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)1در مورد ساختمانی سه طبقه و مسکونی در شهر کوهرنگ و دارای فصل مشترک در دو طرف با ساختمانهای
مجاور (هر طرف به طول  10متر) ،آیا می توان در روش کارکردی ضریب انتقال حرارت مرجع محاسبه شده
برای پوسته خارجی این ساختمان را افزایش داد؟ در صورتی که این ساختمان اداری و  3طبقه باشد چطور؟
 )1بلی – بلی

 )۲بلی – خیر

 )۳خیر – خیر

 )۴خیر – بلی

صفحه در پاسخ یاب روبون2073 :
تبصره  :1در مناطق دارای نیاز گرمایی زیاد (مطابق پیوست  ،)۳می توان ضریب انتقال حرارت مرجع محاسبه

شده را به میزان ( . γ Vبر حسب وات بر کلوین) افزایش داد .در این رابطه V ،حجم فضای مفید ساختمان و

 γضریب تصحیح انتقال حرارت مرجع است.

مقادیر ضریب  γبراساس اینرسی حرارتی ساختمان و شاخص خورشیدی تعیین می گردد .برای ساختمان های

غیر مستقل با فضاهای مورد استفاده مداوم ،ضریب  γاز جدول  ،1و برای ساختمان های غیر مستقل با

فضاهای مورد استفاده منقطع ،ضریب  γاز جدول  ۲استخراج می شود .روش تعیین اینرسی حرارتی ساختمان

و شاخص خورشیدی به ترتیب در پیوست  1و پیوست  ۲ارائه گردیده است.
گزینه  1صحیح است
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)۲در رابطه با محاسبه محیط پل های حرارتی پوسته خارجی ،کدام یک از گزینه های زیر کامالٌ
صحیح است؟
 )1محیط کف های زیرین و محیط سقف نهایی در عدد  ۲ضرب می گردد.
 )۲محیط سقف های میانی و نیز طول اتصال دیوارهای داخلی و خارجی بدون ضریب است.
 )۳محیط سقف های میانی و نیز طول اتصال دیوارهای داخلی و خارجی در عدد  ۲ضرب می گردد.
 )۴فقط محیط سقف نهایی در عدد  ۲ضرب می گردد.
صفحه در پاسخ یاب روبون 2075 :
 2-3-1-3-19محاسبه محیط پل های حرارتی پوسته خارجی
همراه با محاسبه مساحت اجزای مختلف پوسته خارجی ،الزم است طول پل های حرارتی پوسته خارجی ساختمان

محاسبه گردد .مقادیر پل های حرارتی شامل موارد زیر است:
 محیط کف و دیوار مجاور خاک -محیط كف های زیرین؛

 محیط سقف های میانی (که باید در عدد  ۲ضرب شود)؛ -محیط سقف های نهایی؛

-طول اتصاالت دیوارهای داخلی و خارجی (که باید در عدد  ۲ضرب گردد)؛

 -طول اتصاالت بازشوها و جدارهای غیرنورگذر.

باید متذکر شد که چنانچه ،برای تسریع و ساده سازی عملیات ،حذف محاسبات دقیق و تفکیکی پل های حرارتی مد
نظر باشد ،می توان از محاسبه طول پل های حرارتی صرف نظر کرد؛ اما

در این صورت ،الزم است ضریب انتقال حرارت اجزای ساختمانی دارای پل حرارتی ،بر اساس مقادیر داده شده در

جدول  ،۳۲پیوست  ۱۱افزایش یابد.

گزینه  ۳صحیح است
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 )۳در ساختمان هتل سه طبقه ،نصب کدام دسته از تابلوهای ذکر شده در گزینه های زیر الزامی
است؟
 )1خروج  -شماره طبقات  -تجهیزات آتش نشانی
 )۲خروج  -راهنمای تخلیه اضطراری  -راهنمای واکنش اضطراری
 )۳راهنمای تخلیه اضطراری  -عالئم نورانی مسیر خروج  -محل تجمع امن
 )۴تابلوی انتظامی  -راهنمای واکنش اضطراری  -هشدار استفاده نکردن از آسانسور
صفحه در پاسخ یاب روبون 2140 :
نوع عالئم

موارد الزم

محتوا

در همه ساختمان ها و تصرف ها بجز موارد زیر:
در ساختمان های گروه یک تا سه ،دارای تصرف های م 2-و م 3-و م( 4-مسکونی ،اقامتی)
خروج

در تصرف های ف (متفرقه)
کلمه «خروج» ،عالمت

در اتاق تجمع روزانه و خوابگاه های تصرف د( 3-زندان ،بازداشگاه ،و)...

تصویری خروج ،و عالمت

در تصرف های ت 4-و ت( 5-استادیوم و مجموعه های ورزشی) ،نصب تابلوی خروج در راهروهای میان

پیکان مطابق بخش 2-20

صندلی ها الزامی نیست ،به شرطی که تابلو در تقاطع ها نصب شده باشد و از راهروهای میان صندلی ها
قابل رویت و خواندن باشد.
تبصره :در تصرف های م( 1-اقامتی کوتاه مدت ،هتل ،مهما نسرا و )...عالئم خروج مکمل در نزدیک تراز کف
نیز الزامی است.

ادامه جدول شماره 3
نوع عالئم

موارد الزام

محتوا

راهنمای تخلیه اضطراری
نقشه های طبقات ساختمان حاوی مسیرهای
خروج اضطراری ،محل دکمه زنگ خطر ،کپسول
های آتش نشانی ،موقعیت فرد و غیره به منظور
استفاده متصرفین و بهره برداران ساختمان است.

ساختمان های بلند مرتبه (گروه )8
تصرف های م( 1-اقامتی کوتاه مدت)
گروه های ساختمانی باالتر از  ،4دارای تصرف م( 2-بناهای آپارتمانی

راهنمای واکنش اضطراری

مشمول مبحث )3که حداقل  3واحد دارند.
گروه های ساختمانی باالتراز  ،4دارای تصرف های الف ادامه از صفحه
نقشه طبقاتی از ساختمان که عالوه برعالئم مذکور
در نقشه راهنمای تخلیه اضطراری ،حاوی
شیرهای گاز و کلیدهای برق و اتصال به شیر
سیستم آتش نشانی و اطالعات دیگر به منظور
اطالع رسانی به امدادرسانان و مسئوالن ایمنی،
عالوه برمتصرفین ساختمان است.

قبل
(آموزشی-فرهنگی) ،ح (حرفه ای-اداری)،
ت (تجمعی) ،ص (صنعتی) ،ن (انباری)،و ک (کسبی-تجاری)
گروه های ساختمانی باالتر از  ،4تصرف های د، 1-د ،2-د( 4-درمانی-
مراقبتی بجز زندان و ندامتگاه)
کلیه گروه ها ی ساختمانی دارای تصرف خ (مخاطره آمیز)

گزینه  ۲صحیح است
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)۴به ترتیب در کدام یک از جوشکاری ها ،قابلیت انجماد سریع فلز جوش مهم است؟ و کدام یک
از جوشکاری های زیر اقتصادی تر است؟
 )1جوشکاری افقی  -جوشکاری تخت از جوشکاری سرباال
 )۲جوشکاری تخت  -جوشکاری افقی از جوشکاری تخت
 )۳جوشکاری سر باال  -جوشکاری افقی از جوشکاری تخت
 )۴جوشکاری سر باال  -جوشکاری تخت از جوشکاری افقی
صفحه در پاسخ یاب روبون 2361+2360 :
الکترود نفوذی یا زودجوش (مشخصه های کاربردی) ج ص88
الکترودهای نفوذی دارای قابلیت انجماد سریع فلز جوش می باشند .این خاصیت در مواردی که پاشیدگی گل جوش و یا فلز
جوشکاری به خارج از درز جوش وجود دارد و یا در جوشکاری های سرباال و سقفی ،بسیار مهم است.
وضعیت جوشکاری (انتخاب الکترود) ج ص 91
وضعیت جوشکاری عامل بسیار مهم در انتخاب الكترود مصرفی است .بعضی از الکترودها تنها در وضعیت جوشکاری تخت قابل
استفاده بود و بعضی دیگر در همه وضعیت ها به خوبی قابل استفاده می باشند .وضعیت جوشکاری روی هزینه ها تأثیرگذار
است .جوشکاری تخت اقتصادی ترین نوع جوشکاری بوده و پس از آن به ترتیب جوشکاری افقی ،قائم و سقفی قرار دارند که
جوشکاری سقفی گرانترین نوع است.

گزینه  ۴صحیح است
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)5چنانچه یک اتصال جوشی گونیا تحت بارهای ضربه ای یا در معرض خستگی قرار گیرد،کدام یک
از انواع جوش های زیر مناسب تر است؟
 )1جوش نفوذی کامل ،ترکیب جوش گوشه و جوش شیاری
 )۲جوش انگشتانه
 )۳جوش لب به لب ساده با جوشکاری از دو طرف
 )۴جوش نیم جناغى از یک طرف
صفحه در پاسخ یاب روبون 2343 :

گزینه  1صحیح است
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)6در مورد انبر تپانچهای جوشکاری ،کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
 )1برای جوش زیر پودری انگشتانه از آن استفاده می شود.
 ))۲برای الکترودهای با روکش سرامیکی از آن استفاده می شود.
 )۳برای جوشکاری خودکار در سقف های عرشه فوالدی از آن استفاده می شود.
 )۴برای اتصال برش گیر در سقف مختلط از آن استفاده می شود.
صفحه در پاسخ یاب روبون 2340 :
گل میخ (جوشکاری) ج ص 22
فرآیند جوشکاری قوسی گل میخ از رایج ترین فرآیندهای جوشکاری گل میخ های فلزی به فلز پایه می باشد ،که از لحاظ
ساختاری مشابه روش  SMAWاست .در این فرآیند گل میخ فلزی به عنوان الكترود عمل نموده و قوس الکتریکی بین نوک گل
میخ و سطح ورق ایجاد می شود که منجر به ذوب و ممزوج شدن گل میخ با ورق فوالدی می گردد .گل میخ در داخل یک انبر
تپانچه ای شکل قرار گرفته و جهت محافظت منطقه جوش از یک قطعه حلقوی سرامیکی استفاده می شود .پس از برقراری
قوس در یک زمان مشخص انبر تپانچه ای شکل ،گل میخ را به سمت حوضچه مذاب فشار داده و فرآیند جوشکاری به اتمام
می رسد .در این فرآیند عالوه بر ذوب كل مقطع گل میخ ،یک جوش گوشه ظریف هم اطراف گل میخ ایجاد می شود .مدت
زمان كل فرآیند کمتر از یک ثانیه می باشد.
برشگیر سقف با مقطع مختلط (جزئیات بندی) 10ص136
پ) جزئیات بندی
به استثنای برشگیرهای نصب شده در داخل کنگرۀ ورق های فوالدی شکل داده شده ،برشگیرها باید حداقل  ۲۵میلی متر پوشش
جانبی از بتن داشته باشند .حداقل فاصله گل میخ تا لبه بتن در امتداد برش افقی برای بتن های با وزن مخصوص معمولی باید
 ۲۰میلی متر و برای بتن های سبک  ۲۵میلی متر باشد.
حداقل فاصله مرکز تا مرکز بین برشگیرهای از نوع گل میخ مساوی  ۶برابر قطر آنها در امتداد محور طولی تیر و  ۴برابر قطر آنها
در امتداد عمود بر محور طولی تیر با مقطع مختلط می باشد ،مگر در داخل کنگره های ورق های فوالدی شکل داده شده که
حداقل فاصله مرکز تا مرکز در هر امتداد را می توان  ۴برابر قطر گل میخ انتخاب کرد .حداکثر فاصله مرکز تا مرکز بین برشگیرها
نباید از  ۸برابر ضخامت كل دال بتنی یا  ۸۰۰میلی متر تجاوز نماید.
3-7-8-2-10برشگیرها در ستون ها و تیرستون های با مقطع مختلط مشخصات برشگیرها در ستون های با مقطع مختلط باید با
رعایت محدودیت های ذکر شده در جدول 2-8-2-10در نظر گرفته شود.

گزینه  ۴صحیح است
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)7بر روی عایق پلی استایرن منبسط شده برای محافظت در برابر آتش کدام یک از پوشش های
زیر قابل قبول است؟
𝟓

 )1تخته گچی به ضخامت𝟖 اینچ
𝟑

 )۲تخته گچی به ضخامت 𝟖اینچ
 )۳اندود گچ به ضخامت  1۲.5میلی متر
 )۴اندود ورمیکولیت به ضخامت نیم اینچ
صفحه در پاسخ یاب روبون 1154 :
 2-1-۴-7-3محافظت در برابر آتش
عایق پلی استایرن منبسط شده باید به وسیله پوشش مانع حرارتی محافظت شود.انواع پوشش های مانع حرارتی قابل قبول
به شرح زیر است:
الف-اندود گچ یا اندودهای پایه گچ /پرلیت یا پایه گچ/ورمیکولیت و مشابه آن به ضخامت حداقل  ۱۵میلی متر.
ب-تخته گچی به ضخامت حداقل  12.5میلی متر (نیم اینچ).
پ-سایر اندودهای معدنی با ضخامت کافی که از طریق آزمون اثبات شود ،دارای عملکردی معادل یا بهتر از موارد باال هستند.

گزینه  1صحیح است
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)8نام عناصر فوالدی قائم در شکل مقابل چیست؟
 )1قاب بندی نمای تخته گچی
 )۲زیر کالف پنجره ())Sub Frame
 )۳وال پست (وادار)
 )۴شاسی کشی نمای کرتین وال (نمای آویزان شیشه ای)
صفحه در پاسخ یاب روبون ( :جزئیات)
گزینه  ۳صحیح است
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)9در یک دیوار باربر ساخته شده از بلوک های سیمانی به عرض  ۲0۳میلی متر در ساختمانهای
بنایی ،ضخامت پوسته خارجی بلوکها چند میلی متر است؟ در این بلوکها چنانچه فاصله بین جانها
کمتر از  ۲5میلی متر باشد ،حداقل ضخامت جان بلوک چند میلی متر است؟
 ۲5 )1میلی متر  ۲0 -میلی متر
 ۳۲ )۲میلی متر  ۲0 -میلی متر
 ۲0 )۳میلی متر  ۲5 -میلی متر
 ۲5 )۴میلی متر  ۲5 -میلی متر
صفحه در پاسخ یاب روبون 1358 :
جدول  :۲-۲-۸ضوابط ضخامت جان ها و پوسته ها
حداقل ضخامت پوسته

حداقل ضخامت جان

ضخامت جان معادل

عرض بلوک سیمانی
(میلیمتر)

(میلیمتر)()1

(میلیمتر)()2( )1

(میلیمتر بر متر طول)()3

 76.2و 102

20

20

136

152

25

25

188

203

32

25

188

 254و بزرگتر

32

29

209

( ) 1برای بلوک های سیمانی کامال دوغاب شده ضخامت پوسته و جان نباید کمتر از  ۱۶میلی متر باشد
( )۲برای بلوک های سیمانی با فاصله بین جان ها کمتر از  ۲۵میلی متر ،حداقل ضخامت جان  ۲۰میلی متر می باشد.

