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  نیست؟ سیستم قاب تونلی کدام یک ازموارد زیرصحیح ن بااجرای صنعتی ساختمارابطه با در(1

 لوله های برق باید در دیوارها عمودی باشد.   (1

 ( آب پاشی بر روی سطح میلگردها قبل از بتن ریزی برای کاهش دمای سطوح اجباری است .2

 ( ویبره کردن بتن از طریق لرزاندن قالب مجاز است. 3

  میخ کوبی )هیلتی کوبی( مجاز نیست. اتصال دیوارهای خارجی غیر مسلح در محل های خروج قالب، به دال سقف و کف توسط( 4

 968ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  1#بروبه 99ص11“ دیوار و سقف بتن درجا )سیستم قالب تونلی( “  /میخ کوبی 
 99ص11( تن درجا )سیستم قالب تونلیدیوار و سقف ب

 دیوارها و سقف های بتن درجا 11-6-7-3
 طراحی، ساخته و استفاده شوند مدوالربا اندازه های تیپ و  قالب های خاصیدر سیستم قالب تونلی، الزم است 11-6-7-3-1
( برای اتصال دو قالب مجاور در قسمتهای افقی و از طریق حفره های تای بولتاستفاده از رابط دو طرف قالب )11-6-7-3-2

 تعبیه شده در قالب، الزامی است
تماس نباشد و  برای اینکه رابط دو طرف قالب مستقیما با بتن در )PVCلوله )برای مثال  غالف پلیمریاستفاده از 11-6-7-3-3

 آزاد سازی آن آسانتر باشد بالمانع است
 سکوای دو طرف قالب برای نصب نما به جدار بتنی و نیز اجرای هاستفاده از سوراخ های به جای مانده از رابطه 11-6-7-3-4
 ( موقت طبقه فوقانی بالمانع استپلت فرم)
باید با پیش بینی در قالب بندی اجرا شود. قالب بندی بازشوها می تواند فلزی یا چوبی  بازشدگی در دیوار و سقف11-6-7-3-5

 باشد
 اطراف بازشدگی باید در نظر گرفته شود. تثبیت قالبتمهیدات الزم برای 11-6-7-3-6
اتصال دیوارهای خارجی که برای ایجاد مسیر خروج قالب ها با بتن مسلح اجرا نمی شوند، به لبه های دیوارهای 11-6-7-3-7

هیلتی در بتن ) میخ کوبیانتظار کار گذاشته در بتن و یا با  صفحات فوالدیبتنی داخلی، کف و سقف باید از طریق اتصال به 
 ( برقرار شود.کوبی

های باقی مانده از رابط  میلگردهای درگیر در حفرهبر روی دیوار بتنی، استفاده از  اتصال دیوارهای پوششی نمابرای 11-6-7-3-8
 دو طرف قالب بالمانع است

رکابی های فوالدی به سازه اصلی مهار الزم است دیوارهای خارجی و نما در تراز دیافراگم های سقف با مهاری ها یا 11-6-7-3-9
 شوند.

باید با  بازشوهای کوچک تاسیساتیتعبیه گردند و  قالب بندی فلزیباید با  درگاههامانند  محل های بازشو بزرگ11-6-7-3-10
 ایجاد شوند تا بتن وارد فضاهای مورد نظر نشود پلی استایرنییا  قالب بندی چوبی

در هنگام بتن ریزی، باید لوله های برق به صورت عمودی در دیوارها  صدمه دیدن لوله های برقبه منظور جلوگیری از 11-6-7-3-11
 اجرا شوند

 باید فقط در کف انجام شود ارتباطات افقی لوله های برق11-6-7-3-12
ها باید توسط سوراخ هایی که پیش از بتن ریزی در آنها پیش بینی شده انجام عبور لوله های تاسیسات از دیوار11-6-7-3-13

