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)1در مورد میلگردها ،کدام عبارت صحیح نیست؟
 )1سخنی تنش تغییر شکل نسبی فوالدهای نیم سخت  S400دارای پله تسلیم بسیار محدود است.
 )۲رفع پوسته های میلگردهای پوسته شده با استفاده از برس سیمی مجاز نمی باشد.
 )3میلگردهای رده  S400به قطر  14میلی متر و بیشتر باید به صورت شاخه های مستقیم با طول های مساوی بسته
بندی شوند.
 )4قطر کالف میلگرد های رده  ( S240میلگردهای نرم) به قطر  16میلی متر ،باید حداقل  3۲00میلی متر باشد
صفحه در پاسخ یاب روبون :ص 755
یکی از کلیدواژه های انتخابی:
 قطر کالف " /میلگرد (نشانه گذاری و بسته بندی)" 9ص# 27بروبه1390

میلگردهای  S340 ،S240و  S400با قطر)𝒎𝒎 𝟐𝟏 ≤ 𝒃𝒅( به صورت کالف و یا به صورت شاخه

می شوند .قطر کالف

مستقیم با طول های مساوی بسته بندی

میلگردهای کالف باید حداقل  ۲۰۰برابر قطر میلگرد باشد.

میلگردهای  S340 ،S240و  S400با قطر)𝒎𝒎 𝟒𝟏 ≥ 𝒃𝒅(  ،و نیز تمامی میلگردهای  S500فقط به صورت شاخه مستقیم با طول های مساوی بسته بندی

می شوند.

 رفع پوسته " /میلگرد (حمل و نقل ،انبار کردن و نگهداری)" 9ص# 29بروبه1390
 -3میلگردهای پوسته شده باید ماسه پاشی و پس از برآوردن ضوابط مذکور در فصل دهم ،مصرف شوند .رفع پوسته ها با استفاده
از برس سیمی و سایر روش های مشابه مجاز نیست.

گزینه  4صحیح است
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)۲در مورد مشخصات مکانیکی فوالد ردة ( S400آج  ، )400کدام عبارت صحیح نیست ؟
 )1شکل رویه آن آجدار مارپیچ است.
 )۲مقاومت مشخصه تسلیم آن  400مگاپاسکال می باشد .
 )3مقاومت نهایی ( )fsuآن  600مگا پاسکال می باشد
 )4از نظر سختی ،فوالد نیم سخت است
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 738
 فوالد نیم سخت  S340و " / S400میلگرد (طبقه بندی از نظر مکانیکی)" 9ص# 25بروبه1389


میلگرد (طبقه بندی از نظر مکانیکی) 9ص۲5

 3-1-4-9طبقه بندی میلگردها از نظر مکانیکی
میلگردهای فوالدی بر اساس مشخصه مقاومت آنها تقسیم بندی می شوند .انواع رده های میلگرد فوالدی از نظر مکانیکی در
جدول  1-4-9درج شده است.
فوالدهای فوق از نظر شکل پذیری به سه رده طبقه بندی می شوند:
 )۱فوالد نرم ( ،)S240که منحنی تنش  -تغییر شکل نسبی آن دارای پله تسلیم مشهود است.
 )۲فوالد نیم سخت ( S340و  ،)S400که منحنی تنش -تغییر شکل نسبی آن دارای پله تسلیم بسیار محدود است.
 )۳فوالد سخت ( ،)S500که منحنی تنش  -تغییر شکل نسبی آن فاقد پله تسلیم است.

جدول  1-4-9رده بندی مکانیکی میلگردهای فوالدی
𝒖𝒔𝒇
) 𝟐𝒎𝒎(𝑵⁄

𝒌𝒚𝒇
) 𝟐𝒎𝒎(𝑵⁄

طبقه بندی از نظر شکل
رویه

رده از نظر

S240

س 240

360

240

ساده

نرم

S340

آج 340

500

340

آجدار مارپیچ

نیم سخت

S400

آج 400

600

400

آجدار جناقی

نیم سخت

S500

آج 500

650

500

آجدار مرکب

سخت

رده

عالمت مشخصه در استانداردهای
ملی ایران

سختی

گزینه  1صحیح است
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)3در مورد مشخصات بتن پمپی کدام عبارت صحیح نیست؟
 )1حداقل عیار سیمان مصرفی در بتن پمپ شونده  350کیلوگرم در متر مکعب بتن می باشد
 )۲نسبت کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن به حداکثر اندارد سنگدانه های تیز گوشه نباید از  3بیشتر باشد)3 .
حداکثر نسبت آب به سیمان در بتن پمپی  0.6می باشد
 )4نسبت کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن به حداکثر اندازه سنگدانه های کامال گردگوشه باید از  ۲.5بیشتر باشد،
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی ص 809
 کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن " /بتن پمپی یا پمپ شونده (مشخصات)" 9ص# 85بروبه1410
 )۱۱حداکثر قطر سنگدانه ،با توجه به قطر داخلی لوله پمپ ،مطابق جدول  3-8-9است .همچنین در بتن هایی که با پمپ بتن ریزی
می شوند ،نسبت «حداکثر اندازه سنگدانه» به «کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن» نباید از مقادیر زیر بیشتر باشد:
الف)  ، 0.33برای سنگدانه های تیزگوشه
ب)  ، 0.40برای سنگدانه های کامال گردگوشه
حداکثر اندازه سنگدانه تیزگوشه = T
کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتنD
𝑇
𝐷
1
≥ → ≤ 0.33
=3
𝐷
𝑇 0.33
حداکثر اندازه سنگدانه گرد گوشه = G
کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتنD
𝐺
𝐷
1
≥ → ≤ 0.4
= 2.5
𝐷
𝐺 0.4

گزینه  ۲صحیح است
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)4بدون انجام آزمایش ،کدام یک از موارد زیر یک نمونه مخلوط بتن خود تراکم مناسب قلمداد
می شود؟ (کل حجم مخلوط نمونه  3متر مکعب است)
 )1حجم حمیر  1.35متر مکعب و مقدار سنگدانه درشت  1.1متر مکعب
 )۲حجم خمیر  0.8متر مکعب و مقدار سنگدانه درشت 0.8متر مکعب
 )3حجم خمیر  1.1متر مکعب و مقدار سنگدانه درشت  1.0متر مکعب
 )4حجم خمیر  1.35متر مکعب و مقدار سنگدانه درشت  1.0متر مکعب
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی ص 936
 مقدار سنگدانه درشت " /بتن خود متراکم (طرح مخلوط)" ]بین  28تا  35درصد حجم مخلوط[ 9ص# 97بروبه1415

بتن خود متراکم (طرح مخلوط) 9ص97


 3-4-9-9طرح مخلوط
 1-3-4-9-9تعیین نسبت های مخلوط بتن خود تراکم باید به نحوی انجام شود که خصوصیات مورد نظر شامل قابلیت پرکنندگی،
قابلیت عبور و پایداری مورد نظر را تأمین کند .درجه مورد نیاز این خصوصیات تابع تراکم میلگردها ،شکل و اندازه قالب و روش
بتن ریزی است .بنابراین در هنگام طرح مخلوط باید خصوصیات مورد نظر مورد بررسی قرار بگیرند.
 2-3-4-9-9مقادیر مصالح باید با موارد به شرح زیر مطابقت داشته باش ند ،مگر آن که بررسی آزمایشگاهی نشان دهد که خارج از
محدوده های ذکر شده تأثیر نامطلوب بر خواص بتن تازه و سخت شده ندارد.
• نسبت حجمی آب به کل پودر (شامل سیمان ،پودر سنگ و مواد افزودنی معدنی) ،باید بین  0.8تا  1.10و حجم خمیر باید بین ۳۴
تا  ۴۰درصد کل حجم مخلوط باشد.
• مقدار سنگدانه درشت باید بین  ۲۸تا  ۳۵درصد حجم مخلوط باشد.
• کل مقدار پودر باید  ۳۸۰تا  ۶۰۰کیلو بر متر مکعب باشد.
≤ 0.4 × 3 = 1.2حجم خمیر≤0.34×3=1.02
≤ 0.35 × 3 = 1.05مقدار سنگدانه درشت ≤0.28×3=0.84

گزینه  3صحیح است
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)5برای عمل آوری بتن معمولی در شرایط محیطی سرد از روش  ...............استفاده می شود و
مدت عمل آوری آن حداقل  ..................نشان داده اند مانند روز است.
 )1روش عایقی  14 -روز

 )۲روش عایقی –  10روز

 )3روش آبرسانی 6 -روز

 )4روش آبرسانی 14 -روز

صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی ص 482
 روش عمل آوری بتن " /عمل آوری (کلیات)" 9ص# 69بروبه1406

عمل آوری (کلیات) 9ص69


 7-7-9عمل آوری
 1-7-7-9کلیات
عمل آوری روندی است که رطوبت و دمای مطلوب بتن را حفظ یا تأمین کند تا فرآیند هیدراسیون ادامه یابد و خواص و دوام
مورد نظر بتن حاصل شود.


عمل آوری (روش) 9ص69

 2-7-7-9روش های عمل آوری

 1-2-7-7-9روش های عمل آوری به دو گروه به شرح زیر تقسیم می شوند:
الف  -روش آبرسانی :این روش شامل ایجاد حوضچه بر سطح افقی بتن و پوشش های خیس مانند چتایی است.
ب -روش عایقی :در این روش ،رطوبت بتن حفظ می شود و از تبخیر آب بتن جلوگیری می گردد .این روش شامل پوشش ها مانند
پالستیک ،قالب ها و مواد شیمیایی غشایی عمل آوری است.
 2-2-7-7-9چنانچه از روش آبرسانی برای عمل آوری استفاده می شود ،باید روند عمل آوری به طور مستمر انجام گردد و در مدت
عمل آوری نباید سطح بتن خشک باقی بماند .به خصوص اگر از چتایی خیس استفاده می شود ،باید به طور دائم مرطوب نگاه
داشته شود .برای حفظ رطوبت چتایی به مدت طوالنی می توان از ورق پالستیک روی چتایی خیس را پوشش داد.
 3-2-7-7-9استفاده از مواد شیمیایی غشایی عمل آوری فقط در مواردی مجاز است که بهره گیری از هیچ روش دیگر عمل آوری
امکان پذیر نباشد و از بازده مواد بر اساس اسناد و مدارک تولید کننده و یا انجام آزمایش ها ،اطمینان حاصل شود.
 4-2-7-7-9روش عمل آوری با ید بر مبنای نوع بتن و نسبت آب به سیمان مخلوط بتن و شرایط محیطی ،طبق جدول  1-7-9انتخاب
گردد .شرایط محیطی هوای گرم و سرد در بندهای  2-8-9و 4-8-9تشریح شده اند .علت مجاز نبودن روش عایقی برای بتن ها با

نسبت آب به سیمان کمتر از  ،0.43خشک شدگی و جمع شدگی خود به خودی بتن است.

جدول  1-7-9روش های مجاز عمل آوری

روش مجاز عمل آوری بر اساس شرایط محیطی

نوع بتن و نسبت آب به
سیمان مخلوط بتن

شرایط محیطی معمولی

بتن معمولی با نسبت آب

روش اب رسانی و روش

به سیمان  0.43و بیشتر

عایقی

شرایط محیطی
هوای گرم

روش آب رسانی و
روش عایقی

بتن حاوی مواد افزودنی
معدنی مانند دوده،
سیلیس ،سرباره و

متاکائولین ،با نسبت آب
به سیمان کمتر از 0.43

شرایط محیطی هوای سرد
روش عایقی
روش عایقی برای بتن با نسبت

روش آب رسانی

روش آب رسانی

آب به سیمان  0.4تا  0.43مجاز
است .اما ساخت بتن با نسبت
آب به سیمان  0.4و کمتر در
هوای سرد مجاز نیست.

 5-2-7-7-9در شرایط محیطی هوای گرم به خصوص در رطوبت نسبی کمتر از  ۷۰درصد و سرعت وزش باد بیش از  ،5km/hحفاظت
بتن از تبخیر آب باید بالفاصله پس از اتمام عملیات پرداخت و با استفاده از پوشش پالستیک انجام شود .پس از سخت شدن
بتن ،روش مجاز عمل آوری طبق جدول  1-7-9باید اعمال گردد.



عمل آوری (مدت) 9ص70
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 3-7-7-9مدت عمل آوری
 1-3-7-7-9حداقل مدت عمل آوری باید طبق جدول  2-7-9باشد.

 2-7-9جدول حداقل مدت عمل آوری

نوع بتن و نسبت آب به سیمان مخلوط
بتن

بتن معمولی با نسبت آب به سیمان
و بیشتر0.43

بتن حاوی مواد افزودنی معدنی مانند

دوده سیلیس ،سرباره و متاکائولین ،با
0.43نسبت آب به سیمان کمتر از

حداقل مدت عمل آوری بر اساس شرایط محیطی ،روز
شرایط محیطی

شرایط محیطی هوای

شرایط محیطی هوای

6

7

10

معمولی

10

گرم

14

سرد

14

 2-3-7-7-9برای سطوح قائم که در معرض قالب قرار دارند ،اگر زمان قالب برداری زودتر از حداقل مدت طبق بند  1-3-7-7-9باشد،
باید بقیه مدت باقی مانده عمل آوری شوند.
 3-3-7-7-9چنانچه بررسی آزمایشگاهی نشان دهد که برای بتن و شرایط محیطی مورد نظر ،مدت بیشتر از بند  1-3-7-7-9برای
عمل آوری نیاز است ،باید آن مدت اعمال شود.
 4-3-7-7-9برای بتن های ویژه و چنانچه دوام بتن ها مور د نظر باشد ،باید مدت عمل نو آوری طبق یکی از گزینه ها به شرح زیر
انتخاب گردد:
الف -مستندات تاریخی موجود باشد.
ب -ارزیابی آزمایشگاهی انجام گردد.
ج -مدت های مندرج در بند  1-3-7-7-9تا  ۲برابر افزایش یابد.

گزینه  ۲صحیح است
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)6سنگدانه های مورد مصرف در بتن ،برای شن های با اندازه ی بیش از  38میلی متر باید در
دو گروه با اندازه های کمتر و بیشتر از  ..............میلی متر و برای شن های با شن های با
اندازه حداکثر از  38میلی متر باید در دو گروه با انداژه های کمتر و .بیشتر از .......................
میلی متر به طور جداگانه نگهداری شوند.
15-20 )1

25-20 )2

25-38 )3

19-25 )4

صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی ص 607
 شن با حداکثر اندازه بیش از  38میلیمتر " /سنگدانه مصرفی در بتن (حمل و نقل ،تحویل و نگهداری)" 9ص# 17بروبه1386

{شن های با حداکثر اندازه بیش از  ۳۸میلیمتر ،باید در دو گروه کمتر و بیشتر از  ۲۵میلیمتر نگهداری شوند .شن های با
حداکثر اندازه  ۳۸میلیمتر یا کمتر باید در دو گروه کمتر و بیشتر از  ۱۹میلیمتر نگهداری شوند .این کار امکان جدا شدن دانه ها از یکدیگر را
کاهش می دهد}

گزینه  4صحیح است
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)7در بتن ریزی از طریق قیف و لوله (ترمی) ،کدام عبارت صحیح نیست؟
 )1حداکثر نسبت آب به سیمان به  0.60محدود می شود
 )۲حداقل قطر داخلی لوله باید  8برابر حداکثر اندازه سنگدانه ها باشد.
 )3حدود اسالمپ این گونه بتن ها  170-۲50میلی متر است
 )4سیستم فیق و لوله باید آب بند باشد.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی ص 754
 قطر داخلی لوله " /بتن مصرفی برای بتن ریزی از طریق ترمی یا قیف و لوله (مشخصات)" 9ص# 88بروبه1411
 )۴حداکثر نسبت آب به سیمان 0.45 ،است.
 )۵نسبت «حداکثر اندازه سنگدانه» به «قطر داخلی لوله» نباید از  0.125بیشتر باشد.
1000/125=8

گزینه  1صحیح است
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)8مقرر است یک ساختمان مسکونی  6طبقه در منطقه  3شهرداری تهران احداث شود کدام
یک از گزینه های زیر در مورد نظارت بر ساختمان صحیح است؟
 )1ناظر توسط مالک انتخاب و به شهرداری معرفی می شود  -ناظر نمی توانند شاغل در شهرداری تهران باشد
 )۲ناظر نمی تواند در منطقه  3شهرداری تهران شاغل باشد- .ناظر در هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان تهران به مالک و شهرداری معرفی می شود
 )3ناظر نمی تواند در شهرداری تهران شاغل باشد – ناظر مقدار توسط سازمان نظام مهندسی استان در هنگام صدور
پروانه به مالک و شهرداری معرفی می شود
 )4ناظر نمی تواند در شهرداری تهران شاغل باشد – ناظر توسط مرجع صدور پروانه ساختمان به مالک و نظام مهندسی
معرفی می شود.
صفحه در پاسخ یاب قانون روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی ص  109پ ق
 ناظر (انتخاب و معرفی) " /ناظر (تعریف و اختیارات و وظایف)" 2ص# 6بروبه133

ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان ،توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و
مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می گردد .ناظر نمی تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در
منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می شود.
گزینه  ۲صحیح است

(دفترچه )C
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)9در نظر است یک ساختمان مدرسه متوسطه با  5طبقه از روی شالوده در شهر کرمانشاه و به
مساحت  1800متر مربع احداث شود .کدام یک از گزینه های زیر در مورد صالحیت های
طراحی و نظارت بر تاسیسات مکانیکی و برقی در این ساختمان صحیح است؟
 )1تهیه طرح توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه  ۲یا باالتر نظارت بر طرح توسط مهندسان تاسیسات
مکانیکی و برقی پایه و  3یا باالتر
 )۲تهیه طرح توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه  1یا باالتر و نظارت بر طرح صرفا توسط مهندسان
تاسیسات مکانیکی و برقی پایه  3یا باالتر
 )3تهیه طرح توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه  3یا باالتر و نظارت بر طرح توسط مهندسان تاسیسات
مکانیکی و برقی پایه  ۲یا باالتر
 )4تهیه طرح و نظارت بر طرح توسط مهندسان پایه  3یا باالتر
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص  29پ ق
 تاسیسات مکانیکی  /جدول ”/ 13حدود صالحیت مهندسان تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ،شهرسازی ،ترافیک و نقشه برداری (گروه
بندی ساختمان)” 2ص# 81بروبه152

حدود صالحیت مهندسان تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ،شهرسازی ،ترافیک و
نقشه برداری (گروه بندی ساختمان) 2ص80
 18-2حدود صالحیت مهندسان تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی در تهیه طرح های تاسیساتی و همچپنین نظارت آن برای تمام گروه های ساختمانی الف ،ب ،ج و د
به شرح جدول شماره  13می باشد.
 18-3انجام خدمات طراحی ،نظارت و اجرای ساختمان های گروه «د» و «ویژه» در تمامی رشته های هفتگانه ساختمان ،تا زمانی که پروانه اشتغال در پایه
ارشد صادر نگردیده است توسط دارندگان پروانه اشتغال مهندسی پایه یک با بیش از  18سال سابقه کار و دارنده صالحیت در آن گرایش انجام پذیرد و
در این حالت ظرفیت اشتغال این گونه اشخاص در پایه ارشد محاسبه و منظور شود.
 18-4در محل هایی که طراحان ،ناظران و مجریان اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به تعداد کافی نباشد یا وجود نداشته باشد هیات سه نفره با پیشنهاد
سازمان استان ،در چهارچوب تبصره های  1و  2ماده  12آئین نامه اجرایی قانون تصمیم گیری خواهند نمود.