( ) 3بلوک های سیمانی دوغاب شده کامل یا به شکل جزئی ،از این ضوابط مستثنی هستند .در این موارد برای محاسبه
ضخامت جان معادل باید طول دوغاب شده از طول بلوک کسر شود

گزینه  ۲صحیح است
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)10نام این وسیله چیست؟
 )1ماله پروانه ای
 )۲ویبراتور
 )۳چکش اشمیت
 )۴کمپکتور
صفحه در پاسخ یاب روبون :

گزینه  ۴صحیح است
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)11در ساختمانی مجهز به شبکه بارنده خودکار تائید شده با سطح اشغال سیصد متر مربع ،طبقات
همکف (مجاور گذر) تا طبقه پنجم به کاربری تجاری و طبقه ششم به کاربری رستوران اختصاص
دارد .حداقل تعداد الزامی پلکان خروج و حداقل پهنای راه خروج چه اندازه است؟
 )1دو دستگاه پلکان خروج – جمعا به عرض  ۳1۲سانتی متر
 )۲دو دستگاه پلکان خروج  -جمعا به عرض  ۲۴۲سانتی متر
 )۳سه دستگاه پلکان خروج  -جمعا به عرض  ۳1۲سانتی متر
 )۴دو دستگاه پلکان خروج  -جمعا به عرض  ۳۳6سانتی متر
صفحه در پاسخ یاب روبون +1128 :
جدول  :17-3-3-6-3حداقل تعداد الزم خروج بر حسب بار تصرف طبقه
بارتصرف طبقه

حداقل تعداد خروج

500 – 1

2

1000 – 501

3

بیش از 1000

4

 سالن های گرد همایی با میز و صندلی غیر ثابت ،مانند :سالن های کنفرانس ،رستوران ها وسالن های غذا خوری

تجمعی

 -ورزش گاه ها و سالن هایی که جایگاه نشستن در آنها سکو یا نیمکت است.

کسبی

𝟓𝟏𝟐 =

𝟎𝟎𝟑
𝟒𝟏/

سانتی متر طول نیمکت

 تجمعی ایستاده مانند حال انتظار سالن ها -فضاهای تجاری واقع در تمام طبقات

 5.6ناخالص

 طبقات یا بخش های اداری مراکز تجاری -طبقات یا فضاهای مربوط به بسته بندی وانبار کاال

𝟖𝟔𝟐 =

 1.0ناخالص یا 45
 0.5خالص

/بازرگانی

𝟓×𝟎𝟎𝟑
𝟔𝟓/

 1.4خالص

 9.3متر مربع سطح
ناخالص

 27.9متر مربع سطح
ناخالص

بار تصرف  5طبقه تجاری
215+ 268 = 483
بار تصرف رستوران
 0/5 × 483 = 242عرض کل راه خروج

گزینه  ۲صحیح است
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)1۲در ساختمانی با فضای ورودی به ابعاد 1.50متر در  1.۴0متر ،کدام یک از گزینه های زیر صحیح
است؟
 )1در1.۲6متر مربع از مساحت ورودی ساختمان ،ارتفاع زیر سقف از کف تمام شده می تواند۲.10متر باشد.
 )۲در 1.۲6متر مربع از مساحت ورودی ساختمان ،ارتفاع زیر سقف از کف تمام شده می تواند ۲.05متر باشد.
 )۳ارتفاع زیر سقف از کف تمام شده می تواند در بیش از  1.05متر مربع از مساحت این ورودی  ۲.05باشد.
 )۴ارتفاع زیر سقف از کف تمام شده در  1.۲و  0.95متر مربع از مساحت این ورودی می توانند به ترتیب ۲.05و ۲.1متر
باشند.
صفحه در پاسخ یاب روبون 1193 :
فضای ورودی ساختمان 4ص44

 3-1-5-4فضاهای ورودی ساختمان
در تمام ساختمان ها باید پس از در ورودی اصلی ،فضای ورودی مناسب داخلی ،مطابق شرایطی که در ادامه می آید ،وجود داشته باشد:

 1-3-1-5-4در صورت وجود پله یا هر اختالف سطح یا دیوار در مقابل در ورودی اصلی ،باید حداقل  1.40متر از آن فاصله داشته باشد.

 2-3-1-5-4در فضای ورودی ساختمان باید امکان ایستادن چند نفر وجود داشته و دارای سطح آزاد و بدون مانعی برابر با حداقل 1.40 × 1.40
متر باشد.

 3-3-1-5-4در فضای ورودی ،ارتفاع زیر سقف از کف تمام شده نباید از موارد زیر کمتر باشد:
 -حداقل  2.10متر در بیشتر از  ۵۰درصد سطح فضا.

 -حداقل  2.05متر به صورت موضعی یا محدود در  ۵۰درصد باقی سطح فضا.

 4-3-1-5-4حداکثر ارتفاع مجاز تراز کف ورودی اصلی ساختمان از متوسط ارتفاع تراز معبر مجاور  1.20متر است .در شرایط خاص بسته به
ویژگی محل ،مرجع صدور پروانه می تواند با ضوابط محلی تطبیق دهد.

 5-3-1-5-4در طراحی و ساخت بناهای عمومی و مجتمع های مسکونی گروه ساختمانی  ۴به باال ،مناسب سازی ورودی ساختمان برای امکان
ورود افراد دارای معلولیت و کم توانان جسمی-حرکتی به ساختمان الزامی است.

گزینه  1صحیح است
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)1۳اگر تنها مسیر دسترس و خروج اصلی ساختمانی دارای  ۲۲واحد مسکونی ،پلکان وشیب راهه
ای برای استفاده پیاده باشد ،کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
 )1حداکثر شیب شیبراهه  8درصد است.
 )۲حداکثر شیب شیبراهه  5درصد است.

 )۳حداکثر شیب شیبراهه  1۲.5درصد است.
 )۴حداکثر شیب شیبراهه 1۲.5درصد است به شرطی که عرض آن حداقل  1.۲0متر باشد.
صفحه در پاسخ یاب روبون 1194 :
شیب راه عبور پیاده (الزامات کلی) 4ص49

 1-8-1-5-4شیب راه های عبور پیاده

 2-8-1-5-4شیب راه های عبور پیاده که در مسیر دسترس یا خروج اصلی واحدهای تصرف قرار می گیرند باید دارای شیبی برابر یا کمتر از ۸

درصد باشند .شیب بقیه شیب راه های عبور پیاده در صورتی که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامی نباشد ،نباید از  12.5درصد

بیشتر باشد.

 3-8-1-5-4شیب راه ها باید در باال و پایین ،در نقاط گردش حرکت ،ورود و خروج فضاها ،درها و یا پس از طی هر  ۹متر طول ،پاگرد داشته

باشند .پاگردها باید دارای شیبی کمتر از  ۲درصد در هر جهت باشند .تغییر تراز و اجرای پله در پاگرد مجاز نیست .طول و عرض پاگردهای

شیب راه ها در صورتی که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامی نباشد ،باید حداقل  0.90متر باشد.

گزینه  1صحیح است
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)1۴فضایی برای استفاده  ۳0نفر در طی روز پیش بینی شده است .طبق مبحث  ۴مقررات ملی
ساختمان اگر این فضا مشمول تعریف فضای جمعی نباشد ،حداکثر بار تصرفی آن کدام یک از
گزینه های زیر است؟
۲9)1

19)۳

۳0)۲

۲1)۴

صفحه در پاسخ یاب روبون 1185 +1181 :
فضای جمعی (تعریف) 4ص12

 -3فضای جمعی :فضایی که برای استفاده جمعی و همزمان  ۲۰نفر و بیشتر در نظر گرفته شده است .فضاهایی مانند سالن گردهم آیی یا

کنفرانس ،سالن سینما ،سالن رستوران ،سالن انتظار در ترمینال مسافربری ،سالن قرائت کتابخانه ،سالن نمایش ،سالن نمایشگاه ،شبستان
مسجد و استادیوم ورزشی ،فضاهای جمعی محسوب می شوند.

گزینه ۳صحیح است
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)15کالس درسی به ابعاد  ۴متر در  5 . 7متر برای  ۲۲دانش آموز در نظر گرفته شده است .حداقل
ارتفاع مجاز از کف تا زیر سقف این کالس چند متر است؟
۳)1

۲.6۴)۲

۳.۲5)۴

۳.5)۳

صفحه در پاسخ یاب روبون 1209 :
تصرف آموزشی-فرهنگی (الزامات اختصاصی) 4ص89
 3-۷-4تصرف های آموزشی/فرهنگی

 1-3-7-4در تصرف های آموزشی ،ارتفاع فضای کالس ها و سایر فضاهای آموزشی بر حسب شرایط اقلیمی و تعداد افراد استفاده کننده به
گونه ای تعیین می شود که فضای سرانه حداقل  3.6مترمکعب برای هر نفر فراهم باشد .در هر صورت در فضاهای آموزشی که برای تعداد

بیش از  ۲۰نفر پیش بینی می شود ،ارتفاع فضا نباید از  3.00متر کمتر باشد .در صورتی که فضایی برای سخنرانی و نمایش طراحی و اجرا
شود ،رعایت ضوابط معماری و ارتفاعات الزم جهت نورپردازی و تامین شرایط مناسب آکوستیکی و غیره الزامی است.

 2-3-7-4در تصرف های گروه (آ) شامل دوره های تحصیلی تا انتهای دبیرستان ،حداقل پهنای آزاد و بدون مانع راهروهایی با ظرفیت الزامی

 ۱۰۰نفر یا بیشتر که در مسیر دسترس و یا خروج اصلی کالس ها و سایر فضاهای آموزشی قرار دارند و تنها در یک طرف آنها کالس وجود دارد،

 2.40متر و در صورت وجود کالس در هر دو طرف آنها ،حداقل  3.30متر است .چنانچه این راهروها در مسیر دسترس و خروج اصلی فضاهای
آموزشی قرار نداشته باشند ،حداقل پهنای الزم آنها  1.80متر است .حداقل ارتفاع آزاد و بدون مانع راهروها در هر حالت نباید از  2.60متر کمتر

باشد.

 3-3-7-4در تعیین تعداد و نوع فضاها و همچنین سرانه فضای مورد نیاز در تصرف های آموزشی ،رعایت ضوابط تعیین شده توسط سازمان
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس الزامیست.

 ۴-3-7-۴سایر الزامات تعیین شده برای فضاها ،اجزا و عناصر ساختمان ها باید در طراحی و ساخت ساختمان های آموزشی نیز رعایت شود.

گزینه  1صحیح است
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)16در یک واحد مسکونی به مساحت  85مترمربع و امکان نورگیری فقط از نما A ،فضای اقامت و
 Bفضای مجاور به آن است .اگر ارتفاع سطح شیشه پنجره  1.۲0متر و ارتفاع اتاق از کف تا زیر
سقف ۲.60متر باشد ،کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ (تمامی دیوارهای داخلی به ارتفاع
۲.60متر و با رنگ تیره مشخص شده اند)
 )1حداقل عرض شیشه پنجره  ۳.۴۳متر و برای فضای  Bنیاز به نور و تهویه مستقل است.
 )۲حداقل عرض شیشه پنجره  ۳.75متر و برای فضای  Bنیاز به نور و تهویه مستقل نیست.
 )۳حداقل عرض شیشه پنجره  5.1۴متر و برای فضای  Bنیاز به نور و تهویه مستقل نیست.
 )۴حداقل عرض شیشه پنجره ۲.50متر و برای فضای  Bنیاز به نور و تهویه مستقل است.
صفحه در پاسخ یاب روبون 1205 :
فضای اقامت (فضای الحاق شده به اتاق و فضای اقامت) 4ص54
 5-2-5-4فضاهای الحاق شده به اتاق ها و فضاهای اقامت

 1-5-2-5-4اتاق های منضم به فضاهای اقامت ،در صورتی که حداقل  ۸۰درصد دیوار مشترک آن با فضای اصلی باز
باشد ،نیاز به نور و هوای مستقل ندارد و برای محاسبه نور و هوای الزم ،سطح اتاق منضم ،به سطح فضای اصلی

افزوده می شود .در غیر این صورت فضای الحاق شده باید مطابق نوع استفاده ،از نورگیری و تهویه الزم مطابق این
مقررات برخوردار باشد.

 2-۵-۲-۵-4در حالتی که کمتر از  ۸۰درصد دیوار مشترک فضای منضم به فضای اقامت اصلی باز باشد ،باید هر دو
فضا از ورودی مستقل نیز برخوردار باشند.

فضای الحاق شده محسوب نمیشود
حداقل مساحت پنجره فضایB
حداقل عرض پنجره

= 2/5

× 4 = 3/2
×1/6 ×4=3

80

100

طول مشخص شده 2/6

1

8

3

1/2

گزینه  ۴صحیح است
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)17در کدام یک از گزینه های زیر مخلوط بتن دارای روانی زیاد باعث جداشدن سنگدانه ها می
شود؟ و در کدام یک کاهش میزان شن از افت کارایی این نوع بتن جلوگیری می کند؟
 )1بتن الیافی  -بتن سبک
 )۲بتن سبک  -بتن الیافی
 )۳بتن سبک  -بتن سبک
 )۴بتن الیافی  -بتن الیافی
صفحه در پاسخ یاب روبون 1417+1414 :
بتن الیافی (طرح مخلوط) 9ص95
 3-3-9-9طرح مخلوط

 1-3-3-9-9تعیین نسبت مخلوط بتن الیافی مشابه بتن معمولی است .اما الیاف بر کارایی مخلوط بتن اثر دارد و باعث کاهش آن می شود و هرچه مقدار الیاف

و طول آن بیشتر باشد از کارایی بیشتر کاسته می شود .بنابراین باید در تعیین نسبت مخلوط بتن یک یا چند از موارد به شرح زیر دراصالح مخلوط اعمال

شوند:

 )۱کاهش مقدار شن
 )۲افزایش مقدار سیمان
 )۳افزایش مقدار ماسه

 )۴استفاده از فوق روان کننده

 )۵کاهش اندازه حداکثر شن

 2-3-3-9-9کاهش مقدار شن در مخلوط بتن یکی از مؤثرترین روش های جلوگیری از افت کارایی ناشی از الیاف در مخلوط است .بین درصد وزنی کاهش شن
و )𝒅 𝑽(𝑳⁄رابطه خطی وجود دارد که در آن  Vدرصد حجم الیاف و 𝒅 𝑳⁄نسبت ظاهری الیاف است .برای مقدار )𝒅 𝑽(𝑳⁄از  ۲۰تا  ،۷۰باید مقدار شن بین  ۵تا
 ۲۰درصد کاهش یابد تا کارایی بتن مشابه بتن بدون الیاف تأمین گردد.
 3-3-3-9-9برای اندازه گیری کارایی بتن الیافی نباید از اسالمپ استفاده شود ،بلکه باید از مخروط اسالمپ معکوس و یا آزمایش زمان وی بی استفاده گردد.
 7-9-9بتن سبک

بتن سبک عبارت است از بتنی که وزن مخصوص آن به طور محسوسی کمتر از وزن مخصوص بتنی است که با سنگدانه های طبیعی یا شکسته ساخته می

شود .بتن سبک در سه نوع طبقه بندی می شود که عبارتند از:

الف) بتن سبک غیر سازه ای که معموال به عنوان تیغه های جداساز و عایق های صوتی در کف مورد استفاده قرار می گیرد ،دارای وزن مخصوص کمتر از ۸۰۰
کیلوگرم بر متر مکعب می باشد .با وجود وزن مخصوص کم ،مقاومت فشاری آن حدود  0.35تا  ۷مگاپاسکال است.

