروری است؟
 )1دو کیسه

 )2پنج کیسه

 )3یک کیسه

 )4سه کیسه

 )16کدام گزینه نادرست است؟

 )17در اجرای بتن خودتراکم کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟
 )1همیشه زمان مورد نیاز برای مخلوط کردن بتن خودتراکم کوتاه تر از بتن معمولی است.
 )2حداکثر طول جریان آزاد مخلوط بتن  15متر است.
 )3لرزاندن بتن خودتراکم مجاز نیست.
 )4ارتفاع مجاز بتن ریزی در سقوط آزاد  6متر است.

 )18در صورت عدم انجام محاسبات دقیق تر و براساس مقررات ملی ساختمان در صورتیکه آرماتورگذاری
مقاطع زیر یکسان باشد ،کدام یک از جمالت زیر صحیح تر است؟

صفحه 3
www.rooboon.ir

t.me/rooboon

موسسه آموزشی روبون

آزمون جامع مرحله چهارم

 )19پس از کشیدن کابل ها ،برای آزاد کردن جک ،کابل ها در گیره ها خفت انداخته می شود و عکس العمل
نیروی کشش در کابل ها به صورت نیروی فشاری به بتن منتقل می گردد .این انتقال گاه با لغزش انتهای
کابل ها به مقدار محدود به سمت عضو همراه است که ……………… نامیده میشود.
 )1کابل چسبیده

 )2فرو رفتگی در گیره

 )3اتالف کشش در محل گیره

 )4پیش تنیدگی

 )20حداکثر انحراف ضخامت پوشش بتن محافظ میلگرد چند میلی متر است؟
15)1

8 )2

20 )4

12 )3

 )21کدام گزینه در مورد اجرای بتن در هوای سرد صحیح است؟
 )1می توان از سیمان زود سخت شونده (پرتلند نوع سه) به جای سیمان معمولی برای اطمینان از سرعت بیشتر کسب مقاومت بتن استفاده
نمود.
 )2نسبت آب به سیمان نباید از  50درصد بیشتر باشد
 )3در صورتی که از مواد افزودنی روان کننده استفاده نمی شود اسالمپ بتن نباید کمتر از  50میلیمتر انتخاب گردد.
 )4چنانچه تدابیری ویژه برای اختالط و بتن ریزی فراهم نگردد ،ریختن بتن در دمای  -20درجه سلسیوس و کمتر از آن ممنوع است.

 )22کدام گزینه نادرست است؟
 )1در مناطق شرجی و با رطوبت نسبی بیش از  90درصد ،کیسه های سیمان باید به یکدیگر چسبانده شوند.
 )2کیسه های سیمان ،در مناطق مرطوب ،باید حداقل  300میلیمتر از دیوارها فاصله داشته باشد.
 )3کیسه های سیمان ،در مناطق خشک ،باید حداقل  300میلیمتر از دیوارها فاصله داشته باشد.
 )4در مناطق گرم وخشک و با رطوبت نسبی کم ،کیسه های سیمان باید به یکدیگر چسبانده شوند.

 )23در مورد مشخصات بتن های مصرفی برای بتن ریزی از طریق ترمی کدام گزینه صحیح نیست؟
 )1حدود اسالمپ این گونه بتن ها  170-250میلیمتر است.
 )2حداکثر اندازه سنگدانه ها  40-50میلیمتر مناسب است.
 )3نسبت « قطر داخلی لوله » به «حداکثر اندازه سنگدانه » نباید از  1.25بیشتر باشد.
 )4حداکثر نسبت آب به سیمان 0.45 ،است.

 )24شمع کوبی با توجه به ایجاد آلودگی صوتی قابل توجه ،در مناطق شهری و مسکونی عمالً غیرقابل اجرا
و منتفی است .در حالیکه اجرای شمعهای درجاریز هیچگونه محدودیتی از جهت فوق ندارد.در اجرای
اینگونه شمع ها برای بتن با مقاومت  40مگاپاسکال و با سنگدانه با حداکثر اندازه اسمی 25میلی متر،
اگر شمع در معرض دوره های یخ زدن و آب شدن پیوسته قرار بگیرد ،حداقل درصد مقدار کل حباب هوا
قابل قبول چند است؟
6 )1