ص  88پ ق
گر وه بندی ساختمان ها و طبقه بندی صالحیت (فعالیت مهندسی) ق آ ا ماده # 12بروبه 185
ماده -12
به منظور تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان ،فعالیت های مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم كار به
چهارگروه" ،الف"" ،ب"" ،ج" و "د" تقسیم می شود.
تبصره 1ـ برای تعیین فعالیت های مهندسی در بخش ساختمان ،ساختمان ها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم می شوند:
گـروه "الف" بـا مقیـاس كـاربری محله  1تا  2طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداكثر زیربنای ( )600مترمربع.
گـروه "ب" بـا مقیـاس كـاربری ناحیـه  3تا  5طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداكثر زیربنای ( )2000مترمربع.

(دفترچه )C
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گـروه "ج" بـا مقیـاس كاربری منطقه  6تا ( )10طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداكثر زیربنای ( )5000مترمربع.
گروه "د" با مقیاس كاربری شهر بیش از ( )10طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از ( )5000مترمربع.

جدول شماره  -13طبقه بندی صالحیت مهندسان تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی برای هر یک از گروه های
ساختمان

صالحیت

تهیه طرح

تاسیسات مکانیکی
گروه ساختمان ها
گروه «الف»
گروه «ب»
گروه «ج»
گروه «د»

توسط:

تهیه طرح

تاسیسات برقی
توسط:

نظارت بر طرح

تاسیسات مکانیکی
توسط:

نظارت بر طرح

تاسیسات برقی
توسط:

مهندس مکانیک پایه  3یا مهندس برق پایه  3یا مهندس مکانیک پایه  3یا مهندس برق پایه  3یا
باالتر

باالتر

باالتر

باالتر

مهندس مکانیک پایه  2یا مهندس برق پایه  2یا مهندس مکانیک پایه  3یا مهندس برق پایه  3یا
باالتر

باالتر

باالتر

باالتر

مهندس مکانیک پایه  1یا مهندس برق پایه  1یا مهندس مکانیک پایه  2یا مهندس برق پایه  2یا
باالتر

باالتر

مهندس مکانیک ارشد

مهندس برق ارشد

باالتر

باالتر

مهندس مکانیک پایه  1یا مهندس برق پایه  1یا
باالتر

باالتر

گزینه  1صحیح است

(دفترچه )C
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)10کدام گزینه در مورد چگونگی تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان استان صحیح است؟
 ) 1طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیات عمومی تصویب و توسط وزیر راه و
شهرسازی تائید می شود.
) ۲طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره استان ،توسط شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان
ابالغ می شود.
) 3طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره استان ،توسط شورای مرکزی تصویب و ابالغ می شود.
) 4طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات همومی توسط شورای مرکزی تصویب و توسط وزارت راه و
شهرسازی تایید می شود.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص  4پ ق
 اداره مجمع عمومی " /مجمع عمومی (نظام مهندسی استان)" ق آ ا ماده # 52بروبه 191

الف -مجمع عمومی
ماده – 52

مجمع عمومی نظام مهندسی استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو نظام مهندسی استان دارای مدرك تحصیلی در رشته های اصلی یا رشته های مرتبط
و كارت عضویت معتبر ،كه اصالتا ً یا وكالتا ً حق رأی دارند تشكیل می شود.
تبصره1ـ هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می تواند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای وکالت بگیرد .وکالت نامه باید در
دفتر اسناد رسمی یا حداقل بیست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد .اعضایی که حق رأی خود را تفویض می کنند باید کارت عضویت خود
را برای حضور در مجمع عمومی ضمیمه وکالت نامه کنند و نمی توانند جداگانه در مجمع عمومی و رایگیری شرکت نمایند.
تبصره 2ـ در استان هایی كه هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب قانون آزمایشی تشكیل نشده باشد ،به منظور برگزاری اولین دروه انتخابات ،سازمان
مسكن و شهرسازی استان ،كارت عضویت موقت با حداكثر مدت اعتبار یك سال صادر خواهد كرد.
تبصره3ـ نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی طبق شیوهنامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیأت عمومی تصویب و توسط وزیر راه و
شهرسازی تأیید می شود.

گزینه  1صحیح است

(دفترچه )C
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)11کدام گزینه در مورد حداکثر مجازات انتظامی انضباطی مربوط به یکی از اعضای سازمان نظام
مهندسی ساختمان یک استان که با ایراد سخنرانی باعث لطمه به حیثیت سایر مهندسان
شده صحیح است؟
)۲درجه سه

 )1درجه پنج

)3درجه چهار

)4درجه دو

صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص  90پ ق
 لطمه به حیثیت " /تخلفات انضباطی و حرفه ای (تخلفات انتظامی)" ق آ ا ماده # 91بروبه200

ب ـ تخلفات انضباطی:

1ـ نقض مقررات انضباطی وضع شده به وسیله و در محدوده اختیارات مراجع قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان ،به مجازات انتظامی از درجه یک تا
درجه دو.
2ـ درج یا نشر یا نقل قول هرگونه متن ،تصویر یا سایر موارد مغایر با اصول اخالقی و شئون حرفه ای در رسانههای گروهی و شبکههای اجتماعی و
پیام انبوه از درجه دو تا درجه پنج.
3ـ سوءاستفاده از عضویت یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.
۴ـ تعلل یا عدم انجام به هنگام وظایف قانونی در هیأت مدیره ،شورای انتظامی یا بازرسان نظام مهندسی استان به وسیله آن عضو یا اعضای ارکان
مذکور که در تخلف دخیل باشند ،به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.
 ۵ـ انجام اقداماتی که موجب ایجاد اخالل در انجام وظایف قانونی و جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارکان آن شود یا نامه پراکنی یا سخنرانی که
موجب اتهام ،وهن و لطمه به حیثیت سایر مهندسان شود ،به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.

(دفترچه )C
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)1۲در مورد بتن الیافی کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟
 ) 1برای جلوگیری از قلوه کن شدن بتن در هنگام آتش سوزی نباید از الیاف پلی پروپیلن استفاده شود.
)۲برای اندازه گیری کارایی بتن الیافی باید مشابه بتن معمولی از آزمایش اسالمپ استفاده شود.
) 3در بتن الیافی در مقایسه با بتن معمولی باید مقدار و حداکثر اندازه شن بیشتر باشد.
 )4در صورتی که مقاومت فشاری بتن بیشتر از  60مگاپاسکال باشد ،باید مقاومت کششی الیاف فوالدی بیشتر از
1500مگاپاسکال باشد.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 933


مقاومت کششی  “ /بتن الیافی (استاندارد ها و ویژگی ها)” 5ص# 72بروبه1۲38

پ -برای بتن های با مقاومت فشاری بیشتر از  ۶۰مگاپاسکال ،مقاومت کششی الیاف فوالدی مصرفی باید بیش از  ۱۵۰۰مگاپاسکال
باشد تا از رفتار ترد عضو بتنی جلوگیری شود.

گزینه  4صحیح است

(دفترچه )C
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)13کدام عبارت در مورد سیمان صحیح نیست؟
 ) 1سیمان ها به طور کلی با بسیاری از موارد مانند گچ سازگاری ندارند و نباید با آنها با آنها مخلوط شوند ،مگر آنکه
تمهیداتی اندیشیده شود.
 )۲برای هر محموله سیمان وارده به کارگاه ،باید مشخصات کارخانه ،نوع سیمان و تاریخ تولید در برگ تحویل آن ثبت
شده باشد.
 ) 3سیمانی که به مدت زیاد انبار شده و به صورت کلوخه های فشرده درآمده باشد به هیچ وجه قابل مصرف نیست.
 )4کیسه های انبار شده در انبار باید حداقل  300میلی متر از دیوارها و  600میلی متر از سقف فاصله داشته باشند.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص797


کلوخه فشرده  “ /سیمان کیسه ای (بسته بندی ،حمل و نگهداری)” 5ص# 13بروبه1۲19

 14-1-6-2سیمانی که به مدت زیاد انبار شود ممکن است به صورت کلوخه های فشرده در آید .این گونه سیمان ها را باید باغلتانیدن

پاکت ها بر روی کف اصالح کرد تا به صورت پودر درآیند .در صورتی که با یک بار غلتانیدن ،کلوخه به

پودر

تبدیل شود آن را می توان مصرف کرد در غیر اینصورت قبل از مصرف باید تحت آزمایش های استاندارد مربوط قرار گیرد
و الزامات مرتبط کنترل شود.
گزینه  3صحیح است

(دفترچه )C
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)14کدام یک از مالت های زیر برای آب بندی کارایی مناسبی ندارد؟
 )1مالت شفته آهک

 )۲مالت گچ و ....

 )۲مالت ساروج

 )3مالت  ...سیمان
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 945



مالت گچ و پرلیت  “ /مالت ساختمانی (دسته بندی از نظر مواد چسباننده)” 5ص# 33بروبه1۲۲6

مالت ساختمانی (دسته بندی از نظر مواد چسباننده) 5ص31

 2-2-5-5مالت های ساختمانی از نظر مواد چسباننده ،به انواع زیر دسته بندی می شوند
 1-2-2-5-5مالت گل و کاهگل :مالت گل از مخلوط کردن خاک و آب به دست می آید .برای پیشگیری از ترک خوردن یا گسترش
ترک ها ،به آن کاه می افزایند .این مالت برای اندود ساختمان های گلی ،زیرسازی اندود گچی و آب بندی بام ساختمان ها به کار
می رود.
 2-2-2-5-5مالت آهک ،خاک رس و سنگدانه (شفته آهک) :از مخلوط کردن آهک ،خاک رس ،ماسه و آب به دست می آید .از مالت
گل آهک و شفته آهک برای جلوگیری از نشت کردن آب و همچنین پایدار کردن زمین برای بارگذاری بیشتر استفاده می شود.
 3-2-2-5-5مالت ساروج :از مخلوط کردن آهک شکفته ،خاکستر چوب ،ماسه بادی ،خاک رس و گل جگن (لویی) تولید می شود.
در گذشته از ساروج به عنوان مالت پایدار در برابر آب و رطوبت برای آب بندی کردن آب انبارها و حوض ها استفاده می شده
است.
 4-2-2-5-5مالت ها و خمیرهای گچی :از پاشیدن تدریجی گرد گچ ساختمانی در آب و به هم زدن آن خمیر گچ ساخته می شود.
خمیر گچ و مالت های گچ و خاک ،گچ و ماسه و گچ و پرلیت در این گروه قرار دارند .ماده چسباننده این خمیر و مالت ها دوغاب
گچ است .مالت های گچی زودگیر هستند و باید به سرعت مصرف شوند .برای سفید کاری داخل ساختمان ،اتصاالت قطعات گچی
و در بعضی موارد برای اندودهای زودگیر مانند اندود آستر سقف های کاذب از مالت گچ استفاده می شود.
 5-2-2-5-5مالت گچ و خاک :برای کندگیر کردن مالت گچ به آن خاک رس اضافه می کنند .نسبت خاک رس به گچ از  ۲به  ۱تا ۱
به  ۱متغیر است .مالت گچ و خاک بیشتر در طاق ضربی ،تیغه چینی و آستر اندود کاری های داخل ساختمان کاربرد دارد.
 6-2-2-5-5مالت گچ و ماسه :محصول اختالط گچ و ماسه ریزدانه است و از آن می توان به جای مالت گچ و خاک ،برای زیرسازی
اندودها در نقاطی که ماسه بادی یا ساحلی یا رودخانه ای ریزدانه فراوان است ،استفاده کرد .ماسه مورد استفاده در مالت گچ و
ماسه باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره  ۳۰۱باشد.
 7-2-2-5-5مالت گچ و آهک :افزودن دو قسمت آهک شکفته به یک قسمت وزنی گچ ،آن را کندگیر و برای قشر رویه مناسب می
سازد .در مناطق مرطوب ،از مالت گچ و آهک برای اندود کردن استفاده می شود.
 8-2-2-5-5مالت گچ و پرلیت :جاذب صوتی مناسب و عایق حرارتی خوبی است .این اندود خطر گسترش آتش را کاهش می دهد
و در هنگام آتش سوزی ،به سبب عایق بودن ،در کاهش نفوذ حرارت به اسکلت فوالدی و بتنی ساختمان مؤثر است.
 9-2-2-5-5مالت ماسه و آهک  :مالتی هوایی است و برای گرفتن و سخت شدن به دی اکسید کربن موجود در هوا نیاز دارد .این
مالت برای مصرف بین درز مناسب نیست ،زیرا دی اکسید کربن هوا به داخل آن نفوذ نمی کند و فقط سطح رویی آن کربناته می
شود.
 10-2-2-5-5مالت های پوزوالنی :این مالت هابر دو نوع است :الف -مالت ماسه ،سیمان ،پوزوالن ب -مالت ماسه ،آهک ،پوزوالن
 11-2-2-5-5مالت پوزوالن -آهک :کاربرد آن در مناطقی است که مقاومت مصالح در برابر تأثیرات مخرب مواد شیمیایی ،به ویژه
سولفات ها مورد نظر است .اگر در تهیه این مالت از گرد آجر به جای پوزوالن استفاده شود ،به آن مالت سرخی گفته می شود.
برای عمل آوری مالت های آهکی باید آن ها را به مدت  ۲۸روز مرطوب نگه داشت.
 12-2-2-5-5مالت ماسه و سیمان :مخلوطی از ماسه و سیمان به نسبت های مختلف است .از این مالت برای دیوار چینی ،آب بندی
کف و دیوارهای آب انبارها ،آب گیرها ،پی ها ،دیواره ها (پنل ها) ،بلوک های بزرگ بتن و آجر ،ساختمان های بتنی و بتن مسلح
در زیر آب و زیر زمین و روی زمین استفاده می شود .مالت ماسه سیمان دارای مقاومت نسبی مناسب به ویژه در سنین اولیه
است.
 13-2-2-5-5مالت ماسه سیمان آهک (باتارد) :این مالت با نسبت های مختلف از سیمان پرتلند ،آهک و ماسه تهیه می شود و در
برابر سرما و یخ زدگی عملکرد بهتری دارد.

گزینه  ۲صحیح است

(دفترچه )C
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)15کدام یک از موارد زیر در مورد بتن اصالح شده با پلیمر صحیح نمی باشد؟
 )1التکس ها مقاومت کششی بتن را افزایش می دهند
)۲التکس ها نفوذپذیری بتن را کاهش می دهند.
)3التکس ها مقاومت سایشی بتن را کاهش می دهند.
)4التکس ها مدول االستیسیته بتن را کاهش می دهند.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 830
 التکس " /بتن اصالح شده با پلیمر (مشخصات کلی)" 9ص# 100بروبه1415

 2-1-5-9-9هرچند تنوع در التكس ها زیاد است ،اما فقط آن موادی که به صورت خاص برای سیمان پرتلند فرموله شده اند ،برای مالت و بتن مناسب می

باشند .هر یک از انواع التکس ها می تواند خواص معینی از مالت و یا بتن را تغییر دهد .با استفاده از منومرهای مختلف مانند استایرن ،بوتادین
و اکریلیک می توان التکس از یک نوع ،اما با خواص متفاوت تولید کرد .بنابراین ،هر نوع التکس دارای کوپلیمرهای مختلف است .التکس ها می
توانند بعضی از خواص مالت یا بتن را بهبود بخشند ،اما تغییر در خواص به نوع التکس مصرفی بستگی دارد .به طور کلی التکس ها ،مقاومت
سایش ،مقاومت های کششی و خمشی ،مقاومت در مقابل یخ زدگی و آب شدن بتن را افزایش می دهند و
نفوذپذیری ،مدول االستیسیته و جمع شدگی بتن را کاهش می دهند.
 3-1-5-9-9کاهش مدول االستیسیته ناشی از مصرف التکس ها در مالت یا بتن منجر به کاهش تنش ها به دلیل اختالف کرنش های حرارتی و جمع شدگی
می شود و تمایل بتن به ترک خوردگی کاهش می یابد.