ب) بتن سبک سازه ای که دارای مقاومت و وزن مخصوص کافی می باشد به گونه ای که کاربرد آن در اعضای سازه ای مجاز شمرده می شود .این بتن دارای
وزن مخصوصی بین  ۱۴تا  ۱۹کیلونیوتن بر متر مکعب بوده و حداقل مقاومت فشاری مورد نیاز برای آن  ۱۷مگاپاسکال است .ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
الزامی نمونه های بتن سبک سازه ای مطابق جدول 16-۱۰-۹

105

می باشد .همچنین ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های سبک مصرفی در این بتن ،مطابق جدول  ۱۷-۱۰-۹می باشد.

ج) بتن سبک متوسط که از لحاظ وزن مخصوص و مقاومت فشاری در محدوده ای بین بتن های سبک غیر سازه ای و سازه ای قرار دارد .مقاومت فشاری این
بتن ها بین  ۷تا  ۱۷مگاپاسکال و جرم مخصوص آنها  ۸تا  ۱۴کیلونیوتن بر متر مکعب می باشد.

بتن سبک اغلب به عنوان جایگزین مناسب و یا مکمل بتن معمولی و به منظور کاهش وزن ساختمان به کار می رود ،هرچند مقاومت فشاری آن در مقایسه با

بتن معمولی مقدار کمتری است.

کارایی بتن تازه سبک ،نیاز به توجه خاصی دارد ،زیرا سنگدانه های سبک در مخلوط های دارای روانی زیاد ،تمایل به جدا شدن دارند .بنابراین الزم است که

حداکثر اسالمپ محدود شده و از ماده افزودنی حباب هواساز به میزان  ۵تا  ۷درصد (صرفنظر از افزایش دوام بتن در برابر یخ زدن و آب شدن) استفاده شود
تا بدون جداشدگی سنگدانه ها و آب انداختگی بتن ،کارایی مورد نظر حاصل گردد.

بتن سبک در مقایسه با بتن معمولی ،رطوبت بیشتری از خود عبور داده و بنابراین دارای جمع شدگی ناشی از خشک شدن و خزش بیشتری هستند که باید در

طراحی مورد توجه قرار گیرد.

گزینه  ۲صحیح است
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)18نسبت آب به سیمان در بتن های مورد استفاده در سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی
( )۳Dکدام یک از گزینه های زیر است؟
 )1حدود  0.15تا 0.۳5

)۲حدود  0.50تا 0.75

)۳حدود  0.75تا 1.00

)۴حدود  0.۳5تا 0.50
صفحه در پاسخ یاب روبون 1411 :

بتن پاشیدنی یا شاتکریت (مشخصات) 9ص87
 6-8-9مشخصات بتن های پاشیدنی (شاتکریت)

 )۱می باید بین ترکیب مخلوط اولیه یعنی مخلوط در حال خروج از نول (سرشلنگی) و مخلوط پاشیده شده بر روی سطح تفاوت قائل شد .به
دلیل همین تفاوت ها ،کنترل دقیق و انجام آزمایش در مراحل مختلف بتن پاشی ضروری است.

 )۲نسبت آب به سیمان برای این نوع بتن در حدود  0.35 – 0.5است.
 )۳حداکثر اندازه سنگدانه مصرفی  20 mmاست.

 )۴نسبت های اختالط ،در حدود یک قسمت حجمی سیمان و  ۴-4.5قسمت سنگدانه خشک در حالت غیر متراکم است.
 )۵ماسه مصرفی می تواند گردگوشه یا تیزگوشه باشد.

گزینه  ۴صحیح است
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)19چنانچه در بستری ماسه ای نیاز به اجرای پی سطحی نواری باشد ،مقدار اولیه نشست مجاز
یکنواخت تحت بارگذاری استاتیکی کدام است؟
 ۲5 )1میلی متر

 ۲0 )۲میلی متر

 50 )۳میلی متر

 )۴بین  ۳0تا  ۴5میلی متر
صفحه در پاسخ یاب روبون 1338 :

نشست مجاز (پی سطحی) 7ص28
-4-4-7نشست مجاز-1-4-4-7 :م قادیر 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.

جدول  ۲-۴-۷مقادیر اولیه نشست مجاز تحت بارگذاری استاتیکی
خاک
ماسه
رس

نوع پی

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

گزینه  1صحیح است
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 )۲0در یک گودبرداری که از دیوارهای حائل سپر گونه استفاده شده است ،آیا امکان باال آمدگی
کف گود وجود دارد؟ و آیا می توان دیوار سپری را با تیرک های افقی مهار کرد؟
 )1خیر – بلی

 )۲بلی – خیر

)۳بلی-بلی

 )۴خیر – خیر
 صفحه در پاسخ یاب روبون 1343+1342 :

دیوار سپرگونه (پایداری ،حالت حدی) 7ص36
-2-3-5-7حالت های حدی دیوارهای سپرگونه

-1-2-3-5-7برای طراحی دیوارهای مهار شده از پشت باید حالت های حدی شکل  ۱-۵-۷کنترل شود.

-2-2-3-5-7جهت تحلیل دیوارهای مهار نشده باید تمام حالت های حدی  ۴تا  ۱۰نشان داده شده در شكل  ۱-۵-۷بدون در نظر گرفتن مهارها
کنترل گردند.

-3-2-3-5-7دیوار مهار شده از جلو می تواند با مهارهای مایل یا متقابل باشد .در دیوار با مهار متقابل و مایل ،حالت های حدی عالوه بر موارد
فوق باید کمانش مهارها ،باال آمدگی کف گود و جوشش ماسه در کف گود نیز بررسی شود.

گزینه  ۳صحیح است
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)۲1کدام یک از گزینه های زیر در مورد سازه نگهبان خرپایی با مقاطع فوالدی در یک گودبرداری
به عمق  6متر در کنار یک ساختمان  ۳طبقه و بدون زیرزمین صحیح است؟
 ) 1ابتدا عضو عمودی هر خرپا در چاه مجاور ملک همسایه اجرا می شود و سپس اولین مرحله عملیات گودبرداری شروع
می شود.
 )۲ابتدا مقاطع فوالدی به شکل مورب ،طبقه میانی ساختمان مجاور را مهار می کنند و سپس عملیات خاکی شروع می
شود.
 )۳اجرای سازه نگهبان خرپایی تا این عمق و در کنار ساختمان  ۳طبقه بدون زیرزمین ،امکان پذیر نیست.
 ) ۴ابتدا باید سازه نگهبان به روش نیلینگ اجرا شده و سپس سازه نگهبان خرپایی در کنار آن ایجاد شود.
 صفحه در پاسخ یاب روبون :

گزینه  1صحیح است
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)۲۲در اجرای ساختمان با مصالح بنایی کدام پاسخ در مورد طول آزاد دیواری جداگر به ضخامت
 ۲0سانتی متر بین دو پشت بند حدفاصل کالفهای افقی و قائم درست است؟
 800 )1سانتی متر

 6۴0 )۲سانتی متر

 560 )۳سانتی متر

 ۴60 )۴سانتی متر

صفحه در پاسخ یاب روبون  +یکی از کلیدواژه های انتخابی :ص 223
دیوار جداگر (ساختمان بنایی محصور شده با کالف) 8ص51
عالوه بر موارد ذکر شده در بند  ۱۱-۱-۳-۸دیوارهای جداگر باید مشخصات زیر را نیز دارا باشند:

 -1دیوارهای جداگر منحصرا به منظور جدا سازی فضاهای ساختمان به کار می روند .وزن این دیوارها یا مستقیما به وسیله شالوده یا با واسطه
کف ها توسط دیوارهای باربر تحمل می شود.

 -۲دیوارهای جداگر می توانند از آجر ،بلوک سفالی یا قطعات پیش ساخته گچی و نظایر آن ساخته شوند

 -3حداقل ضخامت دیوارهای جداگر برای آجر  ۱۱۰میلی متر و برای بلوک سفالی و قطعات پیش ساخته گچی  ۸۰میلی متر می باشد
 -۴حداکثر طول آزاد دیوار جداگر بین دو پشت بند عبارت است از  ۴۰برابر ضخامت دیوار یا  ۵متر ،هر کدام کمتر باشد .پشت بند باید به

ضخامت حداقل معادل ضخامت دیوار و به طول حداقل یک ششم بزرگترین دهانه طرفین پشت بند باشد .به جای پشت بند می توان اجزای

قائم فوالدی ،بتن مسلح یا چوبی در داخل دیوار قرار داد و دو سر این اجزا را به گونه مناسبی در کف و سقف طبقه مهار نمود.

 -۵حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای جداگر از تراز کف مجاور  3.5متر می باشد .در صورت تجاوز از این حد باید با تعبیه کالف های افقی به گونه
مناسبی به تقویت دیوار جداگر مبادرت گردد.

گزینه  ۴صحیح است
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)۲۳برای یک شالوده نواری به منظور تحمل دیواری باربر با مصالح بنایی و کالف بندی شده باکرسی
چینی به عرض  ۴5سانتی متر ،کدام یک از مشخصات زیر مناسب تر است؟
 )1عرض شالوده  60سانتی متر و عمق آن  60سانتی متر
 )۲عرض شالوده67.5سانتی متر و عمق آن  55سانتی متر
 )۳عرض شالوده  60سانتی متر و عمق آن حداقل  ۴5سانتی متر
 )۴عرض شالوده  55سانتی متر و عمق آن حداقل  50سانتی متر
صفحه در پاسخ یاب روبون 1369 :
شالوده (ساختمان بنایی محصور شده با کالف) 8ص48
 5-5-5-8شالوده

رعایت ضوابط زیر برای شالوده ها الزامی است:

الف) شالوده ها باید در یک تراز ساخته شوند و هر گاه احداث شالوده به هر دلیل در یک تراز ممکن نباشد ،هر بخشی از شالوده باید به صورت
افقی در یک تراز قرار گیرد.

ب) ساخت شالوده شیب دار به هیچ وجه مجاز نیست .در زمین های شیب دار چنانچه ساخت شالوده ساختمان در یک تراز ممکن نباشد
باید از شالوده های پلکانی استفاده شود ،به طوری که این شالوده ها در جهت افقی حداقل  ۶۰۰میلی متر همپوشانی داشته و ارتفاع هر پله

نباید بیش از  ۳۰۰میلی متر باشد.

پ) برای دیوارهای باربر ،عرض شالوده نواری باید حداقل  1.5برابر عرض کرسی چینی و عمق آن حداقل  ۵۰۰میلی متر باشد.

ت) شالوده دیوارها باید با استفاده از بتن یا حداقل شفته آهکی با عیار  ۳۵۰کیلوگرم آهک در متر مکعب شفته و یا سنگ الشه با یکی از مالت

های گل-آهک ،ماسه-سیمان-آهک (باتارد) و یا ماسه-سیمان ساخته شود.

ث) در مناطق سردسیر و دارای یخبندان تراز روی شالوده حداقل  ۴۰۰میلی متر زیر سطح زمین قرار گیرد

گزینه  ۲صحیح است
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)۲۴به منظور آزادشدن تغییر شکل ها در ساختمانی بتنی چهارطبقه بدون زیرزمین و به عرض۲۴
و طول  65و ارتفاع  1۴متر در منطقه ای با شرایط اقلیمی خشک ،کدام پاسخ درست است؟
 )1اجرای  ۳درز انبساط در طول ساختمان الزامی است.
 )۲اجرای  ۲درز انبساط در طول ساختمان الزامی است.
 )۳اجرای  1درز انبساط کافی است.
 )۴نیازی به اجرای درز انبساط نیست.
صفحه در پاسخ یاب روبون  :از منابع حذف شده

گزینه  ۲صحیح است
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)۲5آیا در ساخت بتن سنگین با چگالی بین  ۳۲تا ۳۴0KN /m ۲استفاده از انواع سیمان های
پرتلند و مواد افزودنی معدنی مشابه آنچه برای بتن معمولی استفاده می شود مجاز است؟ آیا برای
بتن با چگالی بیش از ۴0 kN/m3به جای سنگدانه های شکسته از ساچمه های فوالدی باید استفاده
شود؟
 )1بلی – خیر

 )۲خیر – بلی

 )۳خیر – خیر

 )۴بلی – بلی
صفحه در پاسخ یاب روبون 1417+1416 :

بتن سنگین (مصالح) 9ص102
 2-6-9-9مصالح

 1-2-6-9-9انواع سیمان های پرتلند ،مواد افزودنی معدنی و شیمیایی مشابه آنچه برای بتن معمولی استفاده می شود ،در ساخت بتن سنگین
مجاز است .بعضی از مواد افزودنی معدنی و شیمیایی مانند پوزوالن ها و افزودنی هواساز ممکن است سبب کاهش چگالی بتن شوند،
بنابراین در انتخاب این مواد باید اثر آنها در چگالی بتن بررسی شوند.

 2-2-6-9-9برای ساخت بتن سنگین با چگالی بین  ۳۲تا  40 kN/m3باید از سنگدانه های سنگین مانند لیمونیت ،باریت ،هماتیت ،ژئوتیت و
مگنتیت استفاده کرد ،اما برای بتن با چگالی بیش از  40 kN/m3باید از ساچمه های فوالدی به عنوان سنگدانه استفاده شود.

 3-2-6-9-9نوع سنگدانه و چگالی بتن باید بر مبنای نوع تشعشعات و شدت آن انتخاب گردد .هرچند ،در محصوالت هیدراتاسیون سیمان در

بتن عناصر سبک مانند هیدروژن برای مهار اشعه های گاما و نترون ها وجود دارد ،اما در صورت نیاز به مهار بیشتر تشعشعات می توان از
سنگ ها با مقدار بیشتر آب در ساختار شیمیایی مانند ژئوتیت استفاده کرد ،هرچند این نوع سنگدانه دارای چگالی کم می باشند .بنابراین
انتخاب سنگدانه های سنگین و چگالی بتن باید بر اساس نوع و شدت تشعشعات و بر مبنای مستندات و یا آزمایش های مربوط انجام شود.
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)۲6اگر مهندس ناظر یک پروژه ساختمانی از مقاومت کششی یا اندازه تغییر شکل نسبی نیمرخ
های فوالدی وارد شده به کارخانه ساخت قطعات فوالدی اطمینان نداشته باشد ،آیا باید استاندارد
بودن تمامی نیمرخها را بررسی کند؟
 )1خیر ،از هر ده تن نیمرخ فوالدی مشابه می تواند به استناد مقررات ملی ساختمان  ۳نمونه اتفاقی را بررسی کند.
 )۲خیر ،از هر پنج تن نیمرخ فوالدی مشابه می تواند به استناد مقررات ملی ساختمان ۳نمونه اتفاقی را بررسی کند.
 ) ۳بلی ،می تواند هر تعداد از نیمرخ های فوالدی مشابه را تا حصول اطمینان آزمایش کند.
 )۴خیر ،از هر ده تن نیمرخ فوالدی مشابه می تواند به استناد مقررات ملی ساختمان حداکثر 1نمونه اتفاقی را بررسی
کند.
صفحه در پاسخ یاب روبون 1607 :
فوالد مصرفی (مشخصات) 10ص258
 3-4-10مشخصات فوالد مصرفی

کلیه فوالدهای مصرفی اعم از ورق ،تیرآهن ،ناودانی ،نبشی ،تسمه و غیره باید از انواع مذکور در فصل های  ۱-۱۰تا  ۳-۱۰باشد.