 شود

 مشخص شوند دوربین نقشه برداریها باید با  محل دقیق قالب11-6-7-3-14
 میلی متر باشد ۱۸۰تا  ۱۵۰این نوع سیستم باید حدود  کارایی یا اسالمپ بتن11-6-7-3-15
ها در دیوارهای با ضخامت  قطر سنگدانهها، حداکثر  جلوگیری از جداشدگی سنگدانهو  تراکم بتنبه منظور حصول 11-6-7-3-16

 میلیمتر می باشد ۲۰میلیمتر،  ۲۰۰در دیوارها با ضخامت بیشتر از میلیمتر بوده و  ۱۶میلیمتر،  ۲۰۰کمتر از 
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 ؟ نیستدر تخریب ساختمان کدام گزینه صحیح (2
  انباشتن موقت مصالح و ضایعات جداشده از ساختمان در حال تخریب در فضاهای عمومی در هر شرایطی ممنوع است.( 1

𝟐مورد استفاده در تخریب نباید بیش از ( هر یک از اجزای سازه و تجهیزات 2

𝟑
 مقاومت خودبارگذاری شوند.  

 ( قبل از تخریب باید کلیه شیشه های ساختمان مورد تخریب از محل نصب جدا شوند. 3

 ( در عملیات تخریب، هیچ راه خروجی قبل از اینکه راه تائید شده دیگری جایگزین شود،نباید تخریب شود. 4

 78ص اب روبون: صفحه در پاسخ ی

  2بروبه# 59ص12” تخریب )عملیات(“  /و ضایعات جدا شده  مصالحانباشتن 
 59ص12( عملیات تخریب ) 

ا طبقه ختم گردد. در موارد خاص که یتخریب باید از باالترین قسمت یا طبقه شروع شود و به پایین ترین قسمت  12-8-1-8
ه طور یکجا با استفاده از مواد منفجره در پی و طبقات از راه دور و یا از طریق کشیدن با کابل و واژگون کردن و یا از تخریب ب

 .طريق ضربه زدن با وزنه های در حال نوسان انجام می شود، باید متناسب با روش های مذکور تمهیدات ایمنی الزم بعمل آید
ر، قسمت های در دست تخریب نباید در شرایط ناپایداری که در برابر فشار باد یا ارتعاشات آسیب اکدر پایان هر نوبت  12-8-1-9

پذیر باشند، رها گردند. همچنین باید با بررسی الزم اطمینان حاصل شود که کلیه قسمت های باقیمانده از عملیات تخریب و 
 .اظتی، پایداری و ایمنی الزم را دارا می باشندسپرها، حائل ها و سایر وسایل حف ،همچنین چوب بست ها، شمع ها

انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون  12-8-1-10
شتن در صورتی که در محل مورد تخریب زمین و فضای کافی برای انبا کسب مجوز از مرجع رسمی ساختمان ممنوع است.

 .یابندمصالح و ضایعات وجود نداشته باشد، باید هر روز مواد جدا شده به مکان مجاز دیگر انتقال 

برای حفظ و تامین بهداشت کارگران، عابران و مجاورین کارگاه ساختمانی و همچنین حفاظت محیط زیست در هنگام  12-8-1-11
عملیات آبپاشی از انتشار و پراکنده شدن گرد و غبار جلوگیری شود. بعالوه عملیات تخریب، باید با روش های مناسب و از جمله 

 تخریب در شب به جز در مواقع اضطراری که به تایید مرجع رسمی ساختمان می رسد، مجاز نمی باشد.
  59ص12در زمان تخریب(  تجهیزاتبارگذاری )اجزای سازه و 

رد استفاده در تخریب اعم از کف، کف موقت، چوب بست، پله های موقت، سقف هر یک از اجزای سازه و تجهیزات مو 12-8-1-6
2 بیش ازو سایر اجزای راهروهای سرپوشیده و راهروهای عبور و مرور کارگران، پلکان ها و نردبان ها نباید 

مقاومت خود،  3
 بارگذاری شوند.