گزینه  3صحیح است

(دفترچه )C
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)16اگر برای اثبات کفایت ظرفیت عملکردی اعضای سازه ای از روش آزمایش بارگذاری در
آزمایشگاه استفاده شود ،کدام یک از عبارت زیر در این مورد صحیح نیست؟
)1هیچ یک از نتایج آزمایش ها نباید بدون ارائه دلیل منطقی از نتیجه گیری ها حذف شوند.
) ۲اگر استاندارد با تجربه آزمایشگاهی قبلی موجود نباشد نمونه ها در هر حال باید در مقیاس مشابه با کاربرد واقعی
عضو ساخته شوند.
) 3انحراف نتایج به دست آمده از هر سه آزمایش نباید بیش از  15درصد از مقدا میانگین نتایج بیشتر باشد ،در غیر
اینصورت باید آزمایش های اضافی انجام شوند.
)4اگر انحراف نتایج بدست آمده از هر سه آزمایش بیش از  15درصد از مقدار میانگین نتایج بیشتر باشد ،می توان نتایج
آزمایش حداقل  6نمونه را مورد استفاده قرار داد.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 664
 ظرفیت عملکردی  " /سختی و مقاومت (الزامات مبنا)" 6ص #5بروبه1277

 2-3-1-3-1-6آزمایش -شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده برای اثبات ظرفیت عملکردی اعضای سازه ای و غیرسازه ای و اتصاالت
مربوطه تحت بارگذاری مورد نظر ،بایستی به نحوی باشد که به درستی نمایانگر مصالح ،هندسه ،شرایط ساخت ،شدت بارگذاری و
شرایط مرزی پیش بینی شده برای سازه باشد .در صورتی که یک استاندارد صنعتی یا نتایج تجربه آزمایشگاهی قابل قبول بر روی
اعضای سازه ای مشابه وجود داشته باشد ،برنامه آزمایش و محاسبات مربوط به مقادیر طراحی مربوط به برنامه آزمایش بایستی
مطابق با آن استاندارد یا کار آزمایشگاهی انجام شود .در صورتی که چنین استاندارد یا تجربه قبلی آزمایشگاهی موجود نباشد،
نمونه ها بایستی در مقیاسی مشابه با کاربرد واقعی ساخته شود مگر این که به نحوی نشان داده شود که اثرات مقیاس کردن بر
روی عملکرد موردنظر تاثیر چندانی ندارد .ارزیابی نتایج آزمایش براساس نتایج به دست آمده از حداقل سه آزمایش انجام شود و
انحراف نتایج به دست آمده از هر آزمایش بیش از  ٪۱۵نسبت به مقدار میانگین نتایج تمام آزمایش ها نباشد .در صورتی که
انحراف بیش از  ٪۱۵نسبت به میانگین در
نتایج هر یک از آزمایش ها مشاهده شود ،الزم است آزمایش های اضافی انجام شود تا زمانی که انحراف از نتایج هیچ یک از
آزمایش ها بیش از  ٪۱۵نگردد یا این که حداقل  ۶آزمایش انجام شده باشد .هیچ یک از نتایج آزمایش ها نباید بدون ارائه دلیل
منطقی حذف گردد .گزارش آزمایش ها باید شامل محل ،زمان و تاریخ آزمایش باشد ،مشخصات نمونه آزمایشگاهی ،تجهیزات
آزمایشگاهی ،شرایط هندسی آزمایش ،تاریخچه بارگذاری و تغییر شکل های به دست آمد ه تحت بارگذاری و همچنین هرگونه
آسیب مشاهده شده در نمونه در طی آزمایش به همراه مقدار بار و تغییر شکلی که متناظر با این آسیب بوده است بایستی ثبت
گردد.
 3-3-1-3-1-6تهیه مدارک – روش های مورد استفاده برای انجام این بند و نتایج حاصل از تحلیل و آزمایش ها باید طی یک یا
چند گزارش آماده شده و به یک مرجع ذیصالح ارسال گردد تا با استفاده از یک گروه داوری مستقل به بررسی و تصویب آن اقدام
نماید.

گزینه  ۲صحیح است

(دفترچه )C
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)17در سالن صن عتی نشان داده شده سطح بام لغزنده بوده ،لغزش برف بر روی سطح شیب دار
بدون مانع است و فضای کافی پایین تر از لبه برای پذیرش برف موجود است .الیه ها (پرلین
ها) در کدام ناحیة سطوح شیب دار باید برای بار برف بیشتری طراحی شوند؟
 )1در طره های سمت چپ
 )۲در تمام نواحی برای بار برف واحدی باید طراحی شوند
 )3در طره های سمت راست
 )4نزدیک راس

𝐻
12
=
𝑚 → 𝐻 = 367
𝐶
100
با توجه به بزرگتر بودن ضریب
شیب در سمت راست در نتیجه بار
برف طره سمت راست بیشتر است.

→ α = 7° → 𝑆 = 12 %

→ → 𝛼2 = 5.2° → 𝛼2 < 𝛼1 → 𝐶𝑠2 > 𝐶𝑠1

= 0.09

3.67
40
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Type equation here.

)18کدام
)18کدام یک از عبارات زیر در مورد یک ساختمان مقاوم در برابر انفجار صحیح نیست؟
)1به طور کلی استفاده از دیوارهای بنایی باربر مجاز نمی باشد.
)۲عناصر غیرساختمانی به نحو مناسب به سازه و یا اجزا ساختمانی متصل شوند.
)3دیوارهای غیرباربر باید دارای اتصال الزم به سازه باشند.
) 4اتصاالت اجزا غیرسازه ای باید بر اساس حداقل های موجود در آئین نامه  ۲800و بر مبنای خطر لرزه ای خیلی زیاد
طرح شوند.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 692
 عناصر غیر ساختمانی " /اجزای غیرسازه ای (پدافند غیرعامل)" 21ص# 27بروبه2173

اجزای غیرسازه ای (پدافند غیرعامل) ۲1ص۲6


 -5-3-2-21اجزای غیرسازه ای
-1-5-3-2-21اجزای غیرباربر (مانند تیغه ،سقف کاذب و )...باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که در برابر آثار انفجار ،کمترین آسیب
به آنها وارد شود و یا پس از شکستن به قطعات لب تیز تبدیل نشوند.
 -2-5-3-2-21دیوارهای غیرباربر باید دارای اتصال الزم به سازه باشند.
 -3-5-3-2-21دیوارهای بنایی باید با شبکه میلگرد ،مسلح شوند.
 -4-5-3-2-21الزم است:
از کاربرد مصالحی که پس از شکستن ،تیز گوشه و برنده می شوند ،خودداری گردد.
وسایل ،تجهیزات و تزئینات سنگین ،در زیر سقف و باالی دیواره نصب نشوند.
وسایل ،تجهیزات و تزیینات نیمه سنگین و سبک ،با اتصال مناسب ،نصب گردند.
از شیشه غیر ایمن در سقف کاذب و دیوار جداکننده ،استفاده نشود.
عناصر غیر ساختمانی (مانند کتابخانه ،قفسه ،ویترین ،کمد ،دکور) ،به نحو مناسب ،به سازه و یا اجزاء ساختمانی ،متصل شوند.
 -5-5-3-2-21ضروری است:
دیوارهای جداکننده داخلی تا حد امکان ،سبک ،انعطاف پذیر و دارای بهم پیوستگی (با استفاده از الیاف های طبیعی و یا مصنوعی)
باشند.
اتصاالت اجزای غیر سازه ای و تزئینات داخلی ،باید براساس حدا قل های اشاره شده در آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر
زلزله (استاندارد  )۲۸۰۰و بر مبنای خطر لرزه خیزی خیلی زیاد ( )A= 0.35طرح شوند.
اتصاالت دیوارهای جداره خارجی ساختمان و قاب بندی نما و اجزای نمای پیش ساخته بتنی باید برای فشار بازتاب بند 3-3-3-21
طراحی شوند.
از نصب هرگونه تزئینات و تابلوهای شکننده آسیب رسان ،خودداری شود.

مبلمان تا حد ممکن ،دور از پنجره های خارجی ،قرار گیرند

گزینه  1صحیح است

(دفترچه )C
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)19حداقل سطح عملکرد برای یک ساختمان بیمارستان  1۲0تختخوابی برای سطح خطر انفجار
 ،3کدام یک از عملکردهای زیر است؟
)1سطح عملکردIII

)۲سطح عملکرد IV

)3سطح عملکرد I

)4سطح عملکرد II

صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص545
 سطح عملکرد " / Iسطوح عملکرد ساختمان (پدافند غیرعامل)" 21ص# 4بروبه2164
 سطح خطر انفجار  /جدول " / 13-21بار ناشی از انفجار (پدافند غیرعامل)" 21ص# 8بروبه2166


گروه بندی ساختمان (پدافند غیرعامل) ۲1ص5

-8-1-21گروه بندی ساختمان ها
در این مبحث ،ساختمان ها بر مبنای نوع کاربری ،تعداد ساکنین و یا شاغلین ،زیربنا ،تعداد طبقات و ارزش سرمایه های داخل
آنها ،به پنج گروه مطابق جدول  2-1-21تقسیم می شوند.

 -گروه بندی ساختمان ها1و22جدول -1-21

گروه

درجه

اهمیت

نمونه

ویژگی

فرماندهی مدیریت بحران کشور

ساختمان های راهبردی ارتباطات و
فناوری اطالعات

1

ویژه

2

بسیارزیاد

-ساختمان های دولتی حیاتی

ساختمان های راهبردی صدا و
سیما

وزارتخانه های کشور ،امورخارجه،
ارتباطات و فناوری اطالعات

بخش های راهبردی بانک ها بویژه

ساختمان های راهبردی آب
و انرژی

دفینه موزه های مهم

مراکز اسناد ،رایانه ها و داده
های حیاتی

ساختمان های راهبردی

قوای سه گانه مجریه ،مقننه
و قضاییه

بانک مرکزی و ذخایر آنها (دفینه)
بیمارستان های بیش از 96
تختخواب

-ساختمان های دولتی حساس

ساختمان های راهبردی فرودگاه

جمعیت بیش از  500نفر

ساختمان های راهبردی حمل و نقل

-محل تجمع و یا استقرار

های بزرگ

-ساختمان های بلندتر از 15

ریلی و مراکز کنترل ترافیک

مترمربع زیر بنای مفید

بانک ها ،وزارتخانه ها و مراکز

طبقه و یا بیشتر از 15000
(گروه د مبحث دوم)

بخش های حساس شعبات مرکزی
حساس اداری

ساختمان های راهبردی مراکز
صنعتی و تولیدی حساس

فرماندهی مدیریت بحران و
ستادهای امداد و نجات
استان

مراکز اسناد ،رایانه ها و داده
های حساس

استانداری ها

(دفترچه )C

www.rooboon.ir
بیمارستان های کمتر از 96

دفاتر مرکزی صنایع مادر

مراکز آموزشی بزرگ

مرکزی بانک ها در استان

تختخواب

-ساختمان های مهم

محل تجمع و یا استقرارجمعیت  200تا 500نفر

-ساختمان های  9تا  15طبقه و

3

زیاد

4

متوسط

5

کم

مراکز اداری مهم استانی

زندان های مهم و یا بزرگ

ساختمان های مسکونی ،تجاری،

فرماندهی مدیریت بحران و

مراکز خدماتی مهم

شهرستان

مساجد و مراکز مذهبی و فرهنگی

های مهم

صنعتی و تولیدی

یا  8000تا  15000مترمربع زیر
بنای مفید

(گروه ج مبحث دوم)

بخش های مهم شعبات

فروشگاهای بزرگ

ستادهای امداد و نجات

مراکز اسناد ،رایانه ها و داده

بزرگ و متوسط

ساختمان های با اهمیتمتوسط

-محل تجمع و یا استقرار

واحدهای مسکونی ،اداری ،تجاری و خدماتی

جمعیت کمتر از  200نفر تا  20نفر

درمانگاه ها و کلینیک ها

-ساختمان های  4تا  8طبقه و یا

مراکز آموزشی متوسط

 1000تا  8000مترمربع زیربنای
مفید

(گروه ب مبحث دوم)
ساختمان های با اهمیت کم-محل تجمع و یا استقرار

واحدهای مسکونی ،اداری ،تجاری و خدماتی

جمعیت کمتر از  20نفر

-ساختمان های تا  3طبقه و یا

تا  1000متر مربع زیر بنای مفید

تعاونی ها

ساختمان های موقت با مدت بهره برداری کمتر از 5سال

(گروه الف مبحث دوم)

 -1این جدول ،شامل ساختمان های نظامی ،انتظامی ،امنیتی ،اطالعاتی ،ارکان راهبردی و حاکمیتی حیاتی کشور ،و پناهگاه های
در معرض برخوردهای مستقیم نمی باشد .طراحی پدافندی اینگونه ساختمان ها تابع ضوابط ابالغی سازمان پدافند غیرعامل کشور
می باشد.
 -۲دامنه شمول فصل های این مبحث در ارتباط با گروه بندی فوق به شرح جدول -2-1-21الف می باشد:



عملکرد سازه ای اجزای ساختمان (بار انفجار) ۲1ص8

 -10-1-21حداقل عملکرد سازه ای اجزای ساختمان ها
حداقل عملکرد سازه ای اجزای ساختمان ها ،در برابر سطوح مختلف بار انفجار در هوا ،برحسب درجه اهمیت ساختمان (جدول -21
 ،)2-1مطابق جدول  4-1-21می باشد.

جدول  -4-1-21حداقل سطح عملکرد اجزای ساختمان ها

گروه بندی
ساختمان

1

2

3

4

5

سطح خطر انفجار
ایمنی جانی

1

(محافظت

2

"

(محافظت

3

استفاده بی وقفه

"-

متوسط)

--ایمنی جانی
متوسط)

---

---

---

---

---

---

ایمنی جانی

---

---

(دفترچه )C
(محافظت زیاد)
4

"

www.rooboon.ir
(محافظت
متوسط)

استفاده بی وقفه
(محافظت زیاد)

"

---

---

تبصره :در صورت تمایل صاحب بنا و با توجه به امکانات مالی می توان سطح عملکرد باالتر از موارد جدول فوق در نظر
گرفت.

سطوح عملکرد ساختمان (پدافند غیرعامل) ۲1ص4


-7-1-21سطوح عملکرد ساختمان ها
عملکرد ساختمان ها در برابر انفجار در چهار سطح زیر مشتمل بر سطوح عملکرد سازه ای و غیرسازه ای قرار دارد:
سطح عملکرد  -Iقابلیت استفاده بی وقفه :دارای سطح محافظت زیاد و خسارت سطحی.
سطح عملکرد  -IIایمنی جانی :دارای سطح محافظت متوسط و خسارت متوسط.
سطح عملکرد  -IIIآستانه فروریزش :دارای سطح محافظت کم و خسارت شدید.
سطح عملکرد  -IVبی دفاع (لحاظ نشده) :بدون محافظت و خسارت خیلی شدید.
جدول  ،1-1-21عملکردها ،خسارات و مرمت پذیری سطوح پیش نوشته را ،تعیین می کند.
بر حسب درخواست کاربر ،ساختمان می تواند دارای سطوح عملکرد مختلف در پالن يا ارتفاع ،با رعایت حداقل های این مبحث،
باشد.

گزینه  4صحیح است

(دفترچه )C
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)۲0در نگهداری از ساختمان ها کدام یک از موارد زیر اجباری نیست؟
)1انجام بازدیدها حداقل هر  ۲سال یکبار در سازه های بتنی و فوالدی
)۲کنترل و بازرسی تغییر شکل های تیرها در سازه های فوالدی
)3بازرسی اسکلت سازه های بتنی در مورد مقاومت دربرابر آتش سوزی
)4کنترل نشست و دوران در محل پی در سازه های بتنی و فوالدی.


پی سازه (بازرسی) ۲۲ص19

 3-3-3-22پی سازه ها

برای سازه های بتن آرمه و فوالدی باید نشست و دوران در محل شالوده که می تواند ناشی از نشست نسبی و مطلق خاک
زیر پی باشد ،کنترل شود .محدودیت های میزان نشست های ایجاد شده در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان تعیین شده است.
در محل تکیه گاه و شالوده سازه ،جابجایی غیرعادی تکیه گاه سازه ناشی از وقوع زمین لرزه و یا مشکالت اجرایی در زمان
ساخت ،لهیدگی تکیه گاه ناشی از نیروهای فشاری یا برشی بیش از حد و زنگ زدگی ورق های فوالدی مدفون در خاک
ناشی از رطوبت ،باید کنترل شود.
 سازه فوالدی (بازرسی) ۲۲ص19
 22-3-3-2سازه های فوالدی
در سازه های فوالدی باید بازرسی های متناوب با دوره زمانی مناسبی از اعضای باربر سازه به عمل آید.
عوامل خرابی می تواند عواملی مانند زنگ زدگی فوالد ناشی از وجود رطوبت در محیط ،ترک در اعضای
سازه ناشی از جوشکاری غلط در هنگام ساخت ،لقی در اتصاالت ناشی از سفت نکردن پیچ و مهره
اتصاالت یا جوش ناکافی و تغییر شکل ماندگار ناشی از نواقص اجرایی در زمان ساخت باشد .در صورت
مشاهده خرابی سازه ای در اعضای باربر به عنوان مثال کمانش موضعی اعضاء ،باید تمهیدات الزم انجام
شود .از موارد مهم در بازرسی از سازه های فوالدی ،کنترل زنگ زدگی و خوردگی فوالد در اعضای آن ها
می باشد.
به دلیل عملکرد ضعیف سازه های فوالدی در درجه حرارت های باال ،در بازرسی سازه های فوالدی باید
شرایط فوالد و تمهیدات در نظر گرفته شده در سازه برای جلوگیری از آتش سوزی و مقاومت در برابر
حرارت باال کنترل شود.
در سازه های فوالدی تغییر شکل اعضای باربر مانند تیرها ،تیرچه ها و دالها باید مورد بازرسی دقیق
قرار گیرد .محدودیت تغییر شکل ها ،خیز ایجاد شده در تیرها و دال ها برای این نوع سازه ها مطابق
موارد مندرج در مباحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان است.
 بازرسی قطعات معماری و سازه (بازرس) ۲۲ص۲7
 22-3-8دوره تناوب بازرسی
بازرسی از قطعات معماری و سازه ساختمان توسط بازرس باید حداقل هر دو سال یک بار انجام شود.
عالوه بر بازرسی موارد ذکر شده در این فصل ،بازرس باید سوابق ثبت شده در پرونده نگهداری ساختمان
را بررسی و چنانچه اشکالی مشاهده نمود ،راه کارهای الزم در ارتباط با رفع اشکاالت را ارائه نماید.
گزینه  3صحیح است

(دفترچه )C
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)۲1نوع بازرس یک ساختمان مسکونی پنج طبقه با هشت واحد و یک ساختمان اداری پنج
طبقه با بیش ازهشت واحد به تر نسب مطابق با کدام یک از گزینه های زیر خواهد بود؟
 )1بازرسی حقوقی و بازرسی حقوقی
 )۲نیازی نیست و بازرس حقوقی
 )3بازرسی حقیقی  ،بازرس حقیقی
 )4بازرسی حقیقی  ،بازرسی حقوقی
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 143
 بازرس حقوقی  /جدول " / 1-1-22انتخاب بازرس (حقیقی  -حقوقی)" 22ص# 7بروبه2212

انتخاب بازرس (حقیقی  -حقوقی) 22ص6



 4-1-22انتخاب بازرس
انتخاب بازرس (حقیقی  -حقوقی) باید بر مبنای طبقه بندی ساختمان ها مطابق جدول شماره  1-1-22باشد.