قطعات فوالدی باید از معایبی که به مقاومت و یا شکل ظاهری آن لطمه می زند عاری باشند .به کار بردن فوالدهای مصرف شده باید با اجازه

ناظر و بعد از انجام آزمایش های الزم باشد.

قطعات فوالدی اعم از اجزای قاب ،ستون ها و شاه تیرها باید حتی االمکان يکپارچه بوده و از وصله کردن قطعات کوتاه خودداری گردد ،مگر
آنکه محل وصله در نقشه های اجرایی مشخص شده باشد یا موافقت مهندس طراح برای اتصال مورد نظر جلب گردد.

هرگاه ناظر از مشخصات فوالدهای واردشده به کارخانه اطمینان نداشته باشد می تواند از هر  ۱۰تن نیمرخ فوالدی مشابه به تعداد  ۳نمونه

اتفاقی انتخاب و انجام آزمایش های زیر را مطابق استانداردهای ملی و یا  ISOدر مورد آنها تقاضا نماید.

 آزمایش مقاومت کششی با اندازه گیری تغییر شکل نسبی آزمایش شارپی روی نمونه زخم دار. -آزمایش خمش سرد .

آزمایش متالوگرافی و تعیین ترکیب شیمیایی
کارخانه سازنده باید با عرضه شماره و عنوان مصالح ،مشخصات فنی مربوطه طبق مدارک رسمی و همچنین گزارش آزمایش های مصالح،
ثابت کند که مصالح مورد استفاده مطابق با مشخصات فنی ارائه شده در نقشه های محاسباتی می باشد.
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)۲7در شکل زیر مربوط به یک سقف مختلط ،حداکثر قطر برش گیر چند سانتی متر است؟
۲.75 )1
1.5 )۲
۳.75 )۳
 )۴ارتفاع این برش گیر محدودیت دارد ،نه قطر آن
صفحه در پاسخ یاب روبون 1561 :
برشگیر (الزامات عمومی) 10ص133
 7-8-2-10برشگیرها

 1-7-8-2-10الزامات عمومی

برشگیرهای مورد نیاز در هریک از طرفین نقطه لنگر حداکثر مثبت یا منفی را می توان بین آن نقطه و نقاط مجاوری که دارای لنگر صفر

هستند ،به طور یکنواخت توزیع کرد .لیکن مقدار برشگیر موجود بین هر بار متمرکز و نزدیکترین نقطه دارای لنگر صفر ،باید جهت حصول لنگر

حداکثر مورد نیاز در نقطه اعمال بار کافی باشد.

قطر گل میخ نباید از  2.5برابر ضخامت فلز پایه که به آن جوش می شود ،تجاوز نماید ،مگر اینکه گل میخ درست در امتداد جان مقطع فوالدی
قرار گرفته باشد.

134

بند  ۲-۷-۸-۲-۱۰به الزامات برشگیرهای اعضای خمشی با مقطع مختلط و بند  ۳-۷-۸-۲-۱۰به الزامات برشگیرهای سایر اعضای با مقطع مختلط
می پردازد.
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 )۲8در سیستم دیوار باربر بتنی که قالب آن جزیی از دیوار شده و نقش عایق حرارتی را نیز دارد،
آیا می توان بازشو تا عرض  0.9متر بدون نعل درگاه تعبیه کرد؟ و آیا می توان با لرزاندن میلگردهای
عمودی بتن دیوار را متراکم کرد؟
 )1بلی – بلی

 )۲خیر – بلی

 )۳بلی – خیر

 )۴خیر  -خیر
صفحه در پاسخ یاب روبون 1647 :

سیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار ( ICFمالحظات اجرایی) 11ص70

 8-4-11مالحظات اجرایی

1-8-4-11تمهیدات الزم جهت عایق بندی صدا باید مطابق ضوابط مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان باشد
2-8-4-11مالحظات عایق حرارتی برای صرفه جویی در مصرف انرژی باید مطابق ضوابط با مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان باشد.

3-8-4-11تمام بازشوها با عرض بیش از  ۶۰۰میلی متر احتیاج به نعل درگاه دارند .نعل درگاه را می توان با تعبیه میلگردهای اضافی افقی و
خاموت به شکل سنجاق در داخل دیوار اجرا کرد.

4-8-4-11تمام بازشوها با عرض بیش از  6۰۰میلی متر عالوه بر نعل درگاه در باال ،احتیاج به میلگردگذاری اضافی در  3طرف دیگر دارند.
5-8-4-11ضوابط آرماتور بندی باید مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد

6-8-4-11میلگردهای افقی و عمودی مورد نیاز باید در ناحیه یک سوم میانی ضخامت بتن دیوار قرار گیرند

7-8-4-11میلگردهای قائم باید با رعایت ضوابط مربوط به طول وصله در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان اجرا شوند
8-8-4-11پوشش بتنی روی میلگردها باید مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد

9-8-4-11مهار قالب ها باید مطابق دستورالعمل اجرایی ارایه شده از سوی تولید کننده صاحب صالحیت باشد

10-8-4-11برای تامین مجرای عبور تاسیسات برقی و مکانیکی ،رعایت ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است
 11-8-4-11چنانچه هر گونه بازشویی برای عبور تاسیسات در این دیوارها ایجاد شود باید تمهیدات الزم برای جلوگیری از خروج بتن فراهم شود

 12-8-4-11چنانچه هرگونه بازشویی برای عبور تاسیسات در این دیوارها ایجاد شود باید در برابر آتش سوزی محافظت شود ،به گونه ای که از
مقاومت دیوار در برابر آتش کاسته نشود

72

13-8-4-11به دلیل جلوگیری از خطرات ناشی از گسترش آتش سوزی ،دیوارهای  ICFهر واحد ساختمانی ،باید مجزا در نظر گرفته شوند و در
نواحی هم جوار با دیگر واحدها باید از مصالح مقاوم در برابر آتش سوزی استفاده کرد ولیکن پیوستگی عایق های قالب در داخل هر واحد

بالمانع است

14-8-4-11ضوابط طرح اختالط بتن و بتن ریزی باید مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد
15-8-4-11متراکم کردن بتن فقط باید به صورت داخلی انجام گیرد و لرزاندن میلگردهای عمودی مجاز نمی باشد
16-8-4-11استفاده از انواع مختلف نما برای این سیستم مجاز می باشد

17-8-4-11هر نوع پوشش یا نمای ساختمان باید توسط اتصاالت مکانیکی استاندارد به هسته بتنی متصل شود،

18-8-4-11برای اجرای اندود باید از توری فلزی ،رابیتس یا شبکه فوالدی مناسب که با فواصل استاندارد به جداره بتنی متصل شده اند ،استفاده
شود

19-8-4-11قبل از بتن ریزی دیوارها باید تمهیدات الزم جهت مهار توری  ،با رابیتس یا شبکه فوالدی به دیوار توسط اتصاالت مفتولی یا نظایر آن
در نظر گرفته شود

20-8-4-11صفحات گچی با سیمانی باید توسط اتصاالت استاندارد مخصوص دیوارهای خشک ،با اندازه و فواصل مناسب ،به هسته بتنی یا
رابط قالب ها متصل شود

گزینه  ۴صحیح است

28

(دفترچه )E

www.rooboon.ir
www.rooboon.ir

)۲9در کارگاه های ساختمانی ،راه شیب دار و گذرگاهی که عالوه بر افراد ،برای عبور گاری،چرخ
دستی و یا فرغون مورد استفاده قرار می گیرد ،باید حداقل دارای چند متر عرض وحداکثر چند
درصد شیب باشد؟
 )1یک متر عرض و  18درصد شیب
0.80 )۲متر عرض و  18درصد شیب
 )۳یک متر عرض و  15درصد شیب
1.۲0 )۴متر عرض و  11.5درصد شیب
صفحه در پاسخ یاب روبون 1675 :
راه شیب دار و گذرگاه (نکات و الزامات) 12ص 54و 55

 5-7-12راه شیب دار و گذرگاه

 1-5-7-12راه شیب دار در کارگاه ساختمانی راهی است که زاویه آن با سطح افق حداکثر  11.5درجه (شیب  ۲۰درصد) بوده و برای عبور و مرور
افراد و حمل و نقل وسایل ،تجهیزات و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

 2-5-7-12گذرگاه یا معابر در کارگاه ساختمانی عبارت است از ،گذرگاه افقی که بر روی زمین یا کف طبقات یا داربست ها و نظایر آن برای عبور
و مرور افراد و حمل و نقل وسایل ،تجهیزات و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

 3-5-7-12راه شیب دار و گذرگاه باید دارای استحکام و مقاومت کافی بوده و دارای ضریب ایمنی بارگذاری حداقل  2.5نسبت به حداکثر بارهای
وارده باشد .ضمنا پوشش کف این راه ها و گذرگاه ها باید با استفاده از مصالح مقاوم و مناسب طوری طراحی و ساخته شود که موجب لغزش
و سقوط افراد نشود .در صورت استفاده از تخته چوبی برای پوشش کف ،ضخامت آن نباید از  ۵۰میلی متر کمتر باشد .همچنین اطراف باز راه
های شیب دار و معابر که احتمال سقوط افراد را در بر دارد ،باید با رعایت مفاد بخش  2-5-12محافظت گردد.

 4-5-7-12راه های شیب دار و گذرگاه هایی که فقط برای عبور افراد ایجاد می شوند ،باید دارای حداقل  0.6متر عرض باشد

 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.

 6-5-7-12عرض راه شیب دار و معابری که برای حمل و جابجایی وسایل سنگین یا وسایل نقلیه استفاده می شوند ،نباید کمتر از  3.5متر باشد،
به عالوه در طرفین آن باید موانع محكم و مناسب نصب گردد.

 7-5-7-12عرض راه شیب دار که در گودبرداری ها ایجاد می شود باید حداقل  ۴متر بوده و جداره های آن نیز به نحو مقتضی پایدار گردد.
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)۳0برای ساختمان پنج طبقه ای که در مجاورت خط انتقال  6۳کیلوولت در شهر کاشان ساخته
خواهد شد ،حداقل فاصله حریم زمینی از هادی های جانبی خط انتقال نیرو چقدر است؟
6.5 m )۲

۳.5 m )1

11.9 m )۴

8.0 m )۳
صفحه در پاسخ یاب روبون 1762 :

حریم زمینی 13ص209
پ  2-7حریم شبکه برق

حریم شبکه های برق به قرار زیر است:

پ  1-2-7حریم زمینی (( )aشکل های شماره پ  1:1-2-7و پ )2 :1-2-7
حریم زمینی شامل دو نوار در سطح زمین متصل به تصویر هادی های جانبی خط هوایی روی زمین که عرض هر یک از این دو نوار در جدول
شماره پ  1-2-7آمده است .برای این منظور به شکل های شماره پ  1:1-2-7و  2 :1-2-7مراجعه شود.

جدول پ  1-2-7حریم زمینی
ردیف ولتاژ
ولتاژ حریم
حریم

)aزمینی(

کمتر

از

1000

ولت
 1.3متر

1000

ولت تا

33

63

132

230

400

765

 20کیلو

کیلوولت

کیلوولت

کیلوولت

کیلوولت

کیلوولت

کیلوولت

 2.1متر

 3.5متر

 8متر

 9متر

 11.9متر

 14متر

 25متر

ولت
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)۳1مهم ترین کاربرد کدام یک از سنگهای زیر پوشش دادن سقف های شیب دار است؟
 )1سنگ کوارتزیت

 )۲سنگ گرانیت

 )۳سنگ پریت

 )۴سنگ اسلیت
صفحه در پاسخ یاب روبون 1228 :

سنگ ساختمانی (دسته بندی) 5ص39

 2-6-5دسته بندی

سنگ ها از نظر منشأ و طرز تشکیل به سنگ های آذرین ،رسوبی و دگرگونی دسته بندی می شوند .از لحاظ کاربرد ،مهم ترین دسته سنگ

های طبیعی سنگ های بریده شده است که در نما و پوشش کف استفاده می شود .دسته بندی این سنگ ها به قرار زیر است:

 1-2-6-5سنگ آهک ساختمانی :سنگی رسوبی که اساسا متشکل از کربنات کلسیم یا کربنات دوگانه کلسیم و منیزیم (دولومیت) و یا ترکیبی از

هر دو است .این سنگ ها ،بر اساس چگالی ،به  ۳گروه دارای چگالی کم (در محدوده بین  ۱۷۶۰تا  ۲۱۶۰کیلوگرم بر متر مکعب) ،داری چگالی

متوسط (در محدوده بین  ۲۱۶۰تا  ۲۵۶۰کیلوگرم بر مترمکعب) و دارای چگالی زیاد (بیشتر از  ۲۵۶۰کیلوگرم بر مترمکعب) تقسیم می شوند.

 2-2-6-5گرانیت :سنگ آذرین نفوذی بلوری ،با دانه های تقریبأ مساوی ،حاوی کوارتز و فلدسپات های قلیایی که معموال مقداری میکا و

هورنبلند و نیز مقادیر متفاوتی از دیگر فلدسپات ها و کانی های فرعی در آن وجود دارد ،که تنها تعداد اندکی از آنها ،جز پیریت و گارنت ،با
چشم غیر مسلح قابل دیدن هستند.

 3-2-6-5سنگ کوارتز ساختمانی :این سنگ ها ،بر اساس مقدار سیلیس آزاد آن ،به سه گروه ماسه سنگ (با حداقل  ۶۰درصد سیلیس آزاد)،
ماسه سنگ کوارتزی (با حداقل  ۹۰درصد سیلیس آزاد) و کوارتزیت (با حداقل  ۹۵درصد سیلیس آزاد) دسته بندی می شوند.

 4-2-6-5مرمر و مرمریت :سنگی کربناتی دگرگونی که به علت تبلور مجدد تحت حرارت و فشار در دوره دگرگونی ،دارای بافت بلوری مشخصی
است و عمدتا از کانی های کلسیت و دولومیت ،یا ترکیبی از آن ها تشکیل شده است .مرمر باید حتما صیقل دادنی و جالپذیر باشد .در ایران

سنگ های این گروه بسته به درشتی بلورهایشان ،چینی (ریز بلور ) ،کریستال (دارای بلورهای درشت) و مرمریت (بدون قابلیت تشخیص
بلورها) می نامند.

 5-2-6-5تراورتن :نوعی سنگ آهک رسوبی ،با ساختار متخلخل و گاه الیه ای که از ته نشین شدن کربنات کلسیم در چشمه ها ،یا آب های
گرم کربناتی تشکیل می شود .این سنگ بیشتر به رنگ های کرم ،زرد ،قهوه ای ،خاکستری و سفید است .وجود تخلخل در این سنگ به دلیل
تشکیل گازها به هنگام ته نشین شدن کربنات کلسیم و در پاره ای از موارد بر اثر تجزیه گیاهان است .چون این حفره ها حاصل فرایند طبیعی
تشکیل تراورتن است ،عیب آن محسوب نمی شود.