 58ص12( تخریب) راه ارتباطی 
ارتباطی ساختمان مورد تخریب به استثنای پلکان ها، راهروها، نردبان ها و درهایی که برای عبور کارگران  های ه راهیکل 12-8-1-3

 نباید هیچ راه خروجی قبل از اینکه راه دیگر تایید شدهردند. به عالوه گاستفاده می شوند، باید در تمام مدت تخریب مسدود 
 .ای جایگزین شود تخریب گردد

 57ص 12( وزهای الزمو مج تخریب )تعریف 

 گردد : کلیه شیشه های ساختمان مورد تخریب باید از محل نصب شده جدا و در مکان مناسبی انبارخ
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بهداشت  در کدام یک از کارگاه های ساختمانی ذیل معرفی شخص ذیصالح به عنوان مسئول ایمنی و(3
 ؟ نیستکار و حفاظت محیط زیست الزامی 

 متر از تراز پی 25متر مربع و ارتفاع  1800کارگاه با زیر بنای ( 1

 متر از تراز پی  16متر مربع و ارتفاع  3500( کارگاه با زیر بنای 2

 متر از تراز پی 15متر مربع و ارتفاع  2500( کارگاه با زیربنای 3

 متر از تراز پی  12متر مربع و ارتفاع  4000( کارگاه با زیر بنای 4

 903ص ر پاسخ یاب روبون: صفحه د

 بروبه 9ص12)زیربنا ، ارتفاع از روی پی(  ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست مسئول#Error! Bookmark not 

defined. 
ان ذیصالح به عنو ی، معرفی شخصمتر ارتفاع از روی پی 18مربع و یا  متر 3000زیر بنای بیش از در کارگاه های با  12-1-5-5

بعالوه با توجه به دستورالعمل اجرایی گودبرداری های  حفاظت محیط زیست الزامی می باشد مسئول ایمنی، بهداشت کار و
ای با خطر زیاد و بسیار زیاد بکارگیری شخص ذیصالح و آشنا به مسائل ساختمانی ابالغی وزارت راه و شهرسازی در گود ه

رگاه گودبرداری" الزامی است. تعیین مسئول ایمنی رافع مسئولیت های اصلی اکایمنی گودبرداری به عنوان "مسئول ایمنی 
 سازنده نمی باشد.
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 کدام یک از عبارات ذیل در خصوص وسایل و سازه های حفاظتی صحیح نمی باشد؟ (4

 متر باشد.  1.9ور آن کمتر از ( ارتفاع حصار حفاظتی موقت نباید از کف معبر عمومی و یا فضای مجا1

میلی متر که باید در طرف  100میلی متر و به ارتفاع  25( پاخور حفاظتی مانند قرنیز از چوب مناسب به ضخامت 2

 مصالح ساختمانی نصب گردد.  باز سکوی کار جهت جلوگیری از لغزش و ریزش ابزار کار و

استفاده قرار می گیرند باید ازتخته های چوبی با ضخامت  ( برای سقف های موقت که به صورت سکوهای کار مورد3

 میلی متر استفاده شود.  250میلی متر و پهنای  50

 ( راهرو سر پوشیده موقت باید فاقد هر گونه مانع بوده و دارای نور کافی در تمام اوقات باشد.4

 

 189ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 
 4#بروبه 34ص12 (ضخامت، جنس، پاخور حفاظتی )تعریف 

 34ص12 (ضخامت ، جنس، پاخور حفاظتی )تعریف
 حفاظتی های پاخور  12-5-3
-2-12که باید در طرف باز سکو های کار و سایر موارد مندرج در بند  میلی متر 150 ارتفاعمانند به  یزقرنحفاظی است  12-5-3-1
 ضخامتجهت جلوگیری از لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب گردد. پاخورها باید از چوب مناسب به  3-1

 باشد. تیز و برندهمیلی متر باشد. در صورت استفاده از ورق فوالدی لبه های آن نباید  25 حداقل
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 با قیر و یا آسفالت داغ کدام گزینه صحیح است؟ در مورد کار کردن (5
 باشند.  ( سطل های مخصوص آنها باید دارای یک دسته اصلی و دسته دیگری در قسمت تحتانی1

 ( ظروف محتوی قیر داغ باید در محوطه بسته نگهداری شوند تا در مسیر رفت و آمد و دسترسی دیگران نباشند.2

شود تا از آتش گرفتن  جامد، ابتدا باید قسمت های زیرین ظرف قیر حرارت داده( برای گرم کردن بشکه های قیر 3

 قسمت های فوقانی جلوگیری شود. 