3.5)2

5)3

4.5)4

 )25در صورتی که اسالمپ بتن در موقع تحویل برای مصرف کمتر از میزان مقرر باشد
 )1مصرف آن به هیچ وجه مجاز نمیباشد.
 )2الزم است به هر صورت با لرزاندن و جا انداختن بتن مشکل پایین بودن اسالمپ را رفع نمود.
 )3اگر از مخلوط کن تخلیه نشده باشد ،دستگاه نظارت میتواند دستور اصالح آن را با افزودن دوغاب سیمان صادر کند مشروط
بر اینکه نسبت آب به سیمان از حداکثر مقدار مجاز طرح فراتر نرود.
 )4اگر از مخلوط کن تخلیه نشده باشد ،دستگاه نظارت میتواند دستور اصالح آن را با افزودن آب صادر کند مشروط بر اینکه
نسبت آب به سیمان از حداکثر مقدار مجاز طرح فراتر نرود.
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 )26برای یک ساختمان با شرایط محیطی متوسط از نظر سولفات ،اگر کل ساختمان باالتر از سفره آب قرار
گیرد ،از سیمان  ...........استفاده می شود.
 )1سیمان نوع 5
 )2سیمان نوع 1
 )3سیمان پوزوالنی با درصد پوزوالن  27درصد
 )4سیمان پوزوالنی با درصد پوزوالن  20درصد و یا سیمان نوع 5

 )27قالب ویژه قالبی است با خم حداقل  ...........با انتهای مستقیمی به طول حداقل  . .............و انتهای آن به
سمت داخل خاموت متمایل باشد.
 90 )1درجه 6 -برابر قطر و یا  75میلیمتر
135 )3درجه 6 -برابر قطر و یا  75میلیمتر

 90 )2درجه 12-برابر قطر و یا  75میلیمتر
135 )4درجه 12 -برابر قطر و یا  75میلیمتر

 )28هرگاه در هنگام عملیات پرداخت ،آب انداختن بتن مشاهده شد کدام اقدام غیر مجاز است؟
 )1استفاده از چتایی
 )2استفاده از دستگاه مکش
 )3پخش کردن سیمان بر روی سطح بتن
 )4توقف کار برای تبخیر آب

 )29برای تیرهای بتن آرمه طره ای به طول  2متر تعداد پایههای اطمینان پیشبینی شده باید حداقل چند
عدد باشد؟
3 )1

0 )2

2 )3

1 )4

 )30در قطعات بتن پیش تنیده کدام مورد صحیح نیست:
 .)1حداقل رده بتن مصرفی  C30است.
 )2در تمام تیرهای پیش تنیده ،باید آرماتور برشی با قالب مناسب و با زاویه بین  45تا  90درجه نسبت به تار میانی تعبیه شود.
 )3در روش پیش کشیده ،آرماتورهای پیش تنیدگی را می توان به صورت مجزا قرار داد.
 )4اصطکاک در انحنا :اصطکاک ناشی از تماس کابل یا غالف در مسیرهای منحنی

 )31در مورد بتن ریزی یک دال گزینه صحیح را انتخاب کنید.
 )1در عملیات بزرگ ،نیاز به تعیین محل ختم بتن ریزی نیست.
 )2می توان محموله های بتن را به صورت پراکنده در سطح دال پخش نمود.
 )3نباید بتن در یک محل و با حجم زیاد تخلیه شود.
 )4بتن ریزی می تواند در یک جهت باشد.

 )32کدام گزینه در مورد ساخت و اختالط بتن به صورت دستی صحیح است:
 )1ساخت و اختالط بتنهای غیرسازهای با دست با حجم کمتر از  300لیتر مجاز است.
 )2در صورتی که مقدار سیمان به اندازه  10درصد افزایش یابد مجاز است.
 )3ساخت و اختالط بتنهای غیر سازهای با دست مجاز است.
 )4ساخت و اختالط بتنهای سازهای با دست با حجم کمتر از  300لیتر با موافقت دستگاه نظارت مجاز است
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 )33کدامیک از عبارتهای زیر در مورد نحوه اجرای بتن صحیح میباشد.
 )1اگر هنگام پرداخت سطح بتن آب انداختن بتن مشاهده شود .الزم است مقداری سیمان روی سطح پخش شود.
 )2اگر پرداخت نهایی سطح بتن به دفعات تکرار شود مقاومت سایشی بتن کاهش مییابد.
 )3قراردادن لولههای پالستیکی داخلی ستونها و دیوارها برای عبور میل مهاری قالب با رعایت شرایط مبحث  9مجاز میباشد.
 )4در بتنریزی در هوای سرد اگر از مواد افزودنی روانکننده استفاده نشود باید اسالمپ بتن را حداکثر به  120میلیمتر محدود
نمود.