 6-2-6-5سنگ لوح (اسلیت) :یک سنگ دگرگون شده ریز بلورین ،که اغلب حاصل دگرگونی شیل و دارای کانی های میکا ،کلریت و کوارتز است.
مهم ترین کاربرد سنگ لوح ،پوشش دادن سقف های شیبدار است .سنگ لوح باید سالم ،بادوام ،عاری از خرده های سنگ ،ترک ،رگه های باز،

حفره ها ،یا دیگر نواقصی باشد که ممکن است به انسجام ساختاری در زمینه استفاده موردنظر آسیب رساند
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 )۳۲هادی اتصال زمین مابین کدام یک از موارد زیر قرار می گیرد؟
 )1مابین آنتن برقگیر و مخزن کربن دفن شده در زمین
 )۲مابین الکترود زمین و ترمینال یا شینه اصلی آن
 )۳مابین تابلوهای آپارتمانی و پریزهای مصرف
 )۴مابین کنتور و تابلوهای اصلی
صفحه در پاسخ یاب روبون 1741 :
هادی اتصال زمین 13ص160
پ  ۷-۱هادی اتصال زمین

هادی اتصال زمین آن قسمت از سیستم زمین است که الکترود زمین را به ترمینال یا شینه اصلی آن زمین وصل می کند ،حداقل سطح مقطع،

نوع و جنس هادی اتصال زمین که در مقابل اثرات الکتروشیمیایی (خوردگی و زنگ زدگی) ،تنش ها و صدمات مکانیکی حفاظت نشده باشند،
بر اساس جدول شماره پ  ۴-۲-۱۰-۱انتخاب می گردد.

تبصره :در نقطه اتصال هادی اتصال زمین به الکترود زمین از یک قطعه هادی بعنوان هادی رابط قابل باز شدن و جدا شدن بمنظور انجام
آزمایشات و اندازه گیری های الزم با سطح مقطع ،نوع و جنس هادی اتصال زمین استفاده می شود.

پ  ۱-۷-۱استفاده از آلومینیوم به عنوان هادی اتصال زمین مجاز نمی باشد.

پ  ۲-۷-۱آن قسمت از هادی اتصال زمین که در تماس با خاک و یا به صورت دفنی در خاک با بتن باشد ،جزء الكترود زمین محسوب می
شود.

تبصره :حفاظت هادی اتصال زمین در مقابل اثرات الکتروشیمیایی (خوردگی و زنگ زدگی) ،تنش ها و صدمات مکانیکی در محیط نصب ،در

اکثر موارد امکان پذیر نیست ،بدین جهت توصیه می شود که بمنظور افزایش حاشیه ایمنی در برابر عوامل مذکور برای انتخاب حداقل سطح
مقطع هادی اتصال زمین به مقادیر جدول شماره پ  ۴-۲-۱۰-۱اکتفا شود.
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)۳۳ساختمانی با مصالح بنایی و مشخصات زیر ساخته شده است:
 -طول ساختمان  ۲0متر

 -عرض ساختمان  6متر

 -حداقل ضخامت دیوار  ۲50میلی متر

 -فواصل میلگردهای دیوار  1 1متر

 -حداقل ابعاد ستون  ۳50میلی متر

 -ارتفاع جان پناه ماسونری  800میلی متر

از نظر مبحث  8مقررات ملی ساختمان ،این ساختمان در چه گروهی قرار دارد؟
 )1ساختمان بنایی مسلح
 )۲ساختمان بنایی محصور شده با کالف
 )۳ساختمان بنایی غیر مسلح
 )۴هیچکدام
صفحه در پاسخ یاب روبون 1365 :
جان پناه (ساختمان با مصالح بنایی) 8ص28
 14-1-3-8جان پناه

ارتفاع جان پناه اطراف بام و بالکن ها از کف تمام شده باید حداکثر  ۷۰۰میلی متر و ضخامت آن حداقل  ۲۰۰میلی
متر باشد .همچنین الزم است در فواصل  ۵متر توسط کالف های افقی و قائم مهار شوند.
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 )۳۴آیا در موتورخانه ی ساختمانی که سیستم سرمایش آن با استفاده از چیلر است می توان
دستگاه ها را در ارتفاعی نصب کرد که تردد افراد در زیر آن امکان پذیر باشد؟ و آیا می توان در
صورت درزبندی کامل ،دریچه بازدید و دسترسی بر روی کانال های هوا در این موتورخانه نصب
کرد؟
 )1بلی – خیر

 )۲خیر – خیر

 )۳بلی – بلی

 )۴خیر – بلی

صفحه در پاسخ یاب روبون 1830 :
موتور خانه سیستم تبرید (الزامات) 14ص177

 5-13-14الزامات عمومی در موتور خانه سیستم تبرید
 1-5-13-14ساختمان موتورخانه

الف) دسترسی :ورود به موتورخانه باید منحصر به فرد یا افراد مسئول باشد .الزم است که بر روی در یا درهای ورودی موتورخانه ،جمله «ورود

افراد متفرقه ممنوع » ثبت شود

ب) موتور خانه باید با ابعاد مناسب باشد و دستگاه های آن نیز به گونه ای استقرار یابد که فضای کافی برای دسترسی به آنها ،با رعایت

الزامات مندرج در «فصل سوم  -مقررات کلی» این مبحث ،فراهم باشد.

( )۱در صورت نصب دستگاه هایی در فضای باالی مسیرهای تردد درون موتورخانه ،الزم است در زیر آن ها ،فضایی دست کم به ارتفاع 2.20
متر ( 6.6فوت) ،برای آمد و شد وجود داشته باشد.

پ) درهای موتورخانه باید از نوع خود بسته شو ،بی خطر و هوابند باشد و به سوی بیرون فضای موتورخانه باز شود.

مبرد نشت یافته احتمالی به فضاهای دیگر ساختمان،
ت) موتورخانه نباید بازشوهایی به فضاهای دیگر ساختمان داشته باشد ،تا امکان نفوذ ّ
فراهم نباشد.
( )۱نصب بازشو برای راه فرار از موتور خانه مجاز است

( )۲اگر در موتورخانه ،کانال هوا یا دستگاه هوارسان با فشار داخلی کمتر از فشار هوای موتورخانه نصب می شود ،باید جداره کانال و دستگاه
مبرد نشت یافته احتمالی ،از طریق آن وارد کانال هوا یا دستگاه نشود.
کام ً
ال هوابند باشد تا ّ
( )۳تعبیه دریچه های بازدید و دسترسی بر روی کانال های هوا و هوارسان در موتورخانه ،به شرط درزبندی کامل ،مجاز است
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)۳5کدام یک از پاسخ های زیر در خصوص بندهای الف و ب مربوط به دستگاه های دارای کویل
سرمایی صحیح است؟
الف  -لوله حاوی م ایعی که از تقطیر بخار در اثر کاهش دما بوجود می آید می تواند مستقیمة به شبکه لوله کشی
فاضالب وصل شود.
ب  -این لوله می تواند شیبی برابر  1.۲درصد داشته باشد.
 )1الف :صحیح نیست  -ب :بلی
 )۲الف :صحیح است  -ب :خیر
 )۳الف :صحیح است  -ب :بلی
 )۴الف :صحیح نیست ب :خیر
صفحه در پاسخ یاب روبون :
تخلیه چگالیده (تاسیسات مکانیکی) 14ص35
 7-3-14تخلیه چگالیده

 1-7-3-14دستگاه های گرمایی چگالشی با سوخت مایع یا گاز

الف) چگالیده دستگاه های گرمایی چگالشی باید با رعایت شرایط زیر یا توصیه های کارخانه سازنده دستگاه (آن که سختگیرانه تر است) ،به
نقطه تخلیه مناسب و مورد تأیید جریان یابد.

( )۱اجزای لوله کشی باید مقاوم در برابر خوردگی باشد و با توجه به فشار و دمای کار سیستم انتخاب شود .قطر لوله تخلیه نباید کمتر از اتصال
خروجی دستگاه باشد .و این قطر در طول مسیر تا نقطه تخلیه ،نباید کم شود .شیب لوله افقی تخلیه باید در طول مسیر یکنواخت و دست

کم یک درصد در جهت تخلیه باشد.

( )۲لوله تخلیه چگالیده نباید با اتصال مستقیم به شبکه لوله کشی فاضالب متصل شود.
( )3لوله تخلیه چگالیده باید به سیفون مجهز شود.
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)۳6در یک ساختمان تجاری برای تردد از طبقه همکف به طبقه اول از پلکان برقی استفاده شده
است .چنانچه اختالف ارتفاع (کف تا کف طبقه  6۴0سانتی متر باشد ،حداکثر طول پیش آمدگی
سرگیری  xچند سانتی متر است؟ (زاویه شیب پلکان برقی  ۳0درجه و ضخامت سقف  ۴0سانتی
متر است)
570 )1
۳50 )۲
6۴0 )۳
7۳0 )۴
صفحه در پاسخ یاب روبون :

 10-1-3-15حداقل فاصله قائم مجاز ما بین نوک هر پله تا هر مانع فوقانی  2.30متر می باشد.

230
600
370
)30
x
𝟎𝟒𝟔 = 𝒙

𝟎𝟕𝟑
𝒙

= 𝟎𝟑 𝐧𝐚𝐭
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)۳7آیا برای ساختمانی که دارای یک طبقه زیرزمین و چهار طبقه روی آن است ،چاه آسانسور با
یک داکت هوایی به منظور تهویه هوای تازه نیاز است؟ و آیا درهای لوالیی با مقاومت در برابر آتش
که دارای نصف درجه بندی مقاومت در برابر آتش دیواره های چاه هستند ،مناسب می باشند؟
 )1خیر – بلی

 )۲بلی – خیر

 )۳خیر – خیر

 )۴بلی  -بلی

صفحه در پاسخ یاب روبون 1849 :
آتش سوزی(آسانسور)15ص37

 7-2-15حفاظت در مقابل آتش

هنگام آتش سوزی ساختمان ها ،آسانسورها می توانند نقش حیاتی در تخلیه ساختمان و نجات افراد داشته باشند در حالی که همیشه این
پیغام در آسانسورها نصب می شود که از آسانسورها هنگام آتش سوزی استفاده نشود .هنگام وقوع حریق در تمام یا قسمتی از ساختمان

مشکالت تخليه خصوصا برای سالمندان و بیماران پیش می آید .به همین منظور استفاده از آسانسور در مواقع آتش سوزی در صورتی مجاز
است که آسانسور در اختیار افراد ذی صالح یا آتش نشان ها قرار گیرد تا بتوانند با راندمان بیشتر ،عملّ یات تخلیه را انجام دهند.

 1-7-2-15رعایت مفاد مبحث سوم مقررات ملّ ی ساختمان تحت عنوان "محافظت ساختمان ها در برابر حریق" الزم االجرا می باشد.

 2-7-2-15چاه آسانسور به عنوان یک کانال هوایی عمل می کند و لذا راهرو طبقات باید توسط درهای ضد گسترش حریق محفوظ گردد تا از
نفوذ دود و آتش به چاه آسانسور و عمل نمودن چاه آسانسور به عنوان دود کش جلوگیری شود.

 3-7-2-15کابل تغذیه برق برای آسانسور باید مستقل باشد تا چنانچه در اثر آتش سوزی ،اتصال برق منجر به عمل فیوزها یا کلیدهای حفاظتی
دیگر گشته و سبب قطع مدار برق قسمت هایی از ساختمان شوند ،سیستم برق آسانسور همچنان متصل و فعال باشد.

 4-7-2-15در پایین ترین نقطه و یا در طبقه همکف داکت هوایی خاصی برای چاه آسانسور طراحی و ساخته شود تا در مواقع آتش سوزی و
نفوذ دود به چاه آسانسور ،تهویه هوای تازه از داکت ممکن باشد.

 5-7-2-15داکت فوق باید به نحوی محفوظ شود تا از ورود انسان و یا حیوانات به چاه آسانسور جلوگیری شود.

 6-7-2-15در صورت الزام به پیش بینی سیستم اعالم حریق در ساختمان (با توجه به ضوابط سایر مباحث مقررات ملّ ی ساختمان یا ضوابط

سازمان آتش نشانی و غیره) ،نصب حسگرهای سیستم اعالم حریق در فضاهای موتورخانه آسانسور ،چاه آسانسور ،راهرو و ورودی به موتورخانه

آسانسور و راهرو جلوی در طبقات آسانسور الزامی است .حداکثر فاصله افقی نصب این حسگرها از مرکز هر بازشو آسانسور (مرکز در طبقات)

برابر  1.5متر است .این حسگرها از طریق تابلو کنترل (پانل کنترل) سیستم اعالم حریق به سیستم کنترل آسانسور مرتبط می گردند .در صورتی
که حسگرهای فوق الذکر فعال شوند ،در آسانسور نباید در هیچ یک از طبقات به جز طبقه ورودی یا طبقه از پیش تعریف شده باز شود .تمام

آسانسورها باید به طبقه ای که توسط افراد مسئول ساختمان مشخص می شود منتقل شوند و قابلیت کنترل به صورت دستی (کلید آتش

نشان) را دارا باشند.

 7-7-2-15استفاده از هر نوع وسایل آتش نشانی در موتورخانه آسانسور به شرطی مجاز می باشد که این تجهیزات برای اطفای حریق ناشی از
آسانسور به کار روند.

 8-7-2-15انبار کردن و یا گذاشتن هر نوع مواد قابل اشتعال و یا غیر قابل اشتعال در چاه آسانسور ،موتورخانه و یا چاهک آسانسور ممنوع می
باشد.