زیرا نردبان از افراد دیگر  ( باال بردن قیر داغ از نردبان توسط کارگر در صورتی مجاز است که از خالی بودن حوالی4

 اطمینان حاصل شود. 

 550ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  5#بروبه 16ص12 "(پختنقیر و آسفالت ) " آسفالت داغ/ /سطل مخصوص حمل قیر 
 15ص12 (پختن) قیر و آسفالت

 پخت قیر و آسفالت  12-2-4-4
 پخت قیر و آسفالت در کارگاههای ساختمانی باید با رعایت موارد زیر انجام شود:

پخت قیر و آسفالت در موقع استفاده باید در جای خود محکم شده باشند، به طوری که در حین کار  بشکه و دیگ هایالف: 
 هیچ خطری متوجه افراد نشود.

بشکه و دیگ های پخت قیر و آسفالت در موقع استفاده باید در خارج از ساختمان و در فضای باز قرار داده شوند. قرار ب: 
می باشد مگر با رعایت کلیه موارد ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست و کسب اجازه از ممنوع معابر عمومی دادن آنها در 

 .مرجع رسمی ساختمان
 مناسب در دسترس باشد.وسایل اطفاء حریق در موقع کار با دیگ های پخت قیر و آسفالت باید پ: 
د مورد بازدید قرار گرفته و محل اتصال به کار می رود بای هایی که جهت پخت قیر و آسفالت و نصب ایزوگام مشعلشیلنگ ت: 

 آن به مخزن و مشعل با بست به طور محکم مهار شده باشد.
داری شود، مگر آنکه قسمتی از محوطه باز باشد و عمل تهویه به طور ه، نباید در محوطه بسته نگظروف محتوی غیر داغث: 

 کامل و کافی انجام گیرد.
ال دارند باید به دستکش و ساعدبند حفاظتی مجهز باشند. غاشتحمل و پخش آسفالت ، ، پختگرم کردن قیرکارگرانی که به ج: 

 باال بردن آسفالت یا قیر داغ توسط کارگران از نردبان ممنوع است.
باید ترتیبی اتخاذ گردد که ابتدا قسمت فوقانی قیر در ظرف ذوب شود و از  گرم کردن بشکه های محتوی قیر جامدبرای چ: 

 به قسمت های زیرین ظرف قیر در ابتدای کار جلوگیری به عمل آید.تابش شعله و  حرارت دادن
باید در  یعالوه درپوش کامال مناسب و محفوظ و دسته دار باید درب آن کامال باز باشد، ب ،هنگام حرارت دادن بشکه قیرح: 

 آن، نسبت به خفه کردن آتش اقدام نمود.بتوان فورا با قراردادن شعله کشیدن قیر دسترس باشد تا در صورت آتش گرفتن و 
، عالوه بر دسته اصلی، باید دارای دسته کوچکی در قسمت تحتانی باشند تا سطل های مخصوص حمل قیر و آسفالت داغخ: 

 .عمل تخلیه آنها به راحتی انجام شود

 بنزینند با مواد قابل اشتعال از قبیل تن دار رکه ب پاکسازی لباسیکارگران پخت قیر و آسفالت پس از پایان کار، مجاز به د: 
خود را از تن خارج و سپس در محل مناسب نسبت به نظافت و پاکسازی آن با  لباسنمی باشند. در اینگونه موارد باید ابتدا 

 مواد بی خطر مناسب اقدام گردد.
 صحیح است  1گزینه 
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 ؟ نمی آیدده از پیش گرمایش به شمار کدام یک از موارد زیر در سازه های فوالدی از دالیل استفا(6
 ( کاهش تنش های انقباضی در جوش و فلز پایه مجاور آن 1

 ( افزایش طاقت زخم در ناحیه جوش 2

 ( کاهش سرعت سرد شدن3

 ( افزایش دمای انتقال در فلز پایه اطراف جوش 4

 229ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 
  بروبه 37ج صپیش گرمایش#Error! Bookmark not defined. 