جدول  1-1-22طبقه بندی ساختمان ها و انتخاب بازرس

گروه

نوع کاربری ساختمان

بازرس

1

ساختمان های مسکونی چهارطبقه و کمتر و با حداکثر هشت واحد

حداقل یک بازرس حقیقی

2

ساختمان های مسکونی بیش از چهار طبقه یا بیش از هشت واحد

بازرس حقوقی

3

ساختمان های اداری و تجاری چهار طبقه و کمتر و با حداکثر هشت واحد

حداقل یک بازرس حقیقی

4

ساختمان های اداری و تجاری بیش از چهار طبقه یا بیش از هشت واحد

بازرس حقوقی

5
6

7

ساختمان های با حیطه عملکردی ناحیه مانند شعبات فرعی بانک ها ،مراکز
آموزشی ،درمانگاه ها ،خوابگاه ها و سالن های ورزشی ساده

ساختمان های با حیطه عملکردی منطقه ،مانند فروشگاه های بزرگ ،بیمارستان
ها ،مراکز فرهنگی ،ایستگاه های فرعی مترو ،ساختمان های پست ،پلیس،
آتش نشانی ،شعب اصلی بانک ها ،مهمانپذیر ها و هتل های کوچک

ساختمان های با حیطه عملکردی شهری و فراشهری ،مانند فرودگاه ها،

استادیوم ها ،دانشگاه ها ،مراکز اصلی مخابرات ،مراکز تحقیقاتی ،ایستگاه های
های یادبود و هتل های بزرگاصلی مترو ،بنا

بازرس حقوقی
بازرس حقوقی

بازرس حقوقی

گزینه  1صحیح است
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)۲۲در مورد پی کدام یک از عبارات ذیل صحیح نیست؟
 )1پی باید در ترازی اجرا شود که در آن ترازه یخ زدگی زمین مشکلی ایجاد نکند.
 )۲برای تحلیل سازه پی انعطاف پذیر می توان خاک را به صورت فنر ) (ksشبیه سازی کرد و از یک مقدار ثابت ksرا
در تمام سطح زیر پی استفاده نمود.
 )3مقدار  ksرا می توان از آزمایش بارگذاری صفحه به دست آورد.
 )4به منظور تامین پایداری بی می توان عمق استقرار آنرا بیشتر در نظر گرفت.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 223
 پی انعطاف پذیر ( تحلیل ،توزیع خطی تنش) 7ص # 3۲بروبه1340
پی انعطاف پذیر ( تحلیل ،توزیع خطی تنش) 7ص32


-6-4-7پی های انعطاف پذیر
-1-6-4-7برای تحلیل پی های انعطاف پذیر و به دست آوردن تنش زیر پی نمی توان از فرض توزیع خطی تنش در زیر پی استفاده
کرد.
-2-6-4-7برای تحلیل سازه پی انعطاف پذیر می توان خاک را به صورت فنر ( )KSشبیه سازی کرد اما الزم است به نکات ذیل توجه
شود:
الف -مقدار  KSاز آزمایش های معتبری مثل بارگذاری صفحه و یا آزمایش فشارسنج با اصالحات الزم به دست آید.
ب -انتخاب مقدار یکنواخت برای  KSدر تمام سطح زیر پی صحیح نمی باشد و متناسب با ن شست اتفاق افتاده باید تغییر کند و
افزایش سختی در لبه ها توصیه می شود.
-3-6-4-7برای تحلیل دقیق نشست پی الزم است از مدل سازی محیط پیوسته برای خاک استفاده گردد.

گزینه  ۲صحیح است

(دفترچه )C
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)۲3در مورد پایش و کنترل عملیات گود برداری کدام یک از عبارات زیر صحیح نیست؟
 )1درپایش گودبرداری ها ،در مدت زمان باران ممتد .سطوح آب باید روزانه یکبار برای مدتی که مهندس ناظر تشخیص
دهد .رصد شوند.
 )۲ناظر پروژه مسئول نظارت بر حسن انجام مراحل پایش می باشد.
 )3در گودهای با خطر معمولی و زیاد لزوم عملیات پایش همواره با تشخیص دستگاه نظارت می باشد.
 )4نتایج پایش گود توسط ابزار دقیق می تواند به عنوان سندی معتبر در مورد اثبات یا رد ارتباط آسیب های مناطق
اطراف گود با فعالیت های ساخت و ساز مورد استفاده قرار گیرد.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 195




پایش (مسئولیت ،طراحی ،اجرا ،نظارت) 7ص # ۲3بروبه1337
پایش (مسئولیت ،طراحی ،اجرا ،نظارت) 7ص23

-6-4-3-7مسئولیت ،طراحی ،اجرا ،نظارت پایش
الف  -طراح گودبرداری مسئولیت انتخاب ابزار و طراحی آرایش آن ها برای پایش را بر عهده دارد.
ب  -پیمانکار گودبرداری مسئول تأمین ،نصب ،قرائت ،پردازش ،اعالم خطر و انجام اقدامات فوری می باشد.
پ  -ناظر پروژه مسئول نظارت بر حسن انجام مراحل پایش است  .توصیه می شود نظارت بر عملیات گودبرداری و پایش توسط
متخصص یا شرکت ژئوتکنیکی ذیصالح انجام گیرد.
ت  -در گودهای با خطر معمولی و زیاد چنانچه شرایطی وجود داشته باشد که طراح انجام پایش را ضروری بداند الزم است عملیات
پایش انجام پذیرد.

گزینه  3صحیح است

(دفترچه )C
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)۲4در یک ساختمان تعداد چهار گمانه با عمق  10متر برای شناسایی خاک مورد نیاز است اما
در عمق  8متری به الیه سنگ برخورد شده است .کدام یک از گزینه های زیر صحیح می
باشد؟
 ) 1هر چهار گمانه باید با همان جی  10متر ادامه پیدا کند
 )۲اجرای هر چهار گانه تا عمق  8متر کافی است
 )3کافی است حداقل یکی از گمانه ها تا  10متر ادامه پیدا کند
 )4حداقل یکی از گمانه ها باید تا  3متر در الیه سنگ نفوذ کند تا وجود بستر سنگی اثبات شود.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 833


الیه سنگ  “ /عمق گمانه (فاصله ،عرض ساختمان یا پی)” 7ص # 11بروبه133۲

}در حفر گمانه اگر به الیه سنگ

برخورد شود باید حداقل یکی از گمانه ها تا  3متر در الیه سنگ نفوذ کند تا وجود بستر سنگی اثبات شود{.

گزینه  4صحیح است
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)۲5در یک سازه از یک شمع تک به طول  9متر در خاک رس استفاده شده است .این شمع
تحت بار فشاری استانیکی خواهد بود .قبل از آنکه براساس عملکرد سازه ،محدودیت های
احتمالی بیشتری بررسی شوند ،حداکثر مقدار اولیة نشست مجاز یکنواخت ،این شمع به
کدامیکنه از گزینه های زیر باید محدود شود؟
65mm )1

100 mm )۲

75 mm )4

55 mm )3

صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 606
 شمع تک  " /پی عمیق (مبانی طراحی)" 7ص # 51بروبه1347

 -2-2-2-6-7ضمن توجه به عملکرد سازه ،باید در نظر داشت که مقادیر مجاز نشست برای شمع تک مشابه پی منفرد و برای گروه
شمع مشابه پی گسترده در نظر گرفته می شود.
ص 992




نشست اولیه یکنواخت  /جدول  “ / 2-4-7نشست مجاز (پی سطحی)” 7ص # 28بروبه1338
نشست مجاز (پی سطحی) 7ص۲8

-4-4-7نشست مجاز-1-4-4-7 :مقادیر مجاز اولیه برای نشست یکنواخت و غیر یکنواخت در جدول  ۲-۴-۷و مقادیر مجاز اولیه برای
چرخش در جدول  ۳-۴-۷ارائه شده است.

خاک
ماسه
رس

نوع پی

جدول  2-۴-7مقادیر اولیه نشست مجاز
نشست مجاز (میلی متر)
غیریکنواخت

یکنواخت

منفرد و نواری

20

25

شبکه ای و گسترده

20

50

منفرد و نواری

25

65

شبکه ای و گسترده

25

100-65

تحت بارگذاری استاتیکی

گزینه  1صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

)۲6کدام یک از جمالت زیر در خصوص شمع های درجاریز و آزمایش های مربوط به آن صحیح
نیست؟
 )1در صورت تاخیر در بتن ریزی شمع برای ارزیابی کیفیت شمع باید از آزمایش دینامیکی با دامنه کم استفاده نمود.
 )۲در مواقعی که تجربة اجرائی شمع در منطقة احداث طرح وجود نداره باید آزمایش بارگذاری انجام شود.
 )3به طور کلی برای ارزیابی ضخامت پوشش میلگردها باید از آزمایش دینامیکی با دامنه کم استفاده نمود
 )4برای ارزیابی مقاومت بتن شمع می توان از آزمایش مغزه گیری استفاده نمود.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 606


شمع بتنی درجاریز  “ /شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)” 7ص # 69بروبه1353

بدنه شمع باشند و یا اینکه

{ 5 - 10 - 6 - 7برای ارزیابی کیفیت شمع های درجاریزی که ممکن است دارای نقایص جدی در
در اثنای ساخت مشکالت خاصی مانند تاخیر در بتن ریزی (و احتمال ریزش خاک جدار) یا مشکالتی حین بیرون
کشیدن غالف مشاهده شده باشد ،آزمایش های دینامیکی شمع با دامنه کم (یا آزمایش تعیین یکپارچگی) باید مورد
استفاده قرار گیرد .اما نقایصی چون مقاومت کم بتن و ضخامت کم پوشش میلگردها که بر عملکرد درازمدت شمع اثر
می گذارند ،اغلب به وسیله آزمایش دینامیکی دامنه کم کشف نمی شوند .در این موارد الزم است از آزمایش های دیگری مانند امواج صوتی
عرضی و یا مغزه گیری استفاده شود}.
گزینه  3صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

)۲7در صورتی که یک خرپا با سیستم قاب فوالدی سبک و با ارتفاع ثابت برابر  3متر بصورت
شاقول طراحی شده باشد ،حداکثر میزان مجاز ناشاقولی خرپا از باال تا پایین آن چقدر
است؟
 1۲ )1میلی متر

 50 )۲میلی متر

 60)3میلی متر

 36 )4میلی متر
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 980



ناشاقولی خرپا  “ /سیستم قاب فوالدی سبک یا( LSFرواداری ) “ 11ص# 42بروبه1638

جدول  ۴-۲-۱۱رواداری های مجاز در ساخت خرپاها

دهانه
*ارتفاع

ابعاد

رواداری مجاز (میلیمتر)

 9متر و کمتر

12

بیشتر از  9متر

20

ارتفاع  1.5متر و کمتر

6

بیشتر از  1.5متر

12

مقادیر رواداری ساخت خرپاها باید مطابق جدول  ۴-۲-۱۱باشد

*منظور از ارتفاع ،ارتفاع کلی خرپا از روی باالترین یال خرپا تا زیر پایین ترین یال خرپا در مرتفع ترین نقطه می باشد.

انحنای جانبی کلی یا انحنای  dخرپاها نباید از کمینه دو مقدار  1.200طول یال خرپا یا  50میلی متر بیشتر باشد
ناشافولی خرپا از باال تا پایین آن ،نباید بیشتر از کمینه دو مقدار  1.50ارتفاع خرپا در هر مقطع و یا  ۵۰میلیمتر باشد مگر آن که خرپا به صورت خاص
ناشاقول طراحی شده باشد.
کلیه اعضای قائم قاب باید به صورت شاقول ،تراز و در یک راستا باشند و حداکثر رواداری مجاز در موارد ذکر شده به  0.002ارتفاع طبقه محدود گردد
وادار های دیوار باید کـامال شاقولی نصـب شوند .در این خصـوص عـلـاوه بر رعایت ضـابطه بند  5-۹-۲-۱۱که ناشاقولی کل وادار در ارتفاع سازه بدون توجه
به تعداد طبقات نباید از  ۱۵میلیمتر به سمت خارج ساختمان یا داخل ساختمان بیشتر باشد

گزینه  ۲صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

)۲8برای پوشاندن سطح وسیعی از سقف یک سازه با سیستم قاب فوالدی سبک (  (LSFاز
تیرچه های با مقطع𝒎𝒎 𝟐 × 𝟐𝟐 × 𝟎𝟔 𝑺𝒁 𝟎𝟔𝟏 که در فواصل  80mmبه موازای هم
نصب می شوند استفاده شده است.چنانچه بطور متوسط .اضافه مصرف ناشی از هم پوشانی
تیرچه ها در محل وصله ها را  3درصد وزن کل آنها در نظربگیریم.وزن متوسط تیرچه ها
در واحد سطح سقف برحسب  N / m2به کدام یک از گزینه های زیر نزدیک تر خواهد بود؟
90)1

100)۲

50 )3

70 )4

صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص575




سیستم قاب فوالدی سبک یا ( LSFاجزای سازه ای) 11ص# 32بروبه1635

سیستم قاب فوالدی سبک یا ( LSFاجزای سازه ای) 11ص32

 5-2-11اجزا سازه ای
1-5-2-11مقاطع استاندارد فوالدی سرد نورد شده شامل مقاطع  CشكلU ،شكل Z ،شکل با لبه و بدون لبه ،مقاطع Lشكل با لبه و
بدون لبه و مقاطع کالهی ) (Ωمیباشد و برای سایر مقاطع مطابق استاندارد معتبر است
 2-5-2-11نامگذاری مقاطع فوالدی سرد نورد شده اعضاء سازه ای و غیر سازهای بر اساس شکل مقطع ،عمق جان ،پهنای بال ،عمق
لبه و ضخامت آن باید به صورت زیر انجام شود:
𝑒 × 𝑑 × 𝑐𝑏𝑎
𝑎 ,عدد دو یا سه رقمی نشان دهنده عمق جان مقطع بر حسب میلی متر
𝑏  ,حروف مرتبط با نوع مقطع همچون:
𝑆 = وادار برای مقاطع  Cشکل
𝑇 = الوک یا 𝑈 = ناودانی برای مقاطع 𝑈شكل
𝐹 = ناودانی های ذوزنقه ای برای مقاطع کالهی ( )Ωشکل

𝑆𝑍 برای مقاطع  Zشکل لبه دار

𝑈𝑍 برای مقاطع  Zشكل بدون لبه
𝑆𝐿 برای نبشی های لبه دار
و 𝑈𝐿 برای نبشی های بدون لبه
𝑐 ،عدد دو یا سه رقمی نشان دهنده عرض بال به میلی متر
𝑑 ،عدد یک یا دو رقمی نشان دهنده عمق لبه به میلی متر
𝑒  ،عدد یک رقمی برای ضخامت اسمی ورق فوالدی به میلی متر
(22+60( * 2 + 160
طول 164 + 160 = 324 mm

324*2 = 648mm2

تعداد تیرچه ها در یک متر مربع =
𝑚𝑚2

𝑛
𝑚2

𝑚2

1

0.8

= 1.25

1.25 * 1.03 * 648 = 834.3

= 65.5

𝑛

𝑚3

834.3* 10-6* 78500

ورق سرد نورد شده

گزینه  4صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

)۲9در کدام یک از نقشه ها و مدارک فنی سازه فوالدی باید کلیه جزئیات اتصال از قبیل طول.
نوع جوش ،تعداد ،اندازه و طول پیج نشان داده شوند؟
 )1مدارک محاسبات طراحی سازه
 )۲نقشه های محاسباتی
 )3نقشه های کارگاهی
 )4نقشه های نصب
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 1006


نقشه کارگاهی (تعریف) 11ص# 5بر وبه1625

 12-3-1-1نقشه کارگاهی :نقشه هایی است که بر اساس نقشه های محاسباتی برای سهولت اجرا تهیه می گردد .این نقشه ها دارایجزئیات مفصل تر ی نسبت به نقشه های محاسباتی می باشند .در این نقشه ها برای هر عضو یک شماره تعیین می گردد و
جزئیات دقیق تری برای این عضو با ذکر کلیه ابعاد هندسی آن با مقیاس مناسب ترسیم می گردد .همچنین کلیه اتصاالت با ذکر
مواردی مانند ابعاد ،طول ،نوع جوش ،تعداد ،اندازه ،طول پیچ و مهره به طور کامل ترسیم می گردد .این نقشه ها معموال توسط
سازنده اسکلت فوالدی متناسب با امکانات و تجهیزات الزم تهیه میشود و فهرستی از مشخصات و مقادیر کلیه قطعات ضمیمه آنها
خواهد بود

گزینه  3صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

 -)30در خصوص ساختمان با سیستم قاب فوالدی سبک ( ) LSFکدام یک از موارد زیر صحیح
نیست؟
 )1حداکثر ارتفاع مجاز سیستم  LSFبه عنوان سیستم باربر ثقلی برابر  15متر است
 )۲حداکثر ارتفاع مجاز سیستم  LSFبا دیوار برشی فوالدی با پوشش فلزی  15متر است.
 )3در سیستم  LSFاستفاده از دیوارهای با مصالح بنایی مجاز نیست.
 )4استفاده از سیستم  LSFبا دیوار برشی فوالدی برای یک رستوران دو طبقه به ارتفاع  10 mمجاز است.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 33


ارتفاع  “ /سیستم قاب فوالدی سبک یا( LSFمالحظات طراحی)” 11ص# 33بروبه1636

ارتفاع برای سیستم  LSFبا مهاربندی تسمه ای قطری یا دیوار برشی فوالدی با پوشش فلزی یا چوبی  ۱۵متر و با مهار جانبی

{ رعایت محدودیت
دیوار برشی با پوشش تخته های گچی یا سیمانی  7.2متر الزامی است }

گزینه  4صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

)31هرگاه به منظور تقویت کارهای بنایی با آجر از دوغاب سیمانی استفاده شود کدامیک
عبارات زبر صحیح است؟
 )1به طور کلی از دوغابی که از شروع اختالط آن یک ساعت گذشته باشد نباید استفادهکرد
 )۲پس از ساخت هر پنج ردیف اجر عمل دوغاب ریزی باید انجام شود
 )3پس از ساخت هر یک متر ارتفاع دیوار باید عمل دوغاب رهبری انجام شود
 )4دوغاب سیمانی باید به نسبت حجمی یک سیمان و دو ماسه ریخته شود
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 296
 تقویت کار بنایی  “ /دوغاب سیمانی (انواع)” 8ص# 19بروبه1360
دوغاب سیمانی (انواع) 8ص19


دوغاب سیمانی در تقویت کارهای بنایی مورد استفاده قرار می گیرد .پس از ساخت هر پنج ردیف آجر ،عمل دوغاب ریزی سیمانی
انجام می شود و باید این عمل تا پایان ساخت کامل دیوار ادامه یابد .موارد زیر باید در دوغاب ریزی مورد توجه قرار گیرد:
 -1دوغاب سیمانی باید به نسبت حجمی یک سیمان و یک ماسه ریخته شود.
 -2دوغاب سیمانی باید در کمترین زمان ممکن بعد از اختالط و پیش از آغاز گرفتن سیمان ،مورد مصرف قرار گیرد
 -۳استفاده از دوغاب سیمانی که سیمان آن گرفته و سخت شده ،مجاز نیست .در هر حال ،نباید از دوغابی که از شروع اختالط آن
 1.5ساعت گذشته است ،استفاده گردد
 -۴الزم است از یخ زدن دوغاب سیمانی حداقل تا  ۲۴ساعت پس از اجرا ،جلوگیری شود.