 9-7-2-15در صورتی که دیواره های چاه آسانسور از نظر مقاومت به آتش درجه بندی شده باشند ،باید درهای لوالیی همان درجه و درهای
اتوماتیک حداقل نصف آن درجه بندی را دارا باشند.
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)۳8شیشه ای که ویژگی های انتقال نور و میزان عبور اشعه مادون قرمز در آن به صورت برگشت
پذیری تغییر کرده و در ساخت آن از نانواکسید تنگستن استفاده شده است ،درکدام گروه قرار می
گیرد؟
 )1هیدروکرومیک

 )۲ترموکرومیک

 )۳فوتوکرومیک

 )۴الکتروکرومیک
صفحه در پاسخ یاب روبون 1269 :

شیشه الکتروکرومیک (تعریف) 5ص169
پ 4-3-1-شیشه های الکتروکرومیک
شیشه های الکتروکرومیک شیشه هایی هستند که ویژگی های انتقال نور آن ها در اثر اعمال میدان الکتریکی به صورت برگشت
پذیر تغییر می کند .کاربرد ا ین شیشه ها در ساختمان در و پنجره هایی است که میزان عبور اشعه مادون قرمز با اعمال میدان
الکتریکی ،تغییر می کند و معموال برای تنظیم دمای اتاق به کار می روند .این شیشه ها که شیشه های اختفا نیز نامیده می
شوند ،می توانند فورا از حالت شفاف به نیمه شفاف و مات و ب رعکس تغییر کنند .این تغییر حالت از طریق دستی و تغییر ولتاژ
اعمالی ایجاد می شود .وقتی که ولتاژ در حالت خاموش قرار می گیرد ،این شیشه ها شفاف می شوند ،میزان عبور اشعه مادون
قرمز افزایش پیدا می کند و در نتیجه دمای داخلی ساختمان افزایش پیدا می کند .در حالت روشن ،شیشه مات یا نیمه شفاف
می شود ،میزان جذب و انعکاس مادون قرمز افزایش می یابد و مانع از گرم شدن دمای داخلی ساختمان می شوند .گروهی از
اکسیدهای عناصر فلزی واسطه دارای خاصیت الکتروکرومیک هستند که در این میان نانواکسید تنگستن کاربرد بیشتری پیدا
کرده است .شیشه الکتروکرومیک از یک پوشش پنج الیه به ضخامت تقریبا یک میکرومتر تشکیل شده است که بر روی سطح
شیشه بازنشانی شده است.
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)۳9در تصویر ،ابعاد داخلی فضای بهداشتی بدون در نظر گرفتن نازک کاری دیوارهاکاشی +دوغاب
سیمان ترسیم شده است .آیا به ترتیب فضای دوش و محل قرارگیری کفشوی این سرویس
بهداشتی مناسب هستند؟
 )1خیر – خیر
 )۲خیر – بلی
 )۳بلی – خیر
 )۴بلی – بلی

صفحه در پاسخ یاب روبون 1876 :
دوش (ابعاد و الزامات) 16ص33
 5-5-2-16دوش
الف) لوله قائم دوش باید با بست به دیوار پشت دوش ثابت و محکم شود.
ب) کابین دوش
( )۱سطح کابین دوش باید دست کم  0/6مترمربع باشد.
( ) ۲کابین دوش ممکن است اشکال مختلف داشته باشد .در حالت مربع هر ضلع ،در حالت مثلث ارتفاع وتر ،و در حالت دایره
یا بیضی قطر آن نباید کمتر از  ۷۵۰میلی متر باشد .فضایی که برای شیر ،جا صابونی ،دستگیره و دیگر متعلقات الزم است باید
خارج از اندازه های داده شده برای کابین دوش باشد.
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)۴0در فضای اقامتی به مساحت  16مترمربع در یک ساختمان یک طبقه با امکان نورگیری از سقف،
حداقل سطح مجاز نورگیر دیواری چند مترمربع می تواند باشد؟
۲ )1

۲.5 )۳

1 )۲

۴ )۴

صفحه در پاسخ یاب روبون 1197+1196 :
فضای اقامت (نورگیری و تهویه) 4ص53
 3-2-5-4نورگیری و تهویه
 1-3-2-5-4هر فضای اقامت ،باید حداقل دارای یک یا چند در و پنجره شیشه ای باشد که الزم است با رعایت ضوابط شهرسازی،
به طور مستقیم رو به فضای باز یا خیابان و معبر عمومی باشد.
 2-3-2-5-4در فضاهای اقامت ،در انطباق با الزامات فصل  ،۶-۴سطح شیشه الزامی ،حداقل یک هشتم سطح کف است ،مگر
آنکه پنجره ها تنها در یک دیوار فضا تعبیه شده باشد و فاصله آن دیوار با دیوار مقابل در فضای مورد نظر بیش از  4.50متر
باشد ،که در این صورت یک هفتم سطح کف ،الزامی خواهد بود.

فضای اقامت (نورگیری طبیعی فضا با نورگیری از سقف) 4ص55

 6-2-5-4الزامات نورگیری طبیعی فضاها با نورگیری از سقف

در صورتیکه در فضاها امکان تأمین نور طبیعی از طریق پنجره عادی نباشد ،می توان تا حداکثر  ۵۰درصد از سطح
الزامی را با رعایت سایر شرایط مندرج در قسمت  ۷-۹-۴از طریق نورگیر سقفی تأمین نمود.
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)۴1در یک مجموعه سرویس های بهداشتی عمومی شامل  6عدد توالت تخت شرقی ،حداقل تعداد
لوله های افقی فاضالب و اندازه قطر نامی آنها چند میلی متر است؟
 ۲ )1لوله  1۲5 -میلی متر
 1 )۲لوله  150 -میلی متر
 ۲ )۳لوله  100 -میلی متر
 1 )۴لوله –  100میلی متر
صفحه در پاسخ یاب روبون 1897 :
شاخه افقی فاضالب ،لوله قائم ،دوخم (اتصال) 16ص87
 5-2-4-16شاخه های افقی ،لوله های قائم ،دوخم
الف) شاخه های افقی فاضالب
( )1شاخه افقی باید فاضالب را به شاخه افقی دیگر یا به لوله قائم فاضالب هدایت کند.
( )۲اتصال شاخه افقی به لوله قائم فاضالب ،باید با زاویه حداکثر  ۴۵درجه باشد مگر اینکه قطر نامی شاخه افقی کوچکتر از قطر
نامی لوله قائم باشد .در این حالت زاویه اتصال ممکن است بزرگتر از  ۴۵درجه باشد.
( ) 3شاخه افقی فاضالب حتی المقدور نباید تغییر امتداد داشته باشد .در صورتی که تغییر امتداد ناگزیر باشد ،باید با استفاده
از اتصال  ۴۵درجه یا کوچکتر باشد.
( )۴لوله افقی فاضالب بهداشتی یک واحد (خانه یا آپارتمان) ،برای ا تصال به لوله قائم فاضالب ،نباید از واحد مجاور آن عبور
کند.
( )۵حداکثر قطر نامی شاخه افقی فاضالب نباید بزرگتر از  ۱۰۰میلی متر باشد.
( )۶به هر شاخه افقی فاضالب نباید بیش از  ۵توالت عمومی یا  ۸توالت خصوصی متصل شود،
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)۴۲در یک ساختمان آموزشی ،فشار گاز معادل  ۴50000پاسکال است .چه نوع لوله کشی گاز توصیه
می شود؟
 )1لوله کشی توکار با لوله و اتصاالت پلی اتیلن
 )۲لوله کشی توکار با لوله و اتصاالت فوالدی
 )۳لوله کشی روکار با لوله و اتصاالت فوالدی
 )۴لوله کشی روکار با لوله و اتصاالت پلی اتیلن
صفحه در پاسخ یاب روبون 1988 :
لوله کشی گاز طبیعی با فشار  2الی  60پوند بر اینچ مربع (حدود دامنه و کاربرد) 17ص89
 10-17کلیات

 1-10-17حدود و دامنه کاربرد

 1-1-10-17بخش دوم از مبحث هفدهم مقررات ملّ ی ساختمان با عنوان «مقررات لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف

کنندگان عمده» ضوابط حداقل را که رعایت آنها مشمول الزام قانونی است در موارد زیر مقرر میدارد.

الف -مجتمع ها و ساختمان های مسکونی و عمومی (از جمله :تجاری ،اداری ،بهداشتی ،آموزشی و ورزشی)

ب -محوطه ها و ساختمان های صنعتی
ج  -شهرک های مسکونی و صنعتی

 2-1-10-17این بخش از مبحث ،حداقل ضوابط طراحی ،اجراء و کنترل های کیفی لوله کشی گاز مصرف کنندگان فوق
را در بر می گیرد.

 3-1-10-17این بخش با کاربری گاز طبیعی تحویلی به مصرف کنندگان فوق برای فشارهای بین دو پوند بر اینچ مربع
(معادل  ۱۳۷۹۰پاسکال) تا شصت پوند بر اینچ مربع( 1معادل  ۴۱۳۶۸۶پاسکال) یا مصارف باالتر از  ۱۶۰مترمکعب در
ساعت تا حداکثر  ۵۰۰۰مترمکعب در ساعت تدوین گردیده است.
ب -لوله های پلی اتیلن
کاربرد لوله های پلی اتیلن فقط به صورت مدفون برای استفاده در شبکه های گازرسانی شهرک ها و محوطه مجتمع های
مسکونی و صنعتی مجاز می باشد.
لوله های پلی اتیلن باید مخصوص استفاده در شبکه گازرسانی ساخته شده و با استاندارد ) IGS-M-PL-014-1(2مطابقت داشته

باشند .شبکه های پلی اتیلن می بایست بر اساس این مبحث و ضوابط و دستورالعمل شرکت ملّ ی گاز به شمارهIGS-C-DN- 6
)001(0اجرا شوند.
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)۴۳در یک سالن سخنرانی به حجم تقریبی ( ۳m10000ده هزار مترمکعب) نمودار زمان واخنش به
شکل زیر است .برای کدام یک از فرکانس های مشخص شده زمان واخنش مناسب است؟
)1فرکانس 500 Hzو فرکانس 1000 Hz
 )۲فرکانس ۲50 Hzو فرکانس ۴000 Hz
 )۳فرکانس 1۲5 Hzو فرکانس ۲000 Hz
 )۴فرکانس 1۲5 Hzو فرکانس ۴000 Hz
صفحه در پاسخ یاب روبون 2028 :

ابتدا برای حجم  10000مترمکعب زمان واخنش را بدست می آوریم که برای سالن سخنرانی  1.2ثانیه است.
با توجه به نمودار سوال مقادیر معادل  1.2ثانیه را چک می کنیم

از طرفی رواداری زمان واخنش  15درصد است ( )0.15×1.2 = ±0.18بنابراین هر گزینه ای که  1.2 ±0.18ثانیه قابل

قبول است .یعنی گزینه ای که در بازه  1.02ثانیه تا  1.38ثانیه .

گزینه  1و  3هر دو در بازه مورد نظر هستند اما بین این دو ،گزینه  3صحیح تر است .چرا که فرکانس  2000دقیقا
 1.2ثانیه است و فرکانس  125هم  1.15است که در رواداری مجاز است.

بنظر می آید چون گزینه  1بطور کامل غلط نیست این سوال می تواند مورد اعتراض قرار گیرد.
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)۴۴در یک سالن آمفی تئاتر مقادیر اندازه گیری شده تراز فشار صدای نوفه تاسیسات به شرح زیر
است .این مقادیر با کدام نمودار برسنج ترجیحی نوفه ( PNCمقایسه و درجه بندی می گردد؟
۴000

۲000

1000

500

۲50

1۲5

)F(Hz

۴۳

۳6

۳5

۴5

۴5

58

)L(Db

PNC-50 )1

PNC-45 )۲

PNC-40)۳

PNC-35 )۴
صفحه در پاسخ یاب روبون 2028 :
جدول  :1-7-2-18تزار نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی مراکز فرهنگی
حداکثر تراز نوفه زمینه

حداکثر بر سنج نوفه

نوع فضا

بر حسب )LAeq(30معادل

 ،بر حسب PNCترجیحی،

استودیوی گفتار*

25

20

استودیوی فیلم و تلویزیون*

30

25

دسی بل

دسی بل

سالن های سخنرانی ،کنسرت ،اپرا ،تأتر و
سینماها*

35

35

کتابخانه ها*
موزه ها و گالری ها

35

35

سالن های انتظار

40

35

راهروها

45

40

اماکن مذهبی

در این موارد الزامی است *PNC.رعایت
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)۴5کدام یک از گزینه های زیر در مورد حداقل میزان صرفه جویی الزامی در مصرف انرژی برای
پوسته خارجی ساختمانی به مشخصات زیر صحیح است؟
ساختمان خانه بهداشت در شهر خوانسار با جمعیت حدود  150هزار نفر
 )1این ساختمان شامل گونه بندی کاربری ب ،گونه بندی شهری کوچک و نیاز ساالنه انرژی کم است.
 )۲این ساختمان شامل گونه بندی کاربری الف ،گونه بندی شهری متوسط و نیاز ساالنه انرژی متوسط است.
 )۳این ساختمان شامل گونه بندی کاربری به گونه بندی شهری متوسط و نیاز ساالنه انرژی زیاد است.
 )۴این ساختمان شامل گونه بندی کاربری ب ،گونه بندی شهری کوچک و نیاز ساالنه انرژی زیاد است.
صفحه در پاسخ یاب روبون 2095+2093 :
شماره

نام شهر

101

خوانسار

نیاز

نیاز غالب حرارتی

انرژی گرمایش سرمایش
زیاد

●

کاربری ساختمان (گونه بندی) 19ص81
پیوست :۴

گونه بندی کاربری ساختمان ها
در این مبحث ،ساختمان ها از لحاظ نوع کاربری ،مطابق جدول زیر ،به چهار گونه تقسیم شده اند .این

گونه بندی بر اساس سه عامل زیر تعیین شده است:

 -1تداوم استفاده از ساختمان در طول سال و در طول شبانه روز؛

 -۲شدت اختالف دمای احتمالی بین داخل و خارج ساختمان؛
 -۳اهمیت تثبیت دمای فضاهای داخل ساختمان.
نوع
نوع

کاربری
الف
کاربری
ب

مسکونی ،بیمارستان ،هتل ،مهمانسرا ،آسایشگاه ،آزمایشگاه ،مرکز تحقیقاتی ،خوابگاه ،زایشگاه ،سردخانه
ایستگاه رادیو و تلویزیون ،مرکز اصلی یا فرعی مخابرات ،مرکز اصلی یا شعبه بانک ،ایستگاه اصلی و مرکز کنترل مترو ،بخش اداری
ساختمان صنعتی ،ساختمان آموزشی ،خانه بهداشت ،ساختمان پست و پلیس و آتش نشانی ،مجتمع فنی – حرفه ای ،سالن
غذاخوری ،دانشسرا و مرکز تربیت معلم ،ساختمان آموزشی دانشگاهی ،ساختمان اداری یا تجاری بزرگ ،کتابخانه

نوع

مسجد و تکیه ،اردوگاه جهانگردی ،بنای یادبود ،ترمینال فرودگاه بین المللی یا داخلی ،استادیوم ورزشی سرپوشیده ،فروشگاه،

ج

و کنفرانس

کاربری
نوع

کاربری د

تعمیرگاه بزرگ ،کارخانه صنعتی

(غیر از موارد ذکر شده در کاربری د)،

نمایشگاه ،باشگاه ،تئاتر ،سینما ،سالن اجتماع

انبار ،تعمیرگاه کوچک ،کارگاه کوچک ،کارخانه صنعتی اتومبیل سازی ،نورد و ذوب فلزات ،سیلو و مشابه آنها ،پارکینگ در طبقات،
آشیانه حفاظتی هواپیما ،ساختمان ایستگاه وسایل نقلیه زمینی ،ساختمان میدان های میوه و تره بار ،ایستگاه فرعی مترو ،ترمینال

راه آهن ،پناهگاه ،ساختمان کشتارگاه
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پیوست 5تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی
تعین گروه ساختمان (از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی) 19ص83