 )34کدام یک از گزینه های زیر می تواند آرماتور برشی باشد؟
 )1خاموت های عمود بر محور عضو
 )2آرماتورهای طولی توزیع شده در ارتفاع تیرهای عمیق
 )3ترکیبی از خاموت ها و میلگردهای طولی خم شده
 )4همه موارد

 )35نیروهای ناشی از رانش بتن تازه توسط کدام قسمت تحمل می شود؟
 )2وادار

 )1یوغ

 )3فاصله انداز

 )4قالب

 )36در یک ساختمان بتنی متعارف ،انحراف از اندازه و موقعیت بازشوهای واقع در کف و دیوار و غالف ها تا
چند میلی متر مجاز است؟
6 )2

5 )1

7 )4

 3 )3

 )37میلگردهای فوالدی نسبت به میلگردهای کامپوزیتی الیاف شیشه ...
 )1از شکلپذیری باالتر و ضریب انبساط حرارتی طولی کمتری برخوردار هستند.
 )2از شکلپذیری کمتر و ضریب انبساط حرارتی طولی بیشتری برخوردار هستند.
 )3از شکلپذیری کمتر و ضریب انبساط حرارتی طولی کمتری برخوردار هستند.
 )4از شکلپذیری باالتر و ضریب انبساط حرارتی طولی بیشتری برخوردار هستند.

 ....... )38میلگردی که در یک انتها قالبی با زاویه خم حداقل  135درجه و در انتهای دیگر دارای قالبی با
زاویه خم حداقل  90درجه باشد.
 )1قالب دوخت

)2قالب ویژه

)3قالب غیر استاندارد

 )4قالب استاندارد

 )39حداقل ضخامت شالوده ها چند میلی متر است:
20 )1

50)2

35)3

25)4

 )40در صورت تکیه کردن مجموعه قالببندی طبقه فوقانی روی طبقه تحتانی گزینه صحیح را انتخاب کنید؟
 )1هنگامی میتوان قالب طبقه تحتانی را برچید که بتن طبقه باال مقاومت الزم را براساس بررسیهای مهندسی بدست آورده
باشد.
 )2قالب طبقه تحتانی را تا موقعی که قالب طبقه فوقانی آن برچیده نشده باشد نمیتوان برچید.
 )3هنگامی میتوان قالب طبقه تحتانی را برچید که دهانه بین ستونها کمتر از  5متر باشد.
 )4هنگامی میتوان قالب طبقه تحتانی را برچید که حداقل تعداد دهانه قابها  3باشد.
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 )41حداقل ضخامت پوشش دال در ساختمان رو زمینی که در معرض خطر نفوذ یون کلرید بر اثر وزش بادهای
دارای یون های نمک نیست .چند میلی متر است (رده بتن )C35
30 )1

60)2

35)3

25)4

 )42در نوع آزمایش و زمان تکرار آزمایشهای مربوط به کنترل و بازرسی مشخصههای بتن کدامیک از موارد
زیر صحیح است؟
 )1یکنواختی بتن – در تمامی موارد
 )2خشک کردن بتن – به طور هفتگی
 )3روانی بتن – هنگام ازمایش تعیین میزان هوای بتن
 )4دقت برای اجتناب از توزیع غیریکنواخت – به طور هفتگی

 )43گزینه صحیح را انتخاب نمایید:
 )1آزمایش مقاومت کشش بتن تحت شرایط آیین نامه می تواند مبنای پذیرش بتن در کارگاه باشد.
 )2عملیات جوشکاری میلگرد مصرفی در دمای  -18درجه سلسیوس ممنوع است.
 )3استفاده از میلگرد با رویه صاف به عنوان خاموت تیر بالمانع است.
 )4در تعیین مقاومت فشاری متوسط در هیچ شرایطی نباید انحراف استاندارد کمتر از 2/5مگاپاسکال در نظر گرفته شود.