در جوش می باشد، در عمل به یکی از دالیل زیر مورد استفاده قرار می  جلوگیری از ایجاد ترکپیش گرمایش که از عوامل مهم 
 گیرد:

آنها زیاد  درجه گیرداریهایی که درزآن، به خصوص در  فلز پایه مجاوردر جوش و  کاهش تنش های انقباضیبه منظور  -ا
 است. 

و  جلوگیری از تردیبه منظور  درجه سلسیوس( ۹۹۰تا  ۷۲۰) محدوده دمای بحرانیدر گذر از  کاهش سرعت انجمادرای ب -۲
 . ناحیه تفتیده در فلز پایهو  افزایش شکل پذیری نوار جوش

 ههیدروژن جذب شد خروج هرگونهدرجه سلسیوس برای اجازه دادن به  ۲۰۰در محدوده  کاهش سرعت سرد شدنبرای  -۳
 و ناحیه تفتیده در فلز پایه.  مصالح جوشتوسط 

 از بین رفته است.  خطر ترک خوردگی در زیر نوار جوشمجاز سرد شدن در زیر دمایی که  افزایش سرعت بحرانیبرای  -۴
 . افزایش طاقت زخم در ناحیه جوشبه منظور  -۵
 کاهش دمای انتقال در فلز پایه اطراف آن -۶

جوشکاری ورق ، پیش گرمایش را می توان به حداقل رسانید. در وضعیت هایی نظیر الکترود کم هیدروژناز  در صورت استفاده
 ، نیاز به پیش گرمایش بیشتری است.درزهای با درجه گیرداری باالو یا  های خیلی ضخیم یا پر آلیاژ

تفاده از آن، در مواردی توصیه میشود که به هرچند که پیش گرمایش فواید زیادی در بر دارد، لیکن به علت افزایش مخارج اس
 آن نیاز است. 

 صحیح است  4گزینه  
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زیر آن  با افزایش ضخامت ورق هایی که جوشکاری خواهند شد، احتمال وقوع ترک در نوار جوش و(7
 ؟ نیست بیشتر می شود. برای جلوگیری کردن از آن کدام یک از روشهای پیشگیری زیر صحیح

 کاهش گیرداری درز بین ورق ها با تعبیه فاصله بین آنها  (1

 ( استفاده از مصالح جوش کم هیدروژن 2

 ( کنترل سرعت انجماد با کاهش جریان الکتریسیته 3

 ( افزایش سرعت جوشکاری4

 

 28ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  7#بروبه 143" نوار جوش )عوامل وقوع ترک( ج ص /احتمال وقوع ترک 
 143ترک( ج ص وقوعنوار جوش )عوامل 
 ( ظاهری یا داخلیمی شوند )به صورت  وقوع ترک در نوار جوشعواملی که باعث 

  می شود. های انقباضی زیاد در جوش تنشکه باعث به وجود آمدن  گیرداری درز -1
مصالح  در گلوی خود جوش با سطح محدبپیدا می کند.  انقباضتمایل به ، جوش سرد شدن. با هندسه مقطع نوار جوش -۲

قابل توجهی  های کششی عرضی تنش، جوش با سطح مقعررا دارد. لیکن در نوار  های دو محوری کششبرای مقابله با  کافی
بیش از عرضش که عمق آن  نفوذ عمیقبه وجود آورد. در نوار جوش با  ترک طولی در نوار جوشبه وجود می آید که می تواند 

، میزان سولفور یا فسفر در فلز پایهزیاد بودن  محتمل می باشد. در صورت ترک های داخلی، وقوع گیرداری درزباشد، در صورت 
 وقوع هر دو ترک فوق به مقدار زیادی تشدید می گردد. 