گزینه  ۲صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

 )3۲در ساختمان های بنایی  ،پیچ های مهاری مدفون از میلگرد به قطر  Dباید دارای یک
قالب  90درجه با قطر داخلی .........................و حداقل فاصله مرکز تا مرکز
...........................باشند.
 )1قطر  ، 3 Dفاصله D 40
 )۲قطر  D 1.5فاصله D 40
 )3قطر  D 1.5فاصله D ۲0
 )4قطر  D 1.5فاصله D 40
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 225




پیچ مهار  “ /جاگذاری پیچ مهاری مدفون (ساختمان با مصالح بنایی)” 8ص# 31بروبه1364
جاگذاری پیچ مهاری مدفون (ساختمان با مصالح بنایی) 8ص31

 21-1-3-8جاگذاری پیچ مهاری مدفون
ضوابط جاگذاری پیچ های مهار ،اعم از پیچ های مهار با مهره و یا پیچ های مهار از میلگرد خم شده مطابق مقررات این قسمت
تعیین می شود .پیچ های مهار از میلگرد خم شده باید داری یک قالب  ۹۰درجه خم با قطر داخلی سه برابر قطر پیچ ،به اضافه
طول مستقیمی مساوی  1.5برابر قطر پیچ بعد از انتهای آزاد باشند .پیچ های مهار با مهره دارای یک مهره استاندارد خواهند بود.
پیچ های مهار صفحه  ،دارای صفحه ای خواهند بود که به بدنه پیچ ،جوش می شود تا معادل پیچ مهار با مهره را تأمین کند .عمق
مؤثر مدفون برای پیچ های مهار صفحه یا پیچ های مهار با مهره ،برابر با طول مدفون است که از سطح واحد بنایی تا سطح باربر
صفحه یا مهره مهار در جهت عمود اندازه گیری می شود .عمق موثر مدفون برای مهار با میلگرد خم شده ،طول توکاری است که از
سطح واحد بنابی تا سطح باربر خم ،منهای یک برابر قطر پیچ مهار در جهت عمود اندازه گیری می شود .همه پیچ ها ،باید در محل
خود ،با حداقل  ۲۵میلی متر مالت دوغابی بین پیچ و واحد بنایی محصور شوند ،مگر پیچ های به قطر  ۶میلی متر که آنها را می
توان در بندهای افقی با ضخامت حداقل  ۱۲میلی متر جای داد .حداقل فاصله مرکز تا مرکز پیچ ها  ۴۰برابر قطر پیچ است

گزینه  1صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

)33در سقف های تیرچه و بلوک ُ حداقل قطر و حداکثر فاصله میلگرد های عمود بر جهت
تیرچه ها ُ داخل دال رویه و حدافل ضخامت دال رویه به ترتیب باید چند میلی متر باشند
؟
50 ،150 ، 6 )1

50 ،350 ،8 )۲

50 ،۲50 ،6 )۲

70 ،500 ،8 )4
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 554

سقف تیرچه بلوک (ساختمان بنایی محصور شده با کالف) 8ص# 58بروبه1373


 -1تیرچه های سقف به نحو مناسبی به کالف افقی متصل شوند.
 -۲میلگرد مورد استفاده در بتن پوشش سقف حداقل به قطر  ۶میلی متر به فواصل حداکثر  ۲۵۰میلی متر در جهت عمود بر تیرچه
ها ،قرار داده شود.
 -۳پوشش بتن روی بلوک ها حداقل دارای  ۵۰میلی متر ضخامت باشد
 -۴در صورت تجاوز دهانه تیرچه ها از  ۴متر ،تیرچه ها به وسیله کالف عرضی که عرض مقطع آن حداقل  ۱۰۰میلی متر باشد به
هم متصل شوند .این کالف باید دارای حداقل  ۲میلگرد آجدار سراسری به قطر  ۱۰میلی متر (یکی در باال و یکی در پائین مقطع
کالف) باشد.
 -۵در صورت وجود طره در سقف ،الزم است حداقل به اندازه میلگردهای پایین در باال و به طول حداقل  1.5متر تعبیه شود.

گزینه  3صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

)34برای ساخت مالت شفته آهکی در یک ساختمان بنایی کدام یک از خاک های با مشخصات
زیر که داریا داه بندی پیوسته می باشند  .مناسب تر است ؟
 )1خاکی که  ۲0در صد آن ریزدانه و  1۲درصد آن خاک رس است .
. )۲خاکی که  30در صد آن ریزدانه و  18درصد آن خاک رس است .
.)3خاکی که  30در صد آن ریزدانه و  1۲درصد آن خاک رس است .
.)4خاکی که  ۲0در صد آن ریزدانه و  18درصد آن خاک رس است .
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 405




دانه بندی پیوسته  “ /شفته و بتن آهکی (تعریف)” 8ص# 20بروبه1360
شفته و بتن آهکی (تعریف) 8ص20

 9-2-2-8شفته و بتن آهکی
الف) شفته آهکی مخلوطی از آب و آهک و خاک رس می باشد .شفته آهکی را با دوغاب آهک هوایی و خاک رس یا خاک دارای
خاک رس بدون ریشه گیاهی و سایر مواد آلی می سازند .بهترین روش ساختن شفته آهکی استفاده از دوغاب آهک می باشد.
معموال ،مقاومت فشاری شفته آهکی با مرور زمان افزایش می یابد و برای الیه های زیر پی و برای بارگذاری های کم (مقاومت
فشاری  ۱مگاپاسکال) مورد استفاده قرار می گیرد .در ساخت شفته آهکی موارد زیر باید منظور شود
 -1مقدار آب الزم برای شفته آهکی بستگی به مقدار خاک رس در خاک شفته ،دانه بندی خاک و گرما و خشکی محل کار دارد .هر
اندازه آب کمتر مصرف شود بهتر است زیرا شفته پوک نمی شود
 -۲مقدار آهکی که در ساختن شفته آهکی باید مصرف شود بستگی به مقاومت مورد نیاز و مقدار خاک رس درون خاک دارد
 -3وجود دانه های سنگی درشت برای مصرف خاک در شفته مشروط بر اینکه دانه بندی مناسبی داشته باشد ،بالمانع است
 -۴بهترین خاک برای ساختن شفته آهکی ،خاک با دانه بندی پیوسته است که ریزدانه آن از  ۲۵درصد و خاک رس آن از  ۱۵درصد
خاک کمتر نباشد
 -۵کاهش حجم ناشی از خشک شدن در شفته آهکی که به سبب وجود خاک رس و آب زیاد اتفاق می افتد باید مورد توجه قرار
گیرد
ب) بتن آهکی مانند بتن سیمانی است با این تفاوت که چسبنده آن خمیر آهک است و مقدار خاک رس آن می تواند تا  ۵درصد
مصالح سنگی باشد.

گزینه  ۲صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

)35در مورد نوع آزمایش غیر مخرب جوش شیاری ورق اتصال زیر سری اتصال گیردار از پیش
تایید شده تیر به ستون و همچنین حداقل درصد آزمایش مورد نیاز این جوش ها کدام یک
از گزینه های زیر صحیح است  .؟
 )1رنگ نافذ –  100در صد

 )۲فراصوت –  30درصد

 )3رنگ نافذ –  30در صد

 )4فراصوت –  100درصد

صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 117
 آزمایش غیر مخرب جوش  /جدول " / 1-4-10اتصال با جوش (ساخت ،نصب و کنترل)" 10ص# 263بروبه1607

جدول  ۱-۴-۱۰میزان آزمایش های غیرمخرب جوش هنگام تولید و نصب
نوع جوش مورد آزمایش

نوع آزمایش

-1صددرصد کلیه جوش ها

vtبازرسی چشمی

-2صددرصد جوش های لب به لب عرضی بال های کششی* ،اعضای کششی خرپاها،
(یک ششم) عمق جان تیرها در مجاورت بال کششی* و جوش شیاری ورق روسری و
زیرسری به ستون در اتصال صلب تیر به ستون

-3ده درصد جوش های لب به لب طولی بال های کششی و اعضای کششی خرپاها

پرتونگاری یا فراصوت
 RTیا UT

پرتونگاری یا فراصوت
 RTیا UT

-4بیست درصد جوش های لب به لب عرضی و طولی در بال های فشاری و اعضای

پرتونگاری یا فراصوت

-5بیست درصد جوش های لب به لب عرضی جان تیرها که شامل بند  2فوق نمی باشد

پرتونگاری یا فراصوت

فشاری خرپاها و ستون ها

و جوش های لب به لب طولی جان تیرها

-6ده درصد جوش گوشه بال به جان و سخت کننده ها
-7صددرصد جوش های گوشه اتصاالت مهاربندی ها و اتصاالت تیر به ستون*

 RTیا UT
 RTیا UT

رنگ نافذ
pt
رنگ نافذ

* در صورت حصول نتایج مثبت ،مهندس ناظر می تواند دستور تقلیل آزمایشات را تا سقف  30درصد صادر نماید.

گزینه  4صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

)36کدام یک از جمالت زیر در خصوص اتصاالت پیچی پیش تنیده صحیح نیست؟
 )1اضافه پیچاندن مهر ها به علت آنکه ممکن است در پیچ سبب ایجاد نیرویی کششی بیشتر از مقادیر مشخص شده
باشد ُ مجاز نیست .
 )۲استفاده از ورق پرکننده یا مقاومت نظیر قطعات اتصال و ضخامت یکنواخت برای جفت کردن آنها مجاز است )3
استفاده مجدد از پیچ های پیش تنیده باز شده مجاز نیست .
 )4برای اطمینان از حصول پیش تنیدگی باید حتما از آچار مدرج استفاده کنید.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 226
 پیچاندن اضافی مهره " /پیش تنیدگی پیچ (کنترل)" 10ص# 266بروبه1609

{ با پیچاندن اضافی مهره ها ممکن است کشش پیچ از مقادیر پیشنهادی بیشتر شوند که این موضوع مشکلی برای طرح
ایجاد نخواهد کرد}
گزینه  1صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

)37در یک سازه فوالدی با سیستم قاب خمشی ویژه در خصوص مصالح مصرفی کدام یک از
عبارت های زیر صحیح است ؟
 )1در وصله ستون های غیر باربر جانبی باید طاقت نمونه شیار داده شده شارپی استاندارد فلز جوش در دمای منفی 18
درجله سلسیوس حداقل  ۲7زول باشد.
 )۲برای کلیه جوش ها اعم از نفوذی یا غیر نفوذی باید آزمایش های مورد نیاز شارپی استاندارد فلز جوش انجام شود.
 )3مقاومت کششی نهایی مصالح فوالدی حداقل باید  1.۲برابر مقاومت حد تسلیم باشد.
 )4در اتصاالت با جوش نفوذی کامل باید طاقت نمونه شیار داده شده شارپی استاندارد فلز جوش در دمای منفی  ۲9در
جه سلسیوس ُ خداقل  ۲7ژول باشد.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 646
 طاقت نمونه شیار داده شده شارپی استاندارد " /مشخصات مصالح (الزامات لرزه ای)" 10ص# 200بروبه1586



مشخصات مصالح (الزامات لرزه ای) 10ص200

 3-3-10الزامات لرزه ای مشخصات مصالح
 1-3-3-10فوالد مصرفی

هر چند در فصل اول این مبحث به الزامات متعارف فوالد مصرفی به عنوان یک ماده ساختمانی پرداخته شده است ،لیکن جهت
تأمین شکل پذیری مناسب الزم است توجه ویژه ای به نحوه عملکرد فوالد در طراحی لرزه ای ساختمان ها شود .برای حصول این
امر الزم است از ناپایداری موضعی و کلی از قبیل کمانش جانبی۔ پیچشی در محدوده رفتار پالستیک جلوگیری به عمل آید .این
فوالدها باید در عین حال دارای مقاومت کششی نهایی حداقل  1.2برابر مقاومت حد تسلیم باشند .یعنی:
)(1-3-3-10

FU> 1.2Fy

 2-3-3-10اتصاالت جوشی
مشخصات مصالح جوش به کار رفته در اتصاالت و وصله های اعضای سیستم باربر جانبی لرزه ای و نیز وصله ستون های غیرباربر
جانبی لرزه ای باید مطابق شرایط زیر باشد.
 .۱فلز جوش با فلز پایه سازگار باشد.

 .۲طاقت نمونه شیارداده شده شارپی استاندارد فلز جوش در دمای  -۱۸درجه سلسیوس ،حداقل ۲۷ژول باشد.
 .3در اتصاالت و وصله های با جوش نفوذی کامل ،در قاب های خمشی ویژه و متوسط و تیرهای پیوند قاب های مهاربندی شده
واگرا ،باید عالوه بر دو شرط فوق طاقت نمونه شیار داده شده شارپی استاندارد فلز جوش در دمای  -۲۹درجه سلسیوس حداقل ۲۷
ژول باشد.

گزینه  ۲صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

)38در طراحی اتصال شکل زیر ُ جوش گوشه نشان داده شده فرض می شود تحت اثر چه نوع
تنشی قرار می گیرد ؟
.1تنش کششی عمود بر محور طولی جوش
.۲تنش کششی در مقطع موثر
 .3تنش برشی در مقطع موثر
 .4تنش کششی موازی با محور طولی جوش

گزینه  1صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

)39در قاب های مهار بندی شده همگرای معمولی با مهار بند های از نوع  7و  8اگر طول اعضای
مهار بند برابر  6متر باشد  .حداقل شعاع ژیراسیون مورد نیاز در امتداد هر یک از محور های
اصلی اعضای مهار بندی به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است ؟
30 mm )1

44 mm )۲

5۲ mm )3

64 mm )4

صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 965


مهاربندی به شکل  ۷و ( ۸قاب مهاربندی شده همگرای معمولی) 10ص# 224بروبه 1595

 10-3-10-2مهاربندی های به شکل  ۷و ۸
قاب های مهاربندی شده همگرای معمولی با مهاربندی های از نوع ۷و ۸باید دارای شرایط زیر باشند.
𝑬

الف) ضریب الغری ( )KL/rمهاربندی های از نوع ۷و  ۸نباید از  𝟒√ ,تجاوز نماید.
𝑭
𝒚

𝑙𝑘
𝑬
1 × 6000
𝟓𝟎𝟏 × 𝟐
→ √𝟒 ≤
√𝟒 ≤
→ 𝑟 ≅ 64
𝑟
𝒚𝑭
𝑟
360

گزینه  4صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

)40حداقل نیروی پیش تنیدگی پیچ به قطر اسمی  ۲5میلی متر از نوع  A490کدام یک از
مقادیر زیر است ؟
 ۲05 )1کیلو نیوتن

 ۲57 )۲کیلونیوتن

 334)3کیلو نیوتن

 ۲70 )4کیلونیوتن

صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 1025
 نیروی پیش تنیدگی  /جدول " / 3-4-10پیش تنیدگی پیچ (کنترل)" 10ص# 267بروبه1609

جدول  ۳-۴-۱۰نیروی پیش تنیدگی و لنگر پیچشی پیش تنیدگی متناظر برای پیچ های 8.8
KN.mلنگر پیچشی الزم

mmقطر اسمی

KNنیروی پیش تنیدگی

M 16

91

0.28

M 20

142

0.48

0.36

M 22

176

0.72

0.52

M 24

205

0.88

0.64

M 27

267

1.32

1.0

M 30

326

1.76

1.32

M 36

475

3.04

2.24

روغن کاری شده

MOS2گریس کاری با
0.2

جدول  ۴-۴-۱۰نیروی پیش تنیدگی و لنگر پیچشی پیش تنیدگی متناظر برای پیچ های 10.9
KN.mلنگر پیچشی الزم

mmقطر اسمی

KNنیروی پیش تنیدگی

M 16

114

0.35

M 20

179

0.6

0.45

M 22

221

0.9

0.65

M 24

257

1.1

0.8

M 27

334

1.65

1.25

M 30

408

2.2

1.65

M 36

595

3.8

2.8

روغن کاری شده

MOS2گریس کاری با
0.25

گزینه  4صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

)41در قاب نشان داده شده در شکل زیر  ،حداکثر خروج از مرکزیت مهار بند ها === برای
آنکه قاب مذکور را بتوان به عنوان قاب با مهار بندهای همگرا در نظر گرفت و بر اساس
الزامات مهاربند های همگرا طراحی نمود  ،به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است ؟

300 mm )1
160 mm )۲
360 mm )3
 )4صفر
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 389
 خروج از مرکزیت " /قاب مهاربندی شده همگرای ویژه (الزامات عمومی لرزه ای)" 10ص# 228بروبه1596
ح) مهاربندی های  ۷و  ۸ای که در محل اتصال به تیر دارای خروج از مرکزیت کمتر از ارتفاع تیر هستند ،به عنوان مهاربندی های
همگرا محسوب می شوند و می توانند بر اساس الزامات این بخش طراحی شوند.