 )44حداقل آرماتورهای طولی در پیهای عمیق از نوع شمعهای کوبشی چه میزان است؟
 )1حداقل  8درصد سطح مقطع شمع و حداقل  4آرماتور برای شمعهای مربع شکل
 )2حداقل  8درصد سطح مقطع شمع و حداقل  6ارماتور برای شمعهای چندضلعی
 )3حداقل  1درصد سطح مقطع شمع و حداقل  4آرماتور برای شمعهای دایرهای
 )4حداقل  1درصد سطح مقطع شمع و حداقل  4ارماتور برای شمعهای مربع شکل

 )45کدامیک از گزینههای زیر صحیح است؟
 )1با بیشتر کردن حداکثر اندازه شن میتوان بتن پرمقاومت با مقاومت فشاری بیشتری تهیه کرد.
 )2مقاومت فشاری بتنهای پرمقاومت زودرس باید در سن  8روزه معیار و مورد اندازهگیری قرار گیرد.
 )3مقاومت فشاری بتنهای پر مقاومت باید در سن  56روزه معیار و مورد اندازهگیری قرار گیرد.
 )4برای اندازهگیری کارایی بتن الیافی از اسالمپ استفاده میشود.

 )46سیمان های پرتلند پوزوالنی با بیش از  25درصد پوزوالن را تنها در صورتی میتوان جایگزین سیمان
……… کرد که مقدار  𝑆𝑂3از ………….در خاک تجاوز نکند .
 )1نوع  5 -1درصد
 )2نوع  1 -5درصد
 )3نوع  25 -5درصد
 )4نوع  25 – 1درصد

 )47کدامیک از گزینههای زیر برای سرعت مناسب دوران دیگ کامیون های مخلوط کن در حالت همزن ،در
اختالط بتن و چگونگی مخلوط بتن در بتنهای پمپی ،صحیح است؟
 6 )1تا  8دور در دقیقه – اگر حداکثر اندازه سنگدانه  20میلیمتر باشد ،مقدار بهینه ریزدانه بین  45تا  50درصد است.
 2 )2تا  6دور در دقیقه – مخلوط بتن باید خمیری و چسبنده نباشد.
 2 )3تا  6دور در دقیقه – مخلوط بتن باید حداالمکان خشک باشد تا به راحتی در لولهها حرکت کند.
 6 )4تا  8دور در دقیقه – مخلوط بتن باید خمیری و چسبنده نباشد.
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 )48حداقل ضخامت دیوار بیرونی زیرزمین چند سانتی متر است؟
20 )1

10)2

25)4

35)3

 )49گزینه صحیح در رابطه با شالوده های سازه های بتن مسلح کدام است:
 )1شالوده های جدا از هم در یک ساختمان باید در یک امتداد ،به وسیله کالف های رابط بهم متصل شوند.
) 2کالف رابط بین شالوده ها باید بتوانند حداقل نیروی فشاری معادل ده درصد بزرگترین نیروی محوری نهایی وارد به ستون های
طرفین خود را تحمل نمایند.
 )3قطر میلگردهای کالف باید حداقل  12میلی متر باشد
 )4ابعاد مقطع کالف رابط باید متناسب با ابعاد شالوده و حداقل  300میلی متر اختیار شود ،به گونه ای که سطح فوقانی آن با
شالوده یکسان باشد.

 )50گزینه صحیح را انتخاب نمایید:
 )1بعد کتیبه در هر سمت محور ستون نباید کمتر از یک هشتم طول دهانه (مرکز به مرکز تکیه گاه) در امتداد آن دهانه در نظر
گرفت.
 )2ضخامت کتیبه نباید کمتر از یک سوم ضخامت دال باشد.
) 3فاصله میلگردهای قائم و میلگردهای افقی مجاور در هر شبکه نباید بیشتر از سه برابر ضخامت دیوار و  350میلیمتر شود.
 ) 4در محاسبه مقدار آرماتور های منفی در ناحیه کتیبه نباید ضخامت کتیبه را بیشتر از یک پنجم فاصله بعد کتیبه از بر ستون
منظور نمود.

 )51در مورد اجرای بتن کدام گزینه صحیح است:
 )1عمل اختالط باید حداقل  60ثانیه پس از ریختن تمامی مصالح ادامه یابد.
 )2ویبراتور را می توان با شیب نزدیک به قائم وارد بتن کرد.
 )3بتنی که در حالت نیمه سخت در آمده را می توان با افزودن آب ،استفاده نمود.
 )4ترتیب ورود مواد متشکله بتن به داخل مخلوط کن مهم نیست.