کاهش یافته و  شکل پذیری فلز جوشباشد، . هر چه میزان کربن و آلیاژ در فلز پایه زیاد میزان کربن و آلیاژها در فلز پایه -۳
 بیشتر می شود.  احتمال وقوع ترک

 . وارد شدن حباب های هیدروژن از روکش الکترود در نوار جوش -۴
  وجود رطوبت در سطح شیار جوش در فلز پایه و آلودگی سطح مذكور -۵
 دهد. را افزایش می ۴و  ۳که موارد  سرد شدن سریع جوش۔ ۶

 …چون 
 صحیح است  3ه  گزین
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 در مورد ساخت بتن کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ (8
 ( توزین مصالح سنگی باید به روش وزنی صورت گیرد. 1

 ( توزین مصالح سنگی باید در هر حالت به روش حجمی صورت گیرد. 2

 نباید منظور گردد. ( در تنظیم نسبت آب به مواد سیمانی موردنیاز، رطوبت مصالح سنگی 3

 ( توزین مقدار آب در دستگاه بتن ساز باید به روش وزنی صورت گیرد.4

 

 310ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 صحیح است  4گزینه   
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بنا  برای محاسبه ظرفیت راه های خروج در یک بنای مشخص، نسبت تعداد حداقل متصرفان این(9
مسکونی آپارتمانی ویژه خانه سالمندان به کار کرد اداری کدام یک از مقادیر زیر می  برای کارکرد

 باشد؟
1 )2   2)0.5   3 )0.4   4 )2.5 

 

 664ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 
  )بروبه #99ص3ظرفیت راه خروج )بار تصرفError! Bookmark not defined. 

 راه های خروجظرفیت  3-۶-5
  بار تصرف 3-6-5-1

و مشخص که به تصرف انسان در آید، ظرفیت راه خروج باید برای بار تصرف  فضای مجزادر هر طبقه، هر بخش از بنا و هر 
، مناسب و کافی باشد. به این منظور، تعداد استفاده کنندگان از راه خروجهمان طبقه، بخش یا فضا در نظر گرفته شود و برای 

تعداد و هر بخش از بنا و به طور کلی در هر فضا، تعداد افرادی که راه خروج برای آنها تأمین می شود، نباید کمتر از  در هربنا
، که فضا، سطح کف، یا ساختمان برای بهره برداری آنها محاسبه شده و نیز کمتر از حاصل تقسیم مساحت یا واقعی متصرفان

 مشخص شده است، در نظر گرفته شود.  1-5-6-3، که در جدول همان فضا سرانه تصرفبر  زیر بنای فضا یا ساختمان
به صورت اعداد جداگانه ارائه شده است،  مساحت خالصو  مساحت ناخالصدر مواردی که در جدول، برای یک نوع تصرف، 

وط به مساحت خالص را برای برای تعیین بار تصرف باید در محاسبات، عدد مربوط به مساحت ناخالص برای کل بنا و عدد مرب
 سطحی که به طور مشخص به آن تصرف اختصاص می یابد، در نظر گرفته شود.

 : سرانه تصرف در بناهای مختلف )بر حسب متر مربع به ازای هر نفر(1-5-6-3جدول 
 کارکرد بنا ویژگی فضاها سرانه تصرف )متر مربع به ازای یک نفر(

 اهای آپارتمانی و پانسیون ها و خانه های سالمندانهتل ها، بن- ناخالص 18.6
 مسکونی

 خوابگاه ها و شبانه روزی ها )مانند سرباز خانه یا خوابگاه مدرسه شبانه روزی(- ناخالص 4.6
 کالس های درس - خالص 1.9