گزینه  1صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

)4۲یک خرپا مطابق شکل زیر تحت بار مرده  qD=9kN/mو بار زنده ی  qL=4kN/mقرار
دارد .در صورتی که سطح مقطع عضو فوقانی و تحتانی خرپا  A= 2000mm2باشد مقدار
پیش خیز الزم آن هنگام ساخت به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ (× 𝟐 = 𝑬
𝒂𝑷𝑴 𝟓𝟎𝟏از وزن خرپا صرف نظر شود)

10 mm )1

16 mm )۲

41 mm )3

۲1 mm )4
𝐼 = 2 × 2000 × 10−6 × 0.62 = 1.44 × 10−3 𝑚4

5 𝑞𝑙 4
5 × 9 × 103 × 154
=∆
=
𝑚𝑚 × 103 = 41
384 𝐸𝐼 384 × 2 × 105 × 106 × 1.44 × 10−3
گزینه  3صحیح است

(دفترچه )C

www.rooboon.ir

)43در اجرای سازه های فوالدی کدام عبارت صحیح نیست؟
 )1قبل از نصب هر عضو سازه ای بر روی سازه دیگر ،عضو زیرین سازه باید صد در صد پیچ و مهره یا جوشکاری شده
باشد
 ) ۲در باال کشیدن اجسامی مانند تیرآهن و قطعات فوالدی سنگین به صورت دستی ،باید کابل های فوالدی و طناب های
مخصوصی محکم و مناسب استفاده شود.
 )3ق طعات مرکب که در ارتفاع زیاد نصب می شوند باید روی زمین مونتاژ و متصل شوند و یا قبال در محل کارخانه یا
پای کار پیش نصب شوند.
 )4در باال بردن تیرآهن و نظایر آن با کابل های فوالدی ،الزم است بین تیرآهن و کابل از قطعات چوب یا مواد مشابه
استفاده شود تا کابل فوالدی در اثر خمش آسیب نبیند.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 150 + 680
 عضو زیرین سازه  " /سازه فوالدی (اجرا)" 12ص# 71بروبه1679

{قبل از نصب هر عضو سازه بر روی سازه دیگر ،عضو زیرین سازه باید صددرصد پیچ و مهره یا جوشکاری شده باشد}

ص 150
باال کشیدن اجسام سنگین و حجیم

 " /تخلیه (آهن آالت)" 12ص# 73بروبه1680

تخلیه (آهن آالت) 12ص73

 12-2-10-12تخليه آهن آالت از تریلر ،کامیون و کامیونت باید با استفاده از وسایل باالبر و جرثقیل صورت گیرد .باال کشیدن اجسام
سنگین و حجیم از جمله تیرآهن و قطعات فوالدی بصورت دستی با طناب ،کابل و نظایر آن مجاز نبوده و باید از جرثقیل و یا سایر
باالبرهای مکانیکی مناسب استفاده شود.

گزینه  ۲صحیح است

(دفترچه )C
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)44در یک کارگاه ساختمانی از یک نردبان یک طرفه قابل حمل به طول  10متر استفاده می
شود .ارتفاع کفی که این نردبان برای رسیدن به آن به کار می رود حدوداً چقدر است؟
(امکان اتصال نردبان به سازه یا دیوار وجود ندارد و یک متر باالی نردبان فاقد پله می باشد)
 8.70 )1متر

 7.90 )۲متر

9.7 )3متر

 9.30 )4متر

صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 48
 استقرار نردبان  " /نردبان یکطرفه قابل حمل (استقرار)" 12ص# 53بروبه1675
نردبان یکطرفه قابل حمل (استقرار) 12ص53

 6-3-7-12استقرار نردبان یکطرفه قابل حمل باید بگونه ای باشد که زاویه ایجادی بین نردبان و سطح مبنا در حدود  75درجه بوده،
و یا شیب آن طوری انتخاب شود که فاصله بین پایه نردبان تا پای سازه یک چهارم فاصله تکیه گاه فوقانی بر روی سازه تا سطح
مبنا باشد.
 7-3-7-12در صورت اجبار در استقرار نردبان یکطرفه قابل حمل در زاویه ای بین  75تا  90درجه که تکیه گاه تحتانی با سطح مبنا
ایجاد می نماید ،باید نردبان بوسیله اتصاالتی با سازه یا دیواره به صورت ایمن بسته و محکم گردد.
 8-3-7-12در استفاده از نردبان در کارگاه های ساختمانی ،رعایت آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع مصوب شورای عالی حفاظت فنی
الزامی است.
𝑚 10 − 1 = 9
ℎ
{
= sin 75
9
𝑚 ℎ = 9 × sin 75 = 8.70

گزینه  1صحیح است

(دفترچه )C
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)45در یک کارگاه ساختمانی برای عبور فرغون ،از راه شیب دار استفاده شده است در صورتیکه
فاقد فاصله عمودی سطح مبنا تا مقصد فرغون  ۲.5متر باشد ،حداقل فاصله افقی الزم برای
این راه شیبدار به کدام یک از گزینه های زیر نزدیک تر است؟
 1۲ )۲متر

 16 )1متر

 10 )3متر

 14 )4متر

صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 671


عبور فرغون

 " /راه شیب دار و گذرگاه (نکات و الزامات)" 12ص 54و # 55بروبه1675

 5-5-7-12راه شیب دار و گذرگاهی که عالوه بر افراد ،برای عبور گاری ،چرخ دستی و یا فرغون نیز مورد استفاده قرار می گیرند ،باید دارای حداقل  1متر عرض
و حداکثر  ۱۸درصد شیب (زاویه حدود  ۱۰درجه) و سطح هموار باشد .فاصله عمودی بین پاگردهای متوالی سطح شیب دار نباید بیش از  3.5متر باشد.
2.5
=𝐿
𝑚 = 13.88 ≅ 14
0.18

گزینه  4صحیح است
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)46در مورد ایمنی در ساختمان کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
 )1ارتفاع اضافی نردبان بعد از رسیدن به کف مورد نظر باید دارای پله باشد.
 )۲استفاده از نردبان در هنگام بارندگی به هیچ وجه مجاز نیست
 )3استقرار نردبان در جلوی دری که به نحو مطمئن قفل شده است ،مجاز است.
 )4حمل بار با دست در هنگام استفاده از نردبان مجاز است
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 985
 نردبان (نکات و الزامات ) 1۲ص# 5۲بروبه1674
نردبان (نکات و الزامات ) 12ص52

 3-7-12نردبان
 1-3-7-12نردبان وسیله ای است ثابت یا متحرک که به منظور دسترسی به تراز مورد نظر ،در عملیات ساختمانی مورد استفاده قرار
می گیرد و معموال شامل دو قطعه در کنار به نام پایه ،و قطعاتی غیر لغزنده در وسط به نام پله و متصل به پایه می باشد .در
استفاده از انواع نردبان رعایت موارد زیر الزامی می باشد:
الف :نوع جنس ،ابعاد ،قا بلیت بارگذاری و نحوه نصب و نگهداری نردبان باید با شرایط اقلیمی و نوع عملیات متناسب باشد.
ب :از نردبان هایی که پله ها یا پایه های آن ترک خورده یا نقص دیگری داشته باشند ،نباید استفاده شود.
پ :هنگام استفاده از نردبان ،حمل بار با دست ممنوع می باشد.
ت :پایه ها و تکیه گاه نردبان باید در جایی ثابت قرار گیرد ،به طوری که امکان هیچ لغزشی وجود نداشته باشد .همچنین پله ها
و پایه های نردبان نباید به مواد روغنی و لغزنده آلوده باشند.
ث :پله های نردبان فلزی باید آجدار باشند تا از لغزش پا بر روی آنها پیشگیری به عمل آید.
ج :نردبان را نباید جلوی دری که باز است یا قابل باز شدن است قرار داد ،مگر آنکه در به نحو مطمئن بسته یا قفل شده باشد.
چ :طول نردبان باید  1متر از کفی که برای رسیدن به آن مورد استفاده قرار می گیرد ،بلند تر بوده و این قسمت اضافی فاقد پله
باشد.
ح :از یک نردبان نباید بیش از یک نفر به طور همزمان استفاده نماید.

گزینه  3صحیح است

(دفترچه )C
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)47در شکل های شماره ( )1و ( )۲برای جوش شیاری ،پاس های جوش متفاوت می باشند .در
این مورد کدام عبارت صحیح است؟

 )1پاس های جوشکاری شماره ( )1صحیح هستند زیرا هر پاس جوش در هر مرحله یکپارچه است.
 )۲پاس های جوشکاری شماره ( )۲صحیح هستند زیرا از پاس جوش های محدب استفاده شده است.
 )3پاس های جوشکاری شماره ( )1صحیح هستند زیرا تعداد پاس های جوش کمتر از شماره ( )۲می باشد.
 )4پاس های جوشکاری شماره  1صحیح هستند زیرا سطح جوش مقعر و عرض جوش پاس آخر بزرگتر از شماره ی ()۲
می باشند.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 190



 پاس جوش  " /جوش شیاری (ترک خوردگی)" ج ص# 148بروبه2380

جوش شیاری (ترک خوردگی) ج ص148

در ورق های ضخیم ،پاس اول (جوش ریشه) ،احتیاج به تمهیدات خاصی دارد .این مسئله در درزهای جناغی دوطرفه ( )Xبرای
جوش ریشه طرف دوم اهمیت بیشتری پیدا می کند ،چون در هنگام اجرای این جوش ،به علت اجرای جوش طرف اول ،گیرداری
بیشتری در درز وجود دارد .جوش در هنگام سرد شدن ،تمایل به انقباض همه جانبه دارد که قیود موجود در ورق از این انقباض
جلوگیری می کند و در نتیجه در جوش تنش های کششی انقباضی به وجود آمده و حتی جوش در نقاط متعددی به حد تسلیم
می رسد.
شکل  ۲۷-۵می تواند ایده ای از تنش های کششی محبوس و تسلیم جوش به دست دهد .فرض کنید که طول ورق ها کوچک
بوده و اجازه انقباض آزاد به جوش داده شود .وضعیت انقباض یافته با خط چین نشان داده شده است .حال اگر بخواهیم ورق
ها را به وضعیت اولیه برگردانیم ،وضعیتی که در صورت وجود قید وجود خواهد داشت ،نیاز به ایجاد کشش عرضی در درز داریم
که ایجاد تنش کششی عرضی در جوش می نماید .در عمل به علت عدم امکان حرکت در ورق و کم بودن ضخامت جوش در مقابل
ورق ،کشیدگی (اتساع) یا تسلیم فقط در جوش به وجود می آید که قسمت اعظم آن در زمانی رخ می دهد که جوش داغ بوده و
مقاومت و شکل پذیری کمتری دارد .اگر در این حالت ،تنش داخلی از مشخصات مکانیکی جوش تجاوز نماید ،یک ترک در امتداد
نوار جوش به وجود می آید.
از آنجایی که پاس اول (جوش ریشه( کربن یا آلیاژ بیشتری از فلز پایه کسب می نماید ،شکل پذیری آن کمتر از سایر پاس ها می
باشد .مطابق شکل  ،۲۸-۵اگر این جوش به صورت مقعر اجرا گردد ،امکان ترک خوردگی در آن بیشتر خواهد شد.
افزایش ضخامت گلوی پاس اول (جوش ریشه) ،احتمال وقوع ترک در آن را کاهش می دهد .استفاده از مصالح جوش کم هیدروژن
نیز عامل مهمی در کاهش احتمال ترک است ،در نهایت استفاده از پیش گرمایش نیز می تواند مقرر شود.

(دفترچه )C
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شكل ۲۸-۵
اگر پاس های میانی جوش به طور قابل توجهی عریض یا مقعر باشد ،احتمال وقوع ترک در امتداد آنها نیز وجود دارد .مطابق شکل
 ، ۲۹-۵در این حالت به جای استفاده از نوارهای عریض و مقعر ،پاس های جوش بهتر است به صورت نوارهای پهلو به پهلو با عرض
کمتر و تحدب بیشتر اجرا گردد.

شکل ۲۹ – ۵

گزینه  ۲صحیح است

(دفترچه )C
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)48در سیستم طبقه بندی الکترودها به روش  AWSکدام یک از گزینه های زیر در مورد
الکترود  E6013صحیح است؟
 )1نوع پوشش این الکترود پودر آهن می باشد
 )۲نوع جریان می تواند از نوع  A .Cاختیار شود
 )3این الکترود فقط در وضعیت جوشکاری تخت  -افقی قابل استفاده است
 )4مقاومت کششی این الکترود  6000کیلوگرم بر سانتی متر مربع است
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 647
 طبقه بندی الکترود  " /طبقه بندی و شماره گذاری الکترود (طبق  ")AWSج ص# 86بروبه2359



طبقه بندی و شماره گذاری الکترود (طبق  )AWSج ص85

الکترودها برحسب خواص مکانیکی مفتول فوالدی ،نوع پوشش ،و وضعیت جوشکاری طبقه بندی و برای شناسایی شماره گذاری
می شوند.
سیستم شماره گذاری براساس  ، AWSیک عدد چهار یا پنج رقمی می باشد که به دنبال حرف  Eقرار می گیرند .حرف  Eمخفف
کلمه الكترود است .اولین دو رقم سمت چپ (یا سه رقم اول در سیستم پنج رقمی) حداقل مقاومت کششی مفتول الكترود را
برحسب کیلو پوند (هزار پوند) بر اینچ مربع نشان می دهد (اگر این عدد در  ۷۰ضرب شود،
مقاومت برحسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع به دست می آید) .برای مثال مقاومت کششي الكترود  ، E6010مساوی ( 4200
 ،60000Psi)kg/cm2و الکترود  E7010مساوی ( 70000Psi)4900 kg/cm2و الکترود  E10010مساوی ( 100000Psi)7000 kg/cm2است.
رقم سوم موقعیت جوشکاری را توصیف می کند .برای مثال عدد یک در  E6010نشان می دهد جوشکاری با این نوع الكترود در
همه موقعیت ها اعم از تخت ،افقی ،سرباال و سقفی می تواند انجام شود .عدد  ۲از  E7020نشان می دهد که این الکترود تنها در
جوشکاری درزهای تخت و افقی به کار می رود .عدد  ۳نشان می دهد که الکترود باید تنها در موقعیت جوشکاری تخت به کار
رود .آخرین رقم نوع جریان و نوع روکش الکترود را تعیین می کند .توضیح بیشتر در مورد این سیستم طبقه بندی شماره ای در
جدول های  ۴ - ۳و  ۵ - ۳آمده است.
شکل  ۳ -۳محل مهر زدن یا چک کردن شماره طبقه بندی الکترود بر روی پوشش آن را نشان می دهد.

AWSجدول  ۴ -۳سیستم طبقه بندی الکترودها به روش

مثال

مفهوم

رقم

E-60XX=4200 kg/cm2
E-110XX=7700 kg/cm2

حداقل مقاومت کششی

2یا3رقم اول

تمام وضعیت ها=E-XX1X
تخت و افقی=E-XX2X

رقم بعدی

وضعیت جوشکاری

تخت=E-XX3X
به جدول  5-3مراجعه شود

نوع جریان ،نوع سرباره ،نوع قوس ،عمق نفوذ ،وجود پودر آهن و
هیدروژن در روکش

AWSجدول  5 -۳مفهوم رقم آخر در نامگذاری الکترود به روش
نوع پوشش

نوع قوس

جریان

رقم آخر

آلی

قوس نفوذی

DCRPفقط

0

آلی

قوس نفوذی

 DCRPیا A.C.

1

روتیلی (اکسید تیتان)

قوس متوسط

 DCSPیا A.C.

2

روتیل

قوس نرم

روتیل با پودر آهن(حدود )% 30

قوس نرم

قطب  D.Cیا A.C.
آزاد

قطب  D.Cیا A.C.

3
4

رقم آخر

(دفترچه )C
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آزاد

کم هیدروژن

-

DCRPفقط

5

کم هیدروژن

قوس متوسط

 DCRPیا A.C.

6

پودر آهن

-

 D.Cیا A.C.

7

کم هیدروژن – پودر آهن

-

DCRPیا A.C.

8

عالمت شناسایی الکترود
 = DCSPجریان یکسو – قطبیت مستقیم
 = DCRPجریان یکسو – قطبیت معکوس
 = A.Cجریان متناوب

گزینه  ۲صحیح است

(دفترچه )C
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)49برای جلوگیری از ترک خوردگی در جوش های شیاری ورق های ضخیم باید:
 )1از نوارهای با عرض کم و محدی در پاس های میانی استفاده نمود.
 )۲پاس های میانی مقعر و با شیب زیاد باشد
 )3ضخامت گلوی پاس اول (جوش ریشه) ،بیشتر اختیار شود
 )4پاس اول جوش به صورت مقعر باشد
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 345



 جوش شیاری (ترک خوردگی) ج ص# 148بروبه2380

جوش شیاری (ترک خوردگی) ج ص148

در ورق های ضخیم ،پاس اول (جوش ریشه) ،احتیاج به تمهیدات خاصی دارد .این مسئله در درزهای جناغی دوطرفه ( )Xبرای
جوش ریشه طرف دوم اهمیت بیشتری پیدا می کند ،چون در هنگام اجرای این جوش ،به علت اجرای جوش طرف اول ،گیرداری
بیشتری در درز وجود دارد .جوش در هنگام سرد شدن ،تمایل به انقباض همه جانبه دارد که قیود موجود در ورق از این انقباض
جلوگیری می کند و در نتیجه در جوش تنش های کششی انقباضی به وجود آمده و حتی جوش در نقاط متعددی به حد تسلیم
می رسد.
شکل  ۲۷-۵می تواند ایده ای از تنش های کششی محبوس و تسلیم جوش به دست دهد .فرض کنید که طول ورق ها کوچک
بوده و اجازه انقباض آزاد به جوش داده شود .وضعیت انقباض یافته با خط چین نشان داده شده است .حال اگر بخواهیم ورق
ها را به وضعیت اولیه برگردانیم ،وضعیتی که در صورت وجود قید وجود خواهد داشت ،نیاز به ایجاد کشش عرضی در درز داریم
که ایجاد تنش کششی عرضی در جوش می نماید .در عمل به علت عدم امکان حرکت در ورق و کم بودن ضخامت جوش در مقابل
ورق ،کشیدگی (اتساع) یا تسلیم فقط در جوش به وجود می آید که قسمت اعظم آن در زمانی رخ می دهد که جوش داغ بوده و
مقاومت و شکل پذیری کمتری دارد .اگر در این حالت ،تنش داخلی از مشخصات مکانیکی جوش تجاوز نماید ،یک ترک در امتداد
نوار جوش به وجود می آید.
از آنجایی که پاس اول (جوش ریشه( کربن یا آلیاژ بیشتری از فلز پایه کسب می نماید ،شکل پذیری آن کمتر از سایر پاس ها می
باشد .مطابق شکل  ،۲۸-۵اگر این جوش به صورت مقعر اجرا گردد ،امکان ترک خوردگی در آن بیشتر خواهد شد.