 )52حداقل رده بتن در ساختمان رو زمینی در بندر عباس با وجود مصرف مواد حباب زا:
25 )1

30)2

40)4

35)3

 )53مقاومت فشاری سنگدانه ها باید حداقل برابر با مقاومت فشاری خمیر سیمان مصرفی در بتن پرمقاومت
باشد و سنگدانه درشت نباید دارای صفحات ضعیف باشد .برای  ،......................سنگدانه درشت
باید ...................باشد.
 )1بهبود کارایی و کاهش مقدار خمیر سیمان -گرد گوشه
 )2بهبود مقاومت پیوستگی بین سنگدانه و خمیر سیمان -شکسته
 )3بهبود کارایی و کاهش مقدار خمیر سیمان -زاویه دار
 )4بهبود مقاومت پیوستگی بین سنگدانه و خمیر سیمان-گردگوشه

 )54از آنجا که انتقال سیمان از مخزن کامیون به داخل سیلو به کمک هوای فشرده صورت می گیرد و در
نتیجه سیمان به تدریج متورم می شود ،نباید بیش از ………… ظرفیت اسمی سیلوها را پر کرد.
 90 )1درصد

 60)2درصد

 95)3درصد

 80)4درصد
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 )55یک تیر بتنی تحت خمش و پیچش قرار دارد .در صورتیکه مساحت آرماتورهای الزم برای خمش در باال
و پایین مقطع برابر باشند و مقدار آنها  900میلی متر مربع باشد .و مساحت آرماتورهای طولی الم برای
پیچش برابر  1000میلی متر مربع باشد ،کدام یک از فوالدگذاری های طولی زیر صحیح تر است؟

 )56در کارگاهی از سه قسمت با رده های متفاوت سه سری آزمونه برداری متوالی انجام گرفته است .و برای
حالت اول (رده  30-25-20 )C25مگاپاسکال ،حالت دوم ( رده 27-34-35 )C35مگاپاسکال و حالت
سوم (رده  40-28.5-26.5 )C30ثبت شده است .کدام حالت بتن قابل قبول می باشد؟
 )1حالت دوم

 )2حالت سوم

 )4هیچکدام

 )3حالت اول

 )57پیش بینی پایه های اطمینان برای تیرهای با دهانه بزرگتر از  ........متر ،تیرهای کنسول به طول بیشتر از
 ..........متر ،دال های بزرگتر از  ........متر و دال های کنسول ،به طول بیشتر از  ........متر الزامی است.
1.5 ، 2.5 ، 5 ، 3 )2
2 ، 3 ، 2.5 ، 5 )4

1.5 ، 2.5 ، 3 ، 5 )1
1.5 ، 3 ، 2.5 ، 5 )3

 )58در ستونی به ابعاد مقطع  400×400میلیمتر لوله پالستیکی به قطر  8 mmجهت عبور میل مهار تعییه
شده است .پس از اجراء و برداشتن میل مهار ،گزینه صحیح را انتخاب نمائید.
 )1باید داخل لوله پالستیکی را با مالت ماسه سیمان پر نمود.
 )2الزم نیست که داخل لوله پالستیکی با مالت ماسه سیمان پر شود.
 )3با نظر دستگاه نظارت میتوان نسبت به پر نمودن و یا پر نمودن لوله پالستیکی تصمیم گرفت.
 )4قرار دادن لوله پالستیکی یا قطر  8 mmدر ستون فوق قابل قبول نیست.

 )59در آرماتور بندی دیوار بتن آرمه  10سانتی متری بدون توجه به طول و ارتفاع دیوار ،حداکثر فاصله
میلگردهای قائم و افقی در هر شبکه چقدر است؟ (فرض بر این است که دیوار مورد نظر فاقد اجزای مرزی است)

 300 )1میلیمتر

 350 )2میلیمتر

 150 )3میلیمتر

 250 )4میلیمتر

 )60کدام گزینه نادرست است؟
 )1استفاده از کلرید کلسیم فقط در بتن بدون فوالد مجاز است
 )2حداکثر مقدار مصرف کلرید کلسیم  2درصد وزنی سیمان است
 )3حداکثر میزان مصرف مواد افزودنی  2درصد وزنی سیمان است
 )4علل آغاز خوردگی فوالد مدفون در بتن نفوذ یون کلرید و یا گاز دی اکسید کربن به داخل بتن می باشد.
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