 آموزشی/ فرهنگی
 کارگاه ها، آزمایشگاه ها و سایر فضاهای آموزشی - خالص 4.6
 سالن های مطالعه - خالص 4.6

 مخزن کتاب - ناخالص 9.3 کتابخانه
 آرشیو مجالت، پایان نامه و سایر مدارک - ناخالص 46.5
 مراقبت تندرستی: بخش های بستری - ناخالص 11.2

 درمانی/ مراقبتی

 مراقبت تندرستی: بخش های معالجه و درمان - ناخالص 22.3
 خصوص بیماران سرپاییفضاهای م - ناخالص 9.3

 خالص 3.3
خدمات مراقبت روزانه برای کودکان )غیر از کالس های درس( مانند مهد کودک  -

 هاو مراکز نگهداری کودکان و نوزادان
 مراقبتی بازداشتی - ناخالص11.2

سالن های گردهمایی با صندلی غیر ثابت )فشرده بدون میز( مانند: سالن های - خالص 0.7
 مساجد، سالن های برگزاری انواع مراسم، جشن ها و...

 تجمعی

 خالص 0.5
شبستان مساجدی که غیر از نماز جماعت، سایر مراسم با جمعیت فشرده در آن  -

 ها برگزار می شود

 خالص 1.4
سالن های گرد همایی با میز و صندلی غیر ثابت، مانند: سالن های کنفرانس،  -

 های غذا خوریرستوران ها و سالن 
 45ناخالص یا  1.0

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

 تجمعی ایستاده مانند حال انتظار سالن ها - خالص 0.5
 های سینما و نمایشفضا های تجمعی با صندلی ثابت، مانند سالن  - به ضوابط اختصاصی تجمعی مراجعه شود
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 دادگاه ها )به جز فضا های با صندلی ثابت( - ناخالص 3.7
 نمایشگاه آثار هنری، موزه، و نمایشگاه کاال )بدون فروش( - خالص4
 پایانه مسافری اتوبوس و مشابه آن - خالص 2

 اتاق نماز خانه در ادارات و سایر تصرف ها خالص 1.4
 استخر شنا و استخر شنا سالن و ناخالص 4.6

 فضا های جانبی و محوطه ای ناخالص 1.4 سالن های اسکیت
بسته به تعداد و نوع تجهیزات و بازیکن پیش 

 شهربازی سرپوشیده و سالن بازی های الکترونیک و مانند آن ناخالص 4.6بینی شده، متوسط 
فضاهای بازی 

 سرپوشیده
ی شده. بسته به تعداد میز و بازیکن پیش بین

 سالن بیلیارد و پینگ پنگ و مشابه آن ناخالص 4.6متوسط 

 فضاهای
 ورزشی و
 تفریحی

متر برای  5نفر به ازاء هر خط اصلی شامل  5
 دورخیز

 سالن بولینگ )خطوط اصلی(

 سالن بولینگ )فضاهای جانبی مانند فضاهای عبور، بوفه و غذا خوری( خالص 0.7

 ناخالص 9.3
ه مسابقات و ورزش هایی مانند کشتی، بوکس و ورزش صحنه های سرپوشید

 های رزمی
 زورخانه ناخالص 3.7
 فضاهای تمرین ورزشی با تجهیزات ناخالص 4.6
 فضاهای تمرین ورزشی بدون تجهیزات ناخالص 1.4
 اداری /حرفه ای  ناخالص 9.3
 فضاهای تجاری واقع در تمام طبقات - ناخالص 5.6

 طبقات یا بخش های اداری مراکز تجاری - متر مربع سطح ناخالص 9.3 کسبی /بازرگانی
 طبقات یا فضاهای مربوط به بسته بندی وانبار کاال - متر مربع سطح ناخالص 27.9

 آشپزخانه تجاری  ناخالص 18.6
 تولید و سرهم کردن محصوالت الکترونیکی انبوه - ناخالص18.6

 صنعتی
 ر فضاهای صنعتیدیگ - ناخالص 9.3
 دروازه ها و فضاهای دسترسی مسافرین به دوازه ها- ناخالص 9.3