افزایش ضخامت گلوی پاس اول (جوش ریشه) ،احتمال وقوع ترک در آن را کاهش می دهد .استفاده از

مصالح جوش کم

هیدروژن نیز عامل مهمی در کاهش احتمال ترک است ،در نهایت استفاده از پیش گرمایش نیز می تواند مقرر شود.
اگر پاس های میانی جوش به طور قابل توجهی عریض یا مقعر باشد ،احتمال وقوع ترک در امتداد آنها نیز وجود دارد .مطابق شکل
 ،۲۹-۵در این حالت به جای استفاده از نوارهای عریض و مقعر ،پاس های جوش بهتر است به صورت نوارهای پهلو به پهلو با عرض
کمتر و تحدب بیشتر اجرا گردد.

گزینه  3صحیح است

(دفترچه )C
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)50یک مهندس کارگاه برای حمل نخاله از نقطه  Aبه  Bو تخلیة آن ،معبری به وزن کل 1.5
کیلوگرم ساخته و مطابق شکل بدون استفاده از هر گونه وسایل اتصال بر روی دو تکیه گاه
قرار داده است .اگر پایداری معبر مالک محاسبه بوده و برای آن ضریب اطمینان  ۲در نظر
گرفته شود حداکثر بار عبوری مجاز  Pبه کدام یک از گزینه های زیر نزدیک تر خواهد بود؟
(بار عبوری به طور محافظه کارانه یک نیروی متمرکز در نظر گرفته شده و از آثار ضربه آن
صرف نظر می شود .فرض کنید وزن معبر به طور یکنواخت در طول آن توزیع شده باشد)
ابعاد در شکل برحسب میلی متر می باشد.

 1.9 )1کیلونیوتن
 1.55 )۲کیلونیوتن
 1.3)3کیلونیوتن
 1.75 )4کیلونیوتن
تحلیل سازه
𝑚𝑚 𝐿 = 500 + 3300 + 350 + 750 = 4900
1.5
= بار گسترده
= .306
4.9
حالت بحرانی :معبر در سمت چپ از جا بلند شود = نیروی تکیه گاهی در آن نقطه صفر شود و بار P
در نقطه  Bقرار گیرد.

P
9.5

37.25
A

B
RF

RE

(دفترچه )C
4.9
− 0.925 ) + 𝑅𝐸 × 3.725 = 0
2
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( × √𝑀𝐹 = 0 𝑃 × 0.925 − 0.306 × 4.9
𝑅𝐸 = 0 → 𝑃 = 2.472 . 𝐹𝑆 = 2→ 𝑃 = 1.236
گزینه  3صحیح است

(دفترچه )C
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)51تیر دو سر گیردار زیر با مقطع دایره ای ثابت تحت بار گسترده طولی یکنواخت قرار دارند.
چنانچه تمامی ابعاد (مقطع  -دهانه) تیر  αبرابر شود ،و بار گسترده با همان شدت در سراسر
طول تیر وارد شود.تنش خمشی چه تغییری می کند (از وزن تیر صرف نظر می شود )

 )1بدون تغییر می ماند
𝟏

𝛂 )۲برابر می شود
 α )3برابری می شود
𝟏

 𝛂𝟐 )۲برابر می شود
𝑦𝑀
𝜎2
𝑀2
𝑦2 𝐼1
1
1
→ . 𝑀 ∝ 𝐿2
=
×
= × = 𝛼2 × 𝛼 × 2
𝐼
𝜎2
𝑀1
𝑦1 𝐼2
𝛼
𝛼

=𝜎
گزینه  3صحیح است

(دفترچه )C
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Type equation here.

)5۲برای
فواص
گزینه
)5۲برای تعیین نوع زمین ساختگاه و نیروهای لرزه ای ،نتایج چهار نمونه خاک در اعماق مختلف
با فواصل مساوی تا عمق  30متری به صورت زیر در دسترس می باشند .نوع زمین به کدام
یک از گزینه های زیر نزدیک تر است؟ (خاک از نوع دانه ای با اندازه کوچک تر از شن
متوسط می باشد)
نوع آزمایش

نمونه یک

نمونه دو

نمونه سه

نمونه چهار

تعداد ضربات نفوذ

48

16

25

32

مقاومت برشی

243

78

130

210

استاندارد 𝑁𝐼60

زهکشی نشده خاک
چسبنده ()kPa

)1خاک متراکم تا متوسط
)۲خاک متوسط تا نرم
)3سنگ و شبه سنگ
)4خاک خیلی متراکم یا سنگ سست
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 280
 تعداد ضربات نفوذ استاندارد “ /نوع زمین (طبقه بندی)” 2800ص# 18بروبه2254

نوع زمین (طبقه بندی) 2800ص18



 4-2طبقه بندی نوع زمین
 1-4-2زمین ساختگاه ها از نظر نوع سنگ و خاک به شرح جدول ( )3-2طبقه بندی می شوند .در این جدول
:

𝑠̅𝑣

 :متوسط سرعت موج برشی در الیه های مختلف خاک تا عمق  ۳۰متری از تراز پایه

)̅ 1(60
 : Nمتوسط ) N1(60در الیه های مختلف خاک تا عمق  ۳۰متری
) : N1(60تعداد ضربات نفوذ استاندارد (اصالح شده برای فشار مؤثر سربار و انرژی)
𝑢̅ : Cمتوسط  Cuدر الیه های مختلف خاک تا عمق  ۳۰متری
 : Cuمقاومت برشی زهکشی نشده در خاک های چسبنده
تعیین طبقه بندی نوع زمین ،در این جدول ،باید بر اساس مقدار سرعت موج برشی 𝑠̅𝑣 صورت گیرد ،لیکن در صورت دسترسی
نداشتن به آن می توان در خاک های دانه ای با اندازه کوچکتر از شن متوسط از تعداد ضربات نفوذ استاندارد )̅ 1(60
 Nو در خاک
های چسبنده از مقاومت برشی زهکشی نشده 𝑢̅ Cاستفاده نمود.

جدول  3-2طبقه بندی نوع زمین

(دفترچه )C
نوع

زمین
I
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پارمترها

توصیف الیه بندی خاک
سنگ و شبه سنگ ،شامل سنگ های آذرین ،دگرگونی و رسوبی و خاک های
سیمانته بسیار محکم با حداکثر  5متر مصالح ضعیف تر تا سطح زمین

)̅𝒔 (m/s
𝒗

)𝟎𝟔(𝟏 ̅
𝑵

)̅ 𝒖 (kPa
𝑪

<750

-

-

خاک خیلی متراکم یا سنگ سست ،شامل -شن و ماسه خیلی متراکم ،رس

بسیار سخت با ضخامت بیش از  30متر که مشخصات مکانیکی آن با
II

افزایش عمق به تدریج بهبود یابد.

سنگ های آذرین و رسوبی سست ،مانند توف و یا سنگ متورق و یا کامال

-750
375

<250

<50

هوازده

III
IV

خاک متراکم تا متوسط ،شامل شن و ماسه متراکم تا متوسط یا رس های
سخت با ضخامت بیشتر از  30متر

خاک متوسط تا نرم ،الیه های خاک غیرچسبنده یا با کمی خاک چسبنده با تراکم
متوسط تا کم ،الیه های خاک کامال چسبنده نرم تا محکم

-375
175

>175

15-50

70-250

>15

>70

 2-4-2برای تعیین متوسط سرعت موج برشی 𝑣̅𝑠 ،می توان از رابطه ( )5-2یا از رابطه معتبر دیگری استفاده کرد
()5-2

𝑖𝑑 ∑
) 𝑖𝑠𝑣𝑖 /

𝑑(∑ = 𝑠̅v

در این رابطه di ،و  vsiبه ترتیب ضخامت الیه و سرعت موج برشی تا عمق  ۳۰متری از تراز پایه است.
 3-4-2در مواردی که در انطباق مشخصات محل ساختگاه با انواع مندرج در جدول ( )3-2تردیدی وجود داشته باشد ،باید نوع
زمینی که ضریب بازتاب بزرگ تری به دست می دهد ،انتخاب گردد.
 4-4-2در مواردی که جزئیات خصوصیات خاک به حد کافی برای تعیین نوع زمین محل شناخته شده نباشد و داده های ژئوتکنیکی
خصوصیاتی شبیه زمین نوع  IVرا در محل نشان ندهد و طبق بند ( )1-6انجام مطالعات ژئوتکنیکی در محل مورد نظر ضروری
نباشد و ساختمان مورد نظر با حداکثر چهار سقف (ارتفاع کمتر از  ۱۲متر) و سطح اشغال حداکثر  ۳۰۰متر مربع باشد ،می توان
زمین مورد نظر را نوع  IIIاز جدول ( )3-2انتخاب کرد.
 5-4-2در موارد زیر برای تعیین نوع زمین انجام مطالعات ویژه ساختگاه الزامی است:
الف -برای ساختگاه هایی که دارای خصوصیاتی غیر از زمین های نوع  Iتا  IVهستند .برای این نوع ساختگاه ها ،امکان ناپایداری
زمین تحت نیروی زلزله نیز بایستی مد نظر قرار گیرد.
ب -در ساختگاه هایی که زمین آنها متشکل از رس یا الی نرم دارای رطوبت زیاد با حداقل ضخامت  ۱۰متر و ( PI< ۴۰دامنه خمیری
خاک) می باشد.
پ -در ساختگاه هایی که الیه های خاک با سرعت موج برشی معادل خاک های نوع  IIIیا  IVو ضخامت بین  ۵تا  ۲۰متر بر روی
یک الیه سخت با سرعت موج برشی بیش از  750 m/sقرار گرفته و سرعت موج برشی این الیه سخت حداقل  ۳برابر متوسط
سرعت موج برشی الیه فوقانی باشد .در این مورد ،در صورت عدم دسترسی به طیف طرح ویژه ساختگاه ،می توان از طیف زمین
نوع  IVاستفاده کرد.
 6-4-2در کلیه ساختگاه ها چنانچه عواملی وجود داشته باشد که منجر به ناپایداری زمین گردد ،الزم است در مطالعات ژئوتکنیکی
کنترل های مطرح شده در فصل ششم مدنظر قرار گیرد.

گزینه  1صحیح است

(دفترچه )C
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)53یک دیوار سازه ای با مصالح آجری و غیر مسلح به طول  ۲4متر و ارتفاع  3.5متر مطابق
شکل مفروض است .حداقل تعداد کالف های قائم مورد نیاز برای آن کدام است؟

 6 )1عدد
 9 )۲عدد
 8 )3عدد
 7 )4عدد
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 795
 کالف بندی قائم “ /ساختمان با مصالح بنایی کالف دار (کالف بندی قائم)” 2800ص# 112بروبه2289



ساختمان با مصالح بنایی کالف دار (کالف بندی قائم) 2800ص112

 2-6-7کالف بندی قائم
کلیه دیوارهای سازه ای منتهی به کالف های قائم  ،باید با رعایت شرایط مربوط به هر یک از موقعیت های این بند ساخته شود.
برای ساختمان های یک طبقه واقع در مناطق با خطر نسبی متوسط و کم می توان از کالف قائم چوبی استفاده کرد.
 1-2-6-7موقعیت کالف های قائم
 -1کالف های قائم باید در گوشه های اصلی ساختمان و ترجیحا در نقاط تقاطع دیوارها اجرا شوند.
 -۲اگر طول دیوارسازه ای از  ۵متر بیشتر باشد ،باید با تعبیه کالف های قائم طول دیوار را محدود کرد.
 -3اگر انتهای دیوار سازه ای آزاد باشد ،باید با تعبیه کالف قائم آنرا مقید ساخت.
 -۴فاصله آزاد بین کالف های قائم نباید از  ۵متر تجاوز کند.
 -5در اطراف بازشوها باید در صورت نیاز مطابق بند ( )1-3-7کالف قائم اجرا شود.
 -۶هیچ یک از ابعاد مقطع کالف قائم بتن آرمه (به استثنای کالف قائم اطراف بازشوها) نباید کمتر از  ۲۰سانتی متر باشد.
 -۷کالف قائم نباید در هیچ جا منقطع باشد.
 3-7بازشو (در  -پنجره  -گنجه)
در ساختمان های بنایی به طور کلی باید از احداث بازشوهای وسیع احتراز شود و حتی المقدور بازشوها در قسمت مرکزی دیوار قرار گیرند.
رعایت همه محدودیت های ذیل برای هر دیوار سازه ای (مطابق تعریف بند  )1-4-7الزامی است:
الف) مجموع سطح بازشوها نباید از یک سوم سطح آن دیوار بیشتر باشد.
ب) مجموع طول بازشوها نباید از یک دوم طول دیوار بیشتر باشد.
پ) فاصله اولین بازشو از ابتدای طول دیوار نباید از دوسوم ارتفاع بازشو یا  ۷۵سانتی متر کمتر باشد ،مگر آنکه در طرفین بازشو کالف قائم قرار داده شود.
ت) فاصله افقی دو بازشو از دو سوم ارتفاع کوچک ترین بازشو مجاور خود کمتر نبوده و از یک ششم مجموع طول آن دو بازشو نیز کمتر نباشد .در غیر این
صورت ،جرز بین دو بازشو جزئی از بازشو منظور می شود و نباید آن را به عنوان دیوار سازه ای به حساب آورد و نعل درگاه روی بازشوها باید به صورت یکسره
با دهانه ای برابر مجموع طول بازشوها به اضافه طول جرز بین آنها و  ۲۰سانتی متر اضافه در هر طرف منظور شود.
ج) هیچ یک از ابعاد بازشو نباید از  2.5متر بیشتر باشد .در غیر این صورت باید طرفین بازشو را با تعبیه کالف های قائم ،که به کالف های افقی باال و پایین
آن طبقه متصل می شوند ،و همچنین با مهار نعل درگاه بازشو در کالف های قائم طرفین تقویت کرد.

(دفترچه )C
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به سه نوع کالف نیاز داریم:
 -1آبی  :برای گوشه ها و تقاطع ها 2 :عدد
 -2سبز :اطراف بازشو به شرطی که فاصله آن از لبه دیوار کمتر از دو سوم ارتفاع و  75سانتی متر هر کدام بیشتر است نباشد که در این سوال  80سانتی متر
می شود .بنابراین کالف سمت چپ الزم دارد و سمت راست نیاز ندارد 2 :عدد
 -3قرمز فاصله بین کالف ها که حداکثر  5متر ازهم فاصله داشته باشند 4 :عدد

گزینه  3صحیح است

(دفترچه )C
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)54در یک ساختمان با مصالح بنایی کالفدار  ۲طبقه ،از پی با کرسی چینی پله ای با مصالح
بنایی به ارتفاع  900 mmاستفاده شده است .در روی پی و زیر دیوار از کالف افقی به عرض
 400 mmو ارتفاع  300mmاستفاده شده است .حداقل عرض موردنیاز پی (کرسی چینی)
( )Bدر صورتی که مقاومت مجاز خاک در حدود  0.10مگاپاسکال باشد کدام یک از مقادیر
زیر است؟

B = 1300 mm )1
B = 500 mm)۲
B = 1000 mm)3
B = 1400 mm)4
 صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 795
 عرض کرسی چینی مصالح بنایی  /جدول “ / 1-7ساختمان با مصالح بنایی کالف دار (شالوده)” 2800ص# 93بروبه2279
 5-2-7شالوده ها
شالوده ها باید حتی المقدور در یک تراز افقی ساخته شوند .در صورتی که به علت شیب زمین یا علل دیگر احداث شالوده در یک
تراز مسیر نباشد ،باید هر قسمت آن در یک تراز افقی و با محدودیت های شکل ( )5-7اجرا شود.