پیوست: 5

تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

گونه بندی

نیاز انرژی محل

ساختمان (از

ساختمان (از

کاربری

پیوست)4
نوع الف

نوع ب

نوع ج

نوع د

استقرار

پیوست)3

شهرهای بزرگ

(براساس بند )4-2-2-19
زیربنای بیش زیربنای کمتر از

از 1000مترمربع

1000مترمربع

شهرهای کوچک

(براساس بند )4-2-2-19
زیربنای بیش زیربنای کمتر از

از 1000مترمربع

1000مترمربع

زیاد

گروه1

گروه2

متوسط

گروه2

گروه3

کم

گروه3

گروه4

زیاد

گروه1

گروه2

گروه2

متوسط

گروه2

گروه3

گروه3

کم

گروه3

گروه4

گروه4

زیاد

گروه2

گروه2

متوسط

گروه3

گروه3

کم

گروه4

گروه4

زیاد

گروه4

گروه4

متوسط

گروه4

گروه4

کم

گروه4

گروه4
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)۴6آیا می توان در مجاورت فضاهای امن در طبقات زیرین ساختمان ،چاهک یا چاه آسانسور اجرا
کرد؟ و آیا آسانسور مناسب برای استفاده آتش نشان ها در هنگام اضطرار باید دارای فشار مثبت
باشد؟
 )1خیر – خیر

 )۲خیر – بلی

 )۳بلی – خیر

 )۴بلی  -بلی
صفحه در پاسخ یاب روبون 2208 :

آسانسور اضطراری (سازه مقاوم در برابر انفجار) 21ص106
 -4-7-21آسانسورهای اضطراری
در طراحی ها و اجرای سامانه های آسانسور و پله برقی  ،عالوه بر رعایت الزامات مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان
(آسانسورها و پله های برقی) موارد زیر نیز باید مدنظر قرار گیرد:
 -1-4-7-21آسانسورها نباید به عنوان وسیله ای برای فرار افراد از ساختمان در هنگام حادثه مورد استفاده قرار گیرند.
 -2-4-7-21در شرایط اخطار حمالت هوایی ،کابین آسانسورها باید بتوانند در طبقات از قبل تعیین شده متوقف شوند و توسط
افراد آتش نشان مورد استفاده قرار گیرند .همچنین آسانسورها باید با سامانه اعالم حریق و اتاق مدیریت بحران ارتباط داشته
تا در مواقع ضروری از سرویس خارج شوند.
 -3-4-7-21در شرایط پس از آسیب احتمالی ساختمان ،مأموران آتش نشانی ممک ن است آسانسور را برای انجام عملیات آتش
نشانی و نجات افراد انتخاب نمایند .وجود آسانسور با مالحظات سازه ای خاص و ضد دود ،می تواند به عملیات مأموران امدادی
کمک نماید .لذا باید متناسب با طراحی ساختمان ،آسانسورهایی با قابلیت مقاومت در برابر حریق و تجهیزات مربوطه ،مطابق
با استانداردهای  BSEN81-72/2009و  BSEN81-73/2005برای انجام عملیات آتش نشانی و نجات افراد تعبیه گردد.
 -4-4-7-21برق آسانسورهای امدادی (اضطراری) ،باید از طریق مولد برق اضطراری نیز قابل تأمین باشد.
 -5-4-7-21چاه آسانسور باید د رزبندی شده و دارای فشار مثبت هوا باشد ،تا از نفوذ دود و گرد و غبار به داخل آن و انتقال
آلودگی به سایر قسمت ها ،جلوگیری نماید.
 -6-4-7-21در ساختمان هایی که طبقات زیرین آنها دارای فضای امن می باشد ،اجرای چاهک و چاه آسانسور در مجاورت این
فضاها مجاز نیست.
 -7-4-7-21تابلوی کنترل آسانسور باید دارای باتری داخلی جهت پیاده کردن مسافران در نزدیک ترین طبقه پس از قطع برق
باشد.
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)۴7در جوشکاری تیر فوالدی به ستون فوالدی هنگام برپا کردن اسکلت در کارگاه ساختمانی،
کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
 ) 1قبل از جوشکاری بهتر است دهانه آزاد بین ستون ها را قدری کاهش داد تا با انبساط فوالد در هنگام جوشکاری به
وضعیت صحیح بر گردند.
 )۲بهتر است دهانه آزاد بین ستون ها را قبل از جوشکاری قدری افزایش داد.
 )۳نباید به هیچ وجه قبل از جوشکاری دهانه آزاد بین ستون ها را افزایش یا کاهش داد.
 )۴باید بخشی از تیر در هر دو طرف توسط جوش انگشتانه در کارگاه به ستون متصل شده باشد.
صفحه در پاسخ یاب روبون  :سوال کارگاهی خارج از مباحث

گزینه  ۳صحیح است

)۴8در صورتی که پالن زیر مربوط به اتاق ساختمانی واقع در خرمشهر باشد کدام یک از گزینه
های زیر صحیح است؟

 ) 1حداقل عمق سایه بان عمودی مورد نیاز در نمای شمالی کمتر از حداقل عمق سایه بان عمودی مورد نیاز در نمای
جنوبی است )(a> bو برای هر پنجره در هر دو طرف سایه بان عمودی الزم است.
 ) ۲حداقل عمق سایه بان عمودی مورد نیاز در نمای شمالی بیشتر از حداقل عمق مورد نیاز سایه بان عمودی در نمای
جنوبی است )(a> bو و برای هر پنجره فقط یک سایه بان عمودی با عمق مناسب کافیست.
 ) ۳حداقل عمق سایه بان عمودی مورد نیاز در نمای شمالی بیشتر از حداقل عمق سایه بان عمودی مورد نیاز در نمای
جنوبی است )(a> bو برای هر پنجره در هر دو طرف سایه بان عمودی الزم است.
 ) ۴حداقل عمق سایه بان عمودی مورد نیاز در نمای شمالی کمتر از حداقل عمق سایه بان عمودی مورد نیاز در نمای
جنوبی است )(a> bو برای هر پنجره فقط یک سایه بان عمودی با عمق مناسب کافیست.
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صفحه در پاسخ یاب روبون 2116 :
سایه بان (زاویه سایه بان) 19ص123

پیوست :10

سایه بان ها

در این پیوست ،زوایای مناسب برای سایه بان پنجره ها ،در جهات مختلف ساختمان ،در  ۲۱۶شهر کشور ،ارائه می گردد .در جدول های مندرج
در این پیوسته برای هر شهر ،زاویه سایه بان افقی و زاویه سایه بان عمودی ،برای حالت های مختلف جهت گیری پنجره ،بیان شده است .با

استخراج این زوایا و آگاهی از ابعاد پنجره ،عمق سایه بان های افقی و عمودی به سادگی مشخص می گردد .در شکل  ،۹جهت گیری پنجره،
نمای سایه بان ها ،زاویه سایه بان عمودی و زاویه سایه بان افقی نشان داده شده است.

برای استفاده از جدول های مندرج در این پیوسته باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

 «ش» مخفف «شرقی» است و بیانگر آن است که سایه بان عمودی باید فقط در سمت شرق پنجره قرار گیرد.« -غ» مخفف «غربی» است و بیانگر آن است که سایه بان عمودی باید فقط در سمت غرب پنجره قرار گیرد.

« -ل» مخفف «شمالی» است و بیانگر آن است که سایه بان عمودی باید فقط در سمت شمال پنجره قرار گیرد.

«ج» مخفف «جنوبی» است و بیانگر آن است که سایه بان عمودی باید فقط در سمت جنوب پنجره قرار گیرد.«-ط» مخفف «طرفین» است و بیانگر آن است که سایه بان عمودی باید در دو سمت پنجره قرار گیرد.

« -ع.م» جانشین عبارت «سایه بان عمودی متحرک مقابل تمام پنجره» است.

 -چنانچه برای یک پنجره هر دو زاویه سایبان افقی و عمودی توصیه شده باشد ،باید از هر دو نوع سایه بان استفاده گردد.

شكل  -9زوایای جهت پنجره و زاویه سایه بان افقی و عمودی
 در صورتی که محل استقرار ساختمانی در این پیوست درج نشده باشد ،می توان سایهبان های مربوط به نزدیک ترین شهر را مالک گرفت.
 در صورت ذکر ن شدن زاویه جهت گیری پنجره در جدول ها مقادیر زوایای سایه بان آنباید مطابق با مقادیر نزدیک ترین جهت گیری پنجره ،یا از طریق درون یابی مقادیر ،تعیین
گردد.
 در شهرهایی که با عالمت * مشخص شده اند ،با توجه به عمق زیاد سایه بان ها ،توصیهمی شود ضمن رعایت زوایای سایه بان ارائه شده ،روی تمام نمای ساختمان سایه ایجاد
شود.
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)۴9در یک ساختمان به ارتفاع  ۲6متر (ارتفاع کف طبقه آخر از تراز زمین) فاصله تا مرز مالکیت۲
متر است .کدام یک از طبقه واکنش در برابر آتش برای مصالح نمای خارجی در گزینه های زیر قابل
قبول است؟
D-s3 , d2)1

C-s3 , d2 )۲

A-s3 , d2 )۳

F-s3 , d2 )۴
صفحه در پاسخ یاب روبون 1155 :

جدول  2-5-7-3طبقه قابل قبول واکنش در برابر آتش برای مصالح نمای خارجی ٭
ارتفاع کف طبقه آخر ازتراز زمین فاصله از مرز مالکیت مجاور طبقه واکنش در برابر آتش قابل قبول(×)
کمتر از  23.0متر

 23.0متر یا بیشتر

کمتر از  3.0متر

طبقه بندی  B-s3,d2یا بهتر

 3.0متر یا بیشتر

طبقه بندی C-s3,d2یا بهتر

کمتر از  3.0متر

طبقه بندی  B-s3,d2یا بهتر
تا ارتفاع  18.0متر

 3.0متر یا بیشتر

طبقه بندی  C-s3,d2یا بهتر
ارتفاع باالی  18.0متر

طبقه بندی  B-s3,d2یا بهتر
٭ چنانچه برای طبقات دود و شره کردن مواد مذاب s3 ،و  d2قید شده باشد ،به معناب آن است که الزامی برای
دود و شره کردن مواد مذاب در نظر گرفته نشده است .باتوجه به جدول ،در این ویرایش از مقررات ،الزامات خاص
برای دود و شره کردن مواد مذاب ارائه نشده است.

× بدیهی است که برای هر طبقه قابل قبول واکنش در برابر آتش قید شده در جدول ،طبقات بهتر از آن نیز قابل قبول
است .به عنوان مثال ،چنانچه طبقه قابل قبول  Dذکر شده باشد ،طبقات  Aتا  Cنیز مورد قبول است.
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)50در سیستم های پانلی کامل پیش ساخته سبک سه بعدی ،با توجه به دالیل معماری سطحم
قط ع دیوارهای باربر در هر طبقه نسبت به سطح مقطع دیوارهای باربر در طبقه باالتر چه نسبتی
دارد؟
 )1حتما بیش از طبقه باال است.
 )۲حتما معادل طبقه باال است.
 )۳می تواند کمتر از طبقه باال باشد.
 )۴محدودیتی وجود ندارد.
صفحه در پاسخ یاب روبون 1650 :
پانل پیش ساخته سبک سه بعدی ( 3Dمالحظات معماری) 11ص80
 5-5-11مالحظات معماری
1-5-5-11در سیستم های کامل پانلی به دلیل عدم حضور اعضای باربر غیر پانلی در طرح معماری ساختمان ،در نظر گرفتن مالحظات
کامل سازه ای از جمله عدم تغییر مسیر انتقال بار در ارتفاع ،فاصله دهانه های باربر ،تأمین تقارن در طرح دیوارهای باربر،
جلوگیری از تعبيه بازشوهای بزرگ در دیوارها و سقف و نظایر آن الزامی است.
 2-5-5-11از آنجا که در سیستم های پانلی کامل دیوارهای جداکننده نقش باربر سازه ای دارند ،الزم است هماهنگی کامل بین
مهندس معمار و مهندس محاسب ایجاد گردد
 3-5-5-11در سیستم های پانلی کامل ،پالن ساختمان باید دارای شکل متقارن یا تقریبا متقارن نسبت به محورهای اصلی بنا
باشد.
4-5-5-11در سیستم های پانلی کامل در مسیر انتقال نیروی جانبی از سازه پانلی به زمین ،نباید انقطاعی وجود داشته باشد
5-5-5-11در سیستم های پانلی کامل در هر دیوار پانلی ،سطح بازشوها نباید از  ۳۳درصد سطح کامل دیوار بیشتر باشد
6-5-5-11در سیستم های پانلی کامل فاصله بازشوها تا کناره های دیوار باید حداقل  ۷۵۰میلی متر در نظر گرفته شود
7-5-5-11در سیستم های پانلی کامل احدات کنسول های بیشتر از یک متر مجاز نیست
8-5-5-11در کفها با سیستمهای پانلی کامل از ایجاد بازشوهای بزرگ و مجاور یکدیگر در دیافراگم های کف خودداری شود
 9-5-5-11در سیستمهای پانلی کامل در طبقه هایی که به دالیل معماری تعدادی از دیوارهای آن حذف می شود ،نباید نسبت
سطح مقطع دیوارهای باربر پانل آن طبقه به سطح مقطع دیوارهای باربر پانل طبقه فوقانی ،بدون در نظر گرفتن دیوار قسمت
فوقانی بازشوها ،از  %۷۰کمتر باشد
10-5-5-11در سیستمهای پانلی کامل از ایجاد اختالف سطح در کفها خودداری شود
11-5-5-11در سیستم های پانلی کامل از کاهش یا افزایش مساحت زیربنای طبقات در ارتفاع به طوریکه تغییرات قابل مالحظه
ای در جرم طبقات ایجاد شود ،پرهیز گردد.
12-5-5-11در سیستم های پانلی کامل ارتفاع مجاز هر طبقه بدون کالف میانی به  ۴متر محدود می شود .در صورت افزایش ارتفاع
از این مقدار الزم است یک کالف میانی در نظر گرفته شود .در هر حال ارتفاع هر طبقه نباید از  ۶متر بیشتر شود
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)51حداقل ابعاد رایزر ( ) ۴برای عبور دودکش قائم با دمای پایین مطابق شکل چند سانتی متر
است؟ (دیواره رایزر با مصالح بنایی ساخته شده است)
۴5 )1

۴0 )۲

50 )۳

55 )۴
صفحه در پاسخ یاب روبون 1650 :
دودکش با مصالح بنائی با دمای پایین (تاسیسات مکانیکی) 14ص144
 2-6-11-14دودکش با مصالح بنائی با دمای پایین
الف) ساخت دودکش
( )۱ضخامت دیوارهای دود کش دست کم باید برابر مقادیر زیر باشد:
  ۲۰۰میلی متر ( ۸اینچ) ،برای دودکش آجری یا بتنی با پوشش داخلی از مصالح نسوز به ضخامت دست کم  ۱۶میلیمتر (0.625اینچ).
  ۳۰۰میلی متر ( ۱۲اینچ) ،برای دودکش سنگی با پوشش داخلی از مصالح نسوز به ضخامت دست کم  ۱۶میلیمتر ( 0.625اینچ).ب) معبر قائم دود
( ) 1چنانچه دودکش با مصالح بنائی با چند معبر دود جداگانه و برای تخلیه دود دستگاههای متعدد ساخته شود ،به پوشش
داخلی نسوز نیاز نیست .معبر دود باید لوله ای باشد که از مواد و مصالح نسوختنی مناسب برای دمای دودکش مانند سیمان،
آزبست سیمان ،سفال و مصالح مشابه ،به ضخامت دست کم  ۱۶میلیمتر ( 0.625اینچ) ساخته شده و در داخل دودکش ساختمانی
قرار گیرد.
( )۲معبر دود باید در برابر خوردگی ،ساییده شدن و ترک برداشتن ناشی از تماس گازهای حاصل از احتراق ،تا دمای  ۵۳۸درجه
سلسیوس ( ۱۰۰۰درجه فارنهایت) ،مقاوم باشد.
( )3معبر دود باید هم زمان با ساخت دودکش با مصالح بنائی ،در داخل آن قرار گیرد و هر قطعه آن با دقت بر روی قطعه
زیرین سوار شود و درزهای بین قطعات با مواد نسوز پر گردد.
( )۴فاصله میان سطح خارجی معبر دود و سطح داخلی دودکش ساختمانی نباید پرشود .این فاصله دست کم باید  ۱۰۰میلی
متر ( ۴اینچ) در نظر گرفته شود .برای اتصال قطعات معبر دود ،باید مال ت به اندازه ای که برای درزبندی و پر کردن سوراخ ها
الزم است ،به کار رود.
( ) ۵اگر در داخل دودکش قائم با مصالح بنائی ،دو معبر دود جداگانه برای دو دستگاه مختلف نصب می شود ،فاصله سطح
خارجی این دو معبر از هم باید دست کم  ۱۵۰میلی متر ( ۶اینچ) باشد.