شكل  ۵-۷رعایت ضوابط مربوط به زمین دارای شیب طبیعی
اگر از کالف های افقی به عنوان شالوده استفاده شود ،باید کالف های افقی بر روی کرسی چینی با مصالح بنایی مانند شکل های
( )6-7و ( )۷-۷اجرا شود .در این حالت رعایت موارد زیر الزامی است

(دفترچه )C
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 -1عرض کرسی چینی زیر دیوار یا کالف افقی نباید از ضخامت دیوار یا عرض گالف افقی به اضافه  ۱۰سانتی متر کمتر باشد.
 -۲عرض کرسی چینی بر روی بتن مگر يا شفته آهک تسطیح ،نباید از مقادیر جدول ( )1-7کمتر باشد.
 -3کرسی چینی سنگی یا آجری را می توان به صورت پله ای (با نسبت ا به  )۲یا غیرپله ای ساخت.
 -۴میزان بیرون زدگی هر پله زیرین نسبت به پله روی آن نباید از ارتفاع پله زیرین بیشتر باشد.
اگر از کالف های افقی به عنوان شالوده استفاده شود ،باید کالف های افقی بر روی کرسی چینی با مصالح بنایی مانند شکل های
( )۶-۷و ( )۷-۷اجرا شود .در این حالت رعایت موارد زیر الزامی است
 -۵ارتفاع شالوده مصالح بنایی ( )hنباید از مقادیر جدول ( )۱-۷منهای عرض کالف افقی کمتر باشد .برای مقدار مقاومت بین مقادیر
جدول ( )7-1می توان از درون یابی خطی استفاده کرد.
جدول  ۱-۷مقدار عرض کرسی چینی بر روی بتن تسطيح یا شفته آهک تسطیح
تعداد طبقات
نوع خاک محل ساخت

3
2
1
عرض کرسی چینی مصالح
بنایی (سانتی متر)

خاک هایی که مقاومت مجاز آنها در حدود  2تا  2.5کیلوگرم بر سانتی متر مربع
باشد.
خاک هایی که مقاومت مجاز آنها بیش از  1.5و کمتر از  2کیلوگرم بر سانتی متر
70
50
35
مربع باشد.
خاک هایی که مقاومت مجاز آنها بیش از  1و کمتر از  1.5کیلوگرم بر سانتی متر
100
70
40
مربع باشد.
150
100
50
خاک هایی که مقاومت مجاز آنها در حدود  1کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد
اگر دیوار مصالح بنایی مستقیما روی شالوده مصالح بنایی (آجری یا سنگی) قرار داده شود ،باید کالف قائم را به نحو مناسبی مانند
موارد شکل ( )7-8در داخل کرسی چینی مهار کرد.
 -۱اگر کالف قائم بتن آرمه باشد ،با خم کردن میلگردهای طولی در درون کرسی چینی ،مانند شکل ( -7-8الف).
 -۲اگر کالف قائم فوالدی باشد ،با جوش دادن میلگردهای [شكل به انتهای کالف قائم ،مانند شکل ( -7-8ب).
 -3اگر کالف قائم چوبی باشد ،با متصل کردن مفتول های فوالدی یا قطعه های چوبی ،مانند شکل ( -7-8ج).
30

40

60

یادآوری :یک دهم مگاپاسکال مساوی  1کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

گزینه  3صحیح است
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)55پایه های نرده های سراسری حائل ساختمانی برای لنگر خمشی  1.6۲کیلونیوتن – متر با
روش تنش مجاز طراحی شده اند .چنانچه فواصل  1.8متر برای این پایه ها در نظر گرفته
شده باشند ،حداکثر ارتفاع پایه نرده ها به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ (بر
حسب متر)
1.۲ )1

1)3

1.5 )۲

0.7)4

صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی:


سیستم نرده و نرده حفاظ (بار وارده) 6ص30

سیستم نرده و یا نرده حفاظ باید طوری طراحی شود که یک بار متمرکز  ۱کیلونیوتن وارد بر هر نقطه و در هر جهتی از آن را
به نحوی که سبب ایجاد حداکثر اثر بار بر روی اجزای سازه ای مربوطه شوند ،تحمل کرده و آن را توسط تکیه گاه های خود
به سازه منتقل نماید .همچنین نرده و یا نرده حفاظ باید طوری طراحی شود که یک بار گسترده  0.75کیلونیوتن بر متر طول
را در هر جهتی در امتداد نرده و یا نرده حفاظ تحمل کند .این بار الزم نیست که به صورت همزمان با بار متمرکز گفته شده
قبلی در نظر گرفته شود.
میله های میانی نرده ها و قطعات پر کننده میان آنها باید برای تحمل یک بار افقی  0.25کیلونیوتن به صورت عمود بر روی
سطحی به ابعاد تا  ۳۰۰×۳۰۰میلی متر (با احتساب فضای خالی بین میله های نرده) به نحوی که سبب ایجاد حداکثر اثرات
ناشی از آن بارگذاری گردد ،ط راحی شود .عکس العمل های ناشی از این بارگذاری الزم نیست که به سایر بارهای مذکور در
این بند اضافه گردد.

𝑚 0.25 × 𝑥 = 1.62 𝐾𝑁. 𝑚 → 𝑥 = 6

𝑚 1 × 𝑥 = 1.62 𝐾𝑁. 𝑚 → 𝑥 = 1.62

𝑚 0.75 × 1.8 m × 𝑥 = 1.62 𝐾𝑁.
0.75 × 1.8
𝑚 = 1.2
1.62

=𝑥→
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)56نتایج آزمایش سه نمونه متوالی مکعبی به ابعاد  ۲00 mmاز بتن پی اجرا شده یک ساختمان
با اسکلت بتن برابر  𝒇𝟑 = 30 MPa ،𝒇𝟐 = 35 MPa ، 𝒇𝟏 = 40 MPaدر گام دوم مورد
پذیرش قرار گرفته است .صرفنظر از رده بتنی طرح ،حداکثر مقاومت مشخصه بتن بر حسب
مگاپاسکال کدام یک از مقادیر زیر می توانسته باشد؟
𝒇𝒄 = ۲6 )1
𝒇𝒄 = 31.5 )۲
𝒇𝒄 = ۲8.5 )3
𝒇𝒄 = 33.5 )4
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 245


تبدیل مقاومت

فشاری نمونه مکعبی و استوانه ای " /مقاومت بتن (کلیات)" 9ص# 34بروبه1392

55

50

45

40

35

30

25

مقاومت فشاری نمونه مکعبی()MPa

1.10

1.11

1.13

1.14

1.17

1.2

1.25

r3

50

45

40

35

30

25

با توجه به ضریب

مقاومت فشاری نمونه استوانه ای ()MPa

صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 1014
 نمونه مکعبی " /بتن ساخته شده (ارزیابی مقاومت)" 9ص# 136بروبه1429

بتن ساخته شده (ارزیابی مقاومت) 9ص136



 1-4-8-10-9ارزیابی مقاومت بتن ساخته شده

-1برای ارزیابی مقاومت بتن ساخته شده ،نیاز به نتایج حداقل سه نمونه برداری متوالی است.
 -۲پس از ارزیابی مقاومت بتن ساخته شده ،این بتن در یکی از سه رده پذیرشی زیر قرار خواهد گرفت:
 1-2قابل قبول
 ۲-۲غیر قابل قبول
 3-2عدم پذیرش قطعی
 -3برای ارزیابی مقاومت بتن ساخته شده ،نتایج مقاومت های بدست آمده نمونه ها ،براساس آزمونه های استوانه ای حاصل از
آزمایش ها با مقاومت فشاری مشخصه بتن ( ) fcبر حسب مگاپاسکال ،مقایسه می شود .شایان ذکر است که مالک ارزیابی در این

خصوص نمونه های استوانه ای است .در صورت استفاده از نمونه های مکعبی می باید نتایج آنها را با استفاده از مطالب مذکور
در بند  ۳-۱-۵-۹به مقادیر نظیر نمونه های استوانه ای تبدیل کرد.

بتن ساخته شده (مراحل گام به گام ارزیابی مقاومت) 9ص136



(ارزیابی مقاومت بتن ساخته شده) چارت دارد #بروبه1431
 5-8-10-9مراحل گام به گام ارزیابی مقاومت بتن ساخته شده

اگر 𝟏𝒙 و 𝟐𝒙 و 𝟑𝒙 نتایج سه نمونه برداری متوالی باشند .به منظور ارزیابی کیفیت بتن ساخته شده،
گام های زیر طی شود:
گام اول :روابط زیر باید کنترل شود:
()9-10-9
و

x1 ≤fc

(دفترچه )C
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()10-10-9

x2 ≤fc

()11-10-9

x3 ≤fc

و

در صورتی که هر سه رابطه فوق ،همزمان برقرار بودند در آن صورت بتن از نظر مقاومت «قابل قبول» است .در غیر این صورت گام

دوم بررسی می شود.

یادآوری میگردد که به جای سه رابطه فوق ،می توان رابطه زیر را نوشت و کنترل کرد:
()12-10-9
گام دوم :روابط زیر باید کنترل شود:
()13-10-9

𝑐𝑓 ≥ ) 𝑚𝑖𝑛(𝑥1 . 𝑥2 . 𝑥3
≥fc +1.5 MPa

و
()14-10-9

x1 +x2 +x3
3

= xm

xmin ≥fc-4 MPa

در صورتی که هر دو رابطه اخیر همزمان برقرار بودند در آن صورت بتن از نظر مقاومت «قابل قبول» است .در غیر اینصورت ،گام
دوم مورد بررسی قرار می گیرد.
برای استفاده از فرمول های گام دوم باید از مقاومت نمونه های استوانه ای استاندارد استفاده کنیم:
25+30+35
= xm
≥fc +1.5 MPa
3
xm =30≥fc +1.5 MPa
𝑎𝑝𝑚 fc ≤ 28.5
و
()14-10-9

xmin ≥fc-4 MPa

گزینه  3صحیح است
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)57در یک ساختمان فوالدی یک طبقه ،دال سقف آن با مساحت  600مترمربع و ضخاست 0.۲5
متر به طور یکجا بتن ریزی می گردد .مطابق ضوابط تواتر نمونه برداری از بتن ،حداقل تعداد
نمونه برداری موردنیاز از این بتن ،کدام یک از مقادیر زیر است؟ (نوع بتن سقف با شالودة
متفاوت است و حجم هر مخلوط بتن بیشتر از  1مترمکعب است)
N=3 )۲

N=6 )1

N=4 )3

N=5 )4

صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی:ص 307
 تواتر نمونه برداری " /بتن (تواتر نمونه برداری)" 9ص# 134بروبه1428



بتن (تواتر نمونه برداری) 9ص134

 2-8-10-9تواتر نمونه برداری از بتن

 -1نمونه برداری از بتن باید به طور کامل تصادفی صورت گیرد .در نظر گرفتن هرگونه ضابطه خاص ،از جمله شکل ظاهری بتن در
نمونه برداری ،زمان نمونه گیری ،شرایط خاص جوی و نظایر اینها به عنوان مالک نمونه گیری ،موجب به دست آوردن نمونه هایی
با شرایط ویژه خواهد شد .در این صورت مبانی آماری ضوابط پذیرش بتن مخدوش می شوند ،و لذا قضاوت در مورد کیفیت
بتن،صحت و عمومیت خود را از دست می دهد.
 -۲نمونه های آزمایش را می باید درست پیش از ریختن ،ترجیحا در محل نهایی مصرف آن یعنی در محل قالب برداشت.

 -۳در صورتی که حجم هر مخلوط بتن بیشتر از  1m3باشد ،تواتر نمونه برداری به ترتیب زیر خواهد بود:

 -1-3برای دال ها و دیوارها و شالوده ها ،یک نمونه برداری از هر  30m3حجم بتن یا هر  150m2سطح بتن ( هر کدام منجر به
بیشترین تعداد نمونه برداری گردد).
 -2-3برای تیرها و کالف ها ،در صورتی که جدا از قطعات دیگر بتن ریزی می شوند ،یک نمونه برداری از هر  ۱۰۰متر طول
 -۳-۳برای ستون ها ،یک نمونه برداری از هر  ۵۰متر طول

 -۴در صورتی که حجم هر مخلوط بتن کمتر از  1m3باشد ،می باید مقادیر مذکور در بندهای  1-3تا  ۳-۳فوق را متناسبا کاهش داد.

 -۵اگر به تشخیص دستگاه نظارت  ،در ساخت بتن ،کنترل کیفیت مطلوبی وجود نداشته باشد و یکنواختی در ساخت بتن در نوبت
های مختلف به نحو رضایت بخشی حاصل نشود ،دستگاه نظارت می تواند مقادیر مذکور در بندهای  ۱-۳تا  ۳-۳را کاهش دهد.
بدین ترتیب تعداد نمونه ها به همان نسبت بیشتر می گردد.
 -۶مقادیر مذکور در بندهای  ۱-۳تا  ۳-۳حداقل مقادیر نمونه برداری است .به عبارت دیگر می توان تعداد نمونه گیری را بیش از
این مقادیر در نظر گرفت ولی کمتر از این مقادیر مجاز نیست.
 -۷هنگام تعیین حداقل تعداد نمونه برداری الزم در دال ها و دیوارها ،در محاسبه سطح دال و دیوار ،فقط یک وجه آنها را می باید
در نظر گرفت.
 -۸قطع نظر از حجم بتن ریزی  ،حداقل یک نمونه برداری از هر رده و از هر نوع بتن در هر روز الزامی است .لذا چنانچه در یک
ساختمان ،بتن هایی با رده های مختلف و طرح های اختالط متفاوت به کار رود حداقل یک نمونه برداری در هر روز برای هر یک

از آنها ضروری است.

 -۹در هر ساختمان ،قطع نظر از حجم بتن مصرفی در آن ،حداقل شش نمونه برداری از هر رده بتن و از هر نوع بتن در کل ساختمان
الزامی است.
 -۱۰توصیه می شود نمونه برداری یک ساختمان بتنی بین اعضای مختلف آن و در طبقات مختلف ساختمان توزیع گردد.
600 ÷ 150 = 4
150
{ 𝑥𝑎𝑚
= 5 → min 6 → 6
= 600 × 0.25
=5
30

گزینه  4صحیح است
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)58در یک کارگاه ساختمانی هنگام بتن ریزی دال سقف در دمای هوای  38درجه سانتی گراد
و رطوبت  10درصد ،حداکثر مقدار مجاز سرعت باد برای آنکه نیازی به ایجاد سایه برای دل
نباشد به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ (دمای بتن  ۲3درجه سانتی گراد است.
بتن مصرفی فاقد مواد افزودنی معدنی است)
V=11.43 km/h )1

V=6.43 km/h )۲

V=7.43 km/h )3

V=9.43 km/h )4

صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی:ص 98
 ایجاد سایه بر روی دال " /بتن ریزی (سرعت تبخیر ،سرعت باد)" 9ص# 77بروبه1408



بتن ریزی (سرعت تبخیر ،سرعت باد) 9ص76

 6-2-8-9بتن ریزی
 1-6-2-8-9پس از بتن ریزی ،احتمال ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی پالستیک وجود دارد .احتمال این آسیب دیدگی در دال ها
بیشتر است .هرگاه سرعت تبخیر آب از سطح بتن بیشتر از سرعت آب انداختن بتن باشد ،ترک خوردگی سطح بتن حتمی است.
برای تخمین تبخیر ،باید از رابطه ( )۳-۸-۹استفاده شود .اگر سرعت تبخیر بیشتر از  0.5 km/m2/hrباشد ،باید تدابیر طبق بند -۸-۹
 ۳-۶-۲اجرا شوند .چنانچه از مخلوط بتن حاوی مواد افزودنی معدنی مانند دوده سیلیس استفاده می شود ،اجرای بند ۳-۶-۲-۸-۹
به هر حال الزامی است ،زیرا سرعت آب انداختن این نوع بتن ها کم و در حد صفر است.
 2-6-2-8-9چنانچه دستگاه اندازه گیری سرعت باد در کارگاه موجود نباشد ،می توان از جدول  1-۸-۹به عنوان راهنما برای تخمین
سرعت باد استفاده کرد.
-r[Ta + 18]2/5 )(V+4)×10-6

()3-8-9
که در آن:
 =Eسرعت تبخیر () Kg/m2/hr
 =rرطوبت نسبی (تقسیم بر )100
𝒂𝑻 = دمای هوا (درجه سلسیوس)
𝑪𝑻= دمای بتن در سطح (درجه سلسیوس)
 =Vسرعت باد ( )Km/hrمی باشد.

2.5

[E=5([TC +18

جدول  1-8-9تخمین سرعت باد

Km/hسرعت باد

مشاهدات

6-11

حرکت آرام برگ های درخت

12-19

حرکت برگ ها و شاخه های کوچک درخت

20-28

حرکت شاخه های بزرگ درخت

29-38

حرکت درخت های کوچک

39-49

حرکت شاخه های بزرگ
𝟐

 3-6-2-8-9بر اساس بند  1-6-2-8-9اگر مشخص شد که سرعت تبخیر بیشتر از  0.5 Kg/𝒎 /hاست ،باید نسبت به

ایجاد

سایه بر روی دال اقدام شود و در زمانی که عملیات پرداخت انجام نمی شود ،سطح بتن باید با یک ورق پالستیک پوشش داده
شود .این پوشش نباید در تماس مستقیم سطح بتن باشد.
TC = 23.5
Ta = 38
?=V

(دفترچه )C
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r=0.1
5([23.5+18]2.5 -0.1 [38+18]2/5 )(V+4)×10-6 ≤ 0.5
v≤ 7.43
گزینه  3صحیح است

(دفترچه )C
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)59در مورد پرداخت سطح بتن کدام عبارت صحیح نیست ؟
 )1اگر پرداخت نهایی سطح بتن به دفعات تکرار شود ،مقاومت سطح بتن در مقابل تیر خوردن کمتر می شود.
 )۲اگر پرداخت نهایی سطح بتن به دفعات تکرار شود .مقاومت سایشی بتن افزایش می یابد.
 )3هرگاه در هنگام عملیات پرداخت سطح بتن .آب انداختن مشاهده شود ،باید عملیات متوقف شده و اقدامات مقتضی
به عمل آید
 )4هرگاه در هنگام عملیات پرداخت سطح بتن ،آب انداختن مشاهده شود می توان از پخش کردن سیمان بر روی سطح
بتن استفاده کرد.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی:ص 102
 آب انداختن سطح بتن " /عملیات پرداخت (زمان توقف)" 9ص# 68بروبه1406

بتن مشاهده شد ،باید عملیات پرداخت متوقف شود و اجازه داده شود که آب ناشی از آب انداختن

{هرگاه در هنگام عملیات پرداخت ،آب انداختن
تبخیر شود .اگر شرایط دما ،رطوبت و باد به نحوی است که زمانی طوالنی برای تبخیر آب سطحی نیاز است ،می توان از
چتایی استفاده کرد تا آب توسط چتایی جذب شود .همچنین می توان از دستگاه مکش استفاده کرد ،اما کالهک دستگاه باید مجهز به فیلتری
باشد که فقط آب را از خود عبور دهد و از عبور ذرات سیمان جلوگیری کند .اما استفاده از پخش کردن سیمان بر روی سطح بتن
برای جذب آب به هیچ وجه مجاز نیست}

گزینه  4صحیح است

(دفترچه )C
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)60درمورد متراکم کردن بتن کدام عبارت صحیح نیست؟
 ) 1در کارهای کوچک و مخلوط های روان ،با مجوز دستگاه نظارت می توان از میله فوالدی برای تراکم بتن استفاده کرد.
 )۲فاصله بین نقاط فروبر دن ویبراتور به داخل بتن تازه باید به نحوی باشد که دو قسمت لرزانده شده با هم همپوشانی
نداشته باشند تا یک قسمت دوبار لرزانده نشود.
)3فاصله بین نقاط فروبردن ویبراتور به داخل بتن تازه حداکثر  1.5برابر شعاع عملکرد موثر ویبراتوری باشد
)4تراکم بتن ستون ها باید الزاما توسط ویبراتورهای ماشینی صورت گیرد.
صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی:ص 717
 فرو بردن ویبراتور " /تراکم بتن (اجرای بتن)" 9ص# 65بروبه1405

{ ویبراتور باید در داخل بتن به طور منظم و در فواصل مشخص به نحوی فرو برده شود که دو قسمت لرزانیده شده با هم ،همپوشانی داشته باشند .قسمتی
از ویبراتور باید در الیه زیرین که هنوز حالت خمیری دارد ،فرو رود}.

گزینه  ۲صحیح است