گزینه  ۳صحیح است

52

(دفترچه )E

www.rooboon.ir
www.rooboon.ir

)5۲چگونه می توان بدون استفاده از کنتور متوجه نشت گاز در لوله کشی ساختمان شد؟
 )1یک فشارسنج که حداکثر تا  ۲50میلی متر ستون آب مدرج شده را به یکی از نقاط مصرف وصل می کنیم .شیر گاز
را باز کرده تا فشار به حد ثابتی برسد .بعد شیر گاز را می بندیم  ،اگر فشارسنج بعد از  ۳دقیقه هیچ افت فشاری را
نشان نداد ،سیستم لوله کشی گاز نشت ندارد.
 )۲تمام شیرهای مصرف را می بندیم ،یک فشارسنج را به سیستم متصل می کنیم .در صورتی که پس از  5دقیقه افت
فشاری در فشار سنج مشاهده نشد ،سیستم لوله کشی نشتی ندارد.
 )۳یک فشارسنج را به سیستم لوله کشی متصل می کنیم ،همه شیرهای مصرف را می بندیم شیر فشار سنج را باز می
کنیم .در صورتی که طی  ۴دقیقه افت فشاری مشاهده نشود سیستم سالم است.
 )۴قبل از اینکه شیرهای مصرف را نصب کنیم یک فشارسنج به سیستم متصل می کنیم ،محل تمام اتصال های شیرهای
مصرفی را با درپوش می بندیم ،شیر گاز را باز می کنیم ،در صورتی که پس از  ۳0دقیقه افت فشار مشاهده نشد ،سیستم
نشتی ندارد.
صفحه در پاسخ یاب روبون 1964 :
بررسی نشت گاز بدون استفاده از کنتور (سیستم لوله کشی گاز طبیعی) 17ص58

 2-5-6-17بررسی نشت گاز بدون استفاده از کنتور

برای این بررسی فشارسنجی که حداکثر تا  ۲۵۰میلی متر ستون آب مدرج شده باشد ،باید به یکی از نقاط مصرف

وصل و سپس شیر اصلی گاز را باز نمود تا بعد از اینکه فشار به حد ثابتی رسید آن را بست .بعد از بستن این شیر

اگر فشارسنج تا مدت  ۳دقیقه هیچ افت فشاری را نشان ندهد معلوم می شود که سیستم لوله کشی نشت ندارد.
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)5۳کدام یک از گزینه های زیر ،از مواردی نمی باشد که مجری (سازنده) می تواند با اخطار کتبی
 15روزه قبلی ،قرارداد اجرای ساختمان را فسخ نماید؟
 )1عدم حضور ناظر بیش از  15روز متوالی در کارگاه
 )۲تعلیق اجرای کار از ناحیه صاحب کار بیش از  ۳ماه
 )۳حذف یا افزایش بیش از  15درصد مبلغ کار
 )۴مشکالت شخصی مجری (سازنده) ،به نحوی که قادر به ادامه قرارداد نباشد.
صفحه در پاسخ یاب قانون روبون 163 :
ب) در موارد زیر مجری می تواند قرارداد را با اخطار کتبی  15روزه قبلی فسخ کند:
 -1تاخیر صاحب کار در تحویل دادن محل کار یا مجوز های قانونی الزم یا رفع موانع قانونی موجود بیش از  2ماه

حسب مورد از تاریخ امضا قرارداد یا از تاریخ ابالغ یا اخطار مراجع ذی صالح قانونی.

 -2تاخیر صاحب کار در تحویل مصالح ساختمانی ،تجهیزات ،ماشین آالت ،ابزار و سایر وسایلی که تهیه و تامین آن
به عهده صاحب کار است و یا انجام سایر تعهداتی که به موجب قرارداد خصوصی بعهده صاحب کار می باشد به

مدت بیش از یک ماه در هر مورد.

 -3تاخیر صاحب کار در پرداخت حق الزحمه و مطالبات مجری با توجه به نوع قرارداد و شرایط خاص آن بیش از
 45روز.

 -4در صورتی که صاحب کار ،اجرای پروژه را بدون قصور مجری به هر دلیل بیش از  15درصد مدت مندرج در قرارداد
به تاخیر بیاندازد موضوع این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت مذکور با تایید ناظر هماهنگ کننده به طور همزمان

کتبا به سازمان استان ،مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم می شود ،و سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد بین
مجری و صاحب کار در خصوص نحوه ادامه کار یا فسخ قرارداد و یا اجازه اجرای پروژه دیگری به مجری اتخاذ

تصمیم می نماید و نظر او برای طرفین الزم االجرا می باشد.

 -5حذف یا افزایش بیش از  20درصد مبلغ کار و عدم حصول توافق با صاحب کار در مورد نحوه ادامه قرارداد.

 -6عدم حضور ناظر (به هر دلیل) در کارگاه بیش از  15روز متوالی.
 -7تعلیق اجرای کار از ناحیه صاحب کار بیش از  3ماه.

 -8مشکالت شخصی مجری ،بنحوی که قادر به ادامه قرارداد نباشد.
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)5۴چنانچه یکی از اعضای نظام مهندسی ساختمان استانی ،به علت عدم رعایت اصول اخالق
حرفه ای به محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به کار به مدت  ۴سال محکوم شده باشد،
چه مدتی از تصدی به سمت عضو شورای انتظامی نظام مهندسی محروم می باشد؟
 6 )1سال

 ۴ )۲سال

 5 )۳سال

 8 )۴سال

 صفحه در پاسخ یاب قانون روبون 199 :
۲ـ محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیأت مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات
انتظامی درجه سه تا درجه پنج و محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی و بازرس نظام

مهندسی استان ،شورای مرکزی و شورای انتظامی نظام مهندسی به مدت دو برابر مدت محرومیت استفاده از پروانه
اشتغال فقط برای محکومان به مجازات انتظامی درجههای چهار و پنج و محرومیت دایم از انتخاب شدن یا تصدی

تمام سمتهای مذکور در این بند برای محکومان به مجازات انتظامی درجه شش.
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)55کدام یک از گزینه های زیر در مورد تحویل کارگاه در قراردادهای مربوط به اجرای ساختمان
صحیح بوده و چنانچه در قرارداد تاریخ معینی برای تحویل کارگاه پیش بینی نشده باشد ،تحویل
آن حداکثر چند روز بعد از تاریخ امضای قرار داد است؟
 )1صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را با حضور ناظر پروژه بدون متصرف و معارض با صورتجلسه کتبی
تحویل مجری یا سازنده بدهد  15 -روز
 ) ۲صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورتجلسه کتبی تحویل مجری یا
سازنده بدهد  ۳0 -روز
 )۳مجری مت عهد است با اطالع و حضور ناظر و بدون هرگونه متصرف و معارض محل اجرای ساختمان را تحویل گرفته
و یک نسخه از صورتجلسه را به مرجع صدور پروانه ارسال نماید 15 -روز
 )۴صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض تحویل ناظر بدهد  ۳0 -روز
 صفحه در پاسخ یاب قانون روبون 161 :
ماده  -13تعهدات صاحب کار:

 1-13صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورت جلسه کتبی تحویل مجری
بدهد .چنانچه تاریخ معینی جهت تحویل کارگاه در قرارداد پیش بینی نشده باشد ،تحویل آن نباید بیش از  30روز

از تاریخ امضای قرارداد به طول انجامد.
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)56هیات رئیسه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان چند نفر هستند و دوره تصدی مسئولیت
آنها چند سال است؟
 5 )1نفر  -دوره تصدی مسئولیت رئیس سازمان  ۳سال و سایر اعضای هیات رئیسه یکسال
 5 )۲نفر  -دوره تصدی مسئولیت آن ها  ۳سال است.
 ۲5 )۳نفر  -دوره تصدی مسئولیت آنها یک سال است که قابل انتخاب مجدد هستند.
 ۲5 )۴نفر عضو اصلی و  7نفر عضو علی البدل  -دوره تصدی مسئولیت آنها  ۳سال است.
 صفحه در پاسخ یاب قانون روبون 161 :
ماده  -110شورای مركزی دارای هیأت رئیسه ای متشكل از یك رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی می باشد كه
دبیران و منشیها با اكثریت آراء از بین اعضای شورای مركزی انتخاب می شوند و دوره مسئولیت آن ها یك ساله و

انتخاب مجدد ایشان بالمانع است .رئیس شورای مركزی نیز به شرح مندرج در ماده ( )115این آئین نامه منصوب
می شود.

فصل نهم :رئیس سازمان -ماده 115
شورای مركزی در اولین جلسه خود كه به دعوت وزیر مسكن و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت مسكن و

شهرسازی تشكیل می شود ،از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رئیس شورای مركزی به وزیر مسكن و شهرسازی
پیشنهاد مینماید و وزیر مسكن و شهرسازی از بین آن ها یك نفر ار به عنوان رئیس شورای مركزی كه رئیس سازمان
نیز محسوب می شود جهت صدور حكم به رئیس جمهور معرفی خواهد نمود .دوره تصدی رئیس شورای مركزی

مدت  3سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرایط فوق بالمانع می باشد.

گزینه  1صحیح است

57

(دفترچه )E

www.rooboon.ir
www.rooboon.ir

)57کدام یک از گزینه های زیر در خصوص خاتمه قرارداد کار (کار معین) ،برای کارگری که طبق
قرارداد به مدت  ۳سال متناوب در کارگاهی به کار اشتغال داشته صحیح است؟
 )1کارفرما مکلف است بر اساس میانگین حقوق  ۳سال ،مبلغی معادل  ۳ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کار گر
پرداخت نماید.
 )۲کارفرما مکلف است براساس آخرین حقوق ،مبلغی معادل ۴.5ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کار گر پرداخت
نماید.
 )۳کارفرما مکلف است بر اساس آخرین حقوق ،مبلغی معادل  ۳ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کار گر پرداخت
نماید.
 )۴کارفرما مکلف است براساس آخرین حقوق ،مبلغی معادل  1.5ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کار گر پرداخت
نماید.
 صفحه در پاسخ یاب قانون روبون 230 :
ماده 24
درصورت خاتمه قرارداد كار ،كار معين يا مدت موقت ،كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد ،يكسال يا

بيشتر ،به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه ،اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل
يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت مايد .
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)58کدام یک از گزینه های زیر مربوط به شکل داده شده صحیح است؟
 جزئیات شماره  :۲۴میلگرد ساده به قطر  8میلی متر جزئیات شماره  : 10ناودانی گالوانیزه با اتصال به سقف توسط میخ با چاشنی انفجاری (هیلتی) )1جزئیات آویز سقف کاذب گچ برگ و اجرای نمای آجر شیشه ای صحیح هستند.
 )۲جزئیات آویز سقف کاذب گچ برگ صحیح ولی جزئیات اجرای نمای آجر شیشه ای نادرست است.
 )۳جزئیات آویز سقف کاذب گچ برگ نادرست ولی جزئیات اجرای نمای آجر شیشه ای صحیح است.
 )۴جزئیات آویز سقف کاذب گچ برگ و اجرای نمای آجر شیشه ای صحیح نیستند.
جزییات
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)59کدام یک از گزینه ها در مورد جزئیات زیر که در شکل مشخص شده اند صحیح است؟
 جزئیات شماره  : 1۴جان پناه با مشخصات داده شده و اتصال ورق پایه جان پناه ( )15به مقطع قوطی فوالدی توسطجوش  -جزئیات شماره  : ۲1اتصال نبشی در فواصل مناسب به ورق انتظار و قاب نگهدارنده سنگ نما توسط جوش
 جزئیات شماره  :۲۲پایه های جوش شده به مقطع قوطی فوالدی برای اجرای سنگ نما به صورت خشک )1جزئیات شماره  1۴پیشنهادی صحیح است ،جزئیات اتصال قاب نگهدارنده سنگ نما توسط نبشی ( )۲1به صفحات
انتظار فوالدی صحیح نیستند ،جزئیات شماره  ۲۲صحیح است.
 )۲جزئیات شماره  1۴پیشنهادی صحیح نیست ،جزئیات اتصال قاب نگهدارنده سنگ نما توسط نبشی ( )۲1به صفحات
انتظار فوالدی صحیح نیستند ،جزئیات شماره  ۲۲صحیح است.
 )۳جزئیات شماره  1۴پیشنهادی صحیح نیست ،جزئیات اتصال قاب نگهدارنده سنگ نما توسط نبشی ( )۲1به صفحات
انتظار فوالدی و جزئیات شماره  ۲۲صحیح هستند|.
 )۴جزئیات شماره  1۴پیشنهادی و جزئیات اتصال قاب نگهدارنده سنگ نما توسط نبشی ( )۲1به صفحات انتظار فوالدی
و جزئیات شماره  ۲۲صحیح نیستند.
 جزییات
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)60کدام یک از گزینه ها در مورد جزئیات زیر که در شکل مشخص شده اند صحیح است؟
 جزئیات شماره  :9الیه بخاربند جزئیات شماره  ۲و  :7عایق رطوبتی (دو الیه گونی و سه قشر قیر) جزئیات شماره  :۴توری سیمی جزئیات شماره  :1دیوار آجری  ۲۲سانتی متری جزئیات شماره  :۳تیغه آجری  10سانتی متری جزئیات شماره  :19عایق حرارتی پشم شیشه) )1محل الیه بخاربند و جزئیات  7صحیح نیستند ولی جزئیات دیوار جداکننده فضای اقامتی از محوطه صحیح است.
 )۲محل الیه بخاربند و جزئیات  7صحیح ولی دیوار جداکننده فضای اقامتی از محوطه صحیح نیست.
 )۳محل الیه بخار بند و دیوار جداکننده فضای اقامتی از محوطه صحیح هستند ولی جزئیات  7صحیح نیست.
 )۴محل الیه بخاربند صحیح ولی جزئیات  7و دیوار جداکننده فضای اقامتی از محوطه صحیح نیستند.
 جزییات
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