 مکانهای انتظار در ترمینال - ناخالص 1.4 پایانه فرودگاه
 سالن تحویل بار - ناخالص 1.9

 سالن جداسازی و مدیریت بار - ناخالص 27.9
 

18.6 ÷ 9.3 = 2 
 صحیح است  1گزینه   
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 در مورد الزامات عمومی ساختمانها کدام گزینه صحیح است؟ (10
تحمل وزن نظافت کار  ( در طراحی سقف های نورگذر وسیع، مانند سقف گلخانه ها و پاسیوها، باید تدابیری جهت1

 در نظر گرفته شوند. 

رداری یا سایر مراجع شه ( تخلیه آب حاصل از نزوالت جوی بام ها به زمین های مجاور و معابر عمومی با مجوز2

 صدور پروانه مجاز می باشد. 

اصلی ساختمان  ( بام های مسطح باید دارای شیب بندی حداقل یک درصد و کفشوی متصل به شبکه فاضالب3

 باشند. 

دسترسی به آن الزامی  ( تعبیه جان پناه در سقف های مسطح بام ها، در صورت امکان دسترسی و یا عدم امکان4

 است.

 

 1042ص ر پاسخ یاب روبون: صفحه د

 11#بروبه 103ص4(" ی)الزامات عموم سقف نورگذر" / وزن نظافتکار 
 103ص4)الزامات عمومی(  سقف نورگذر

 نظافتتدابیری جهت امکان باید  پاسیوو  سقف گلخانهسقف های نورگذر یا شفاف وسیع مانند  اجرایو  طراحیدر  ۴-9-7-۴
 جهت ایمنی در نظر گرفته شود. تحمل وزن نظافتکارو 
 

 256ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 11#بروبه 102ص4(" ی)الزامات عموم بام مسطح" /بام  یه آب حاصل از نزوالت جویتخل 
 102ص4)الزامات عمومی(  بام مسطح

 مسطح یبام ها 4-۹-5
-۹-۴، مطابق الزامات قسمت دسترسی ساکنین به بامدر بام های مسطح، در صورت وجود راه پله برای تعبیه جان پناه  4-9-5-1
 الزامی است. ۷
شبکه آب بام، مستقل از کفشوی متصل به لوله کشی و  ٪۲مناسب حداقل شیب بندی بام های مسطح باید دارای  4-9-5-2

 اشند.ساختمان باصلی فاضالب 
د از یساختمان نبا ملیمقررات  ۱۶در انطباق با مبحث بام های اصلی ساختمان در لوله قائم آب باران و تعداد کفشوی  4-9-5-3

 دو عدد کمتر باشد.
ساختمان  اجزاو  آلودگی یا ایجاد مزاحمت در محوطهشود که موجب جمع آوری و هدایت  ید به صورتیبام ها با آب ۴-9-5-۴
 شود. یر یش گیمجاور پ یها ا ساختمانیسرازیر شدن آب بر روی نمای ساختمان نشود و از معابر عمومی ا یاراضی مجاور و 
تخلیه آن در محوطه مجاز نیست و معابر عمومی و زمین های مجاور ها به تخلیه آب حاصل از نزوالت جوی بام  4-9-5-5

 انجام گیرد.مراجع صدور پروانه یا سایر  مجوز شهرداریباید با ساختمان 
 صحیح است  1گزینه   
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 ؟ نیستدر مورد مالت های ساختمانی کدام گزینه صحیح (11
 ( در مناطق مرطوب از مالت گچ و آهک برای اندود کردن استفاده می شود.1

 ( برای پر کردن درز قطعات بتنی کف پارکینگ ها مالت ماسه آسفالت پیشنهاد می شود. 2

 ( مالت ماسه آهک برای مصرف بین درز مناسب است. 3

 ( مالت ماسه سیمان برای آب بندی ساختمان های بتن مسلح در زیر آب مناسب است.4

 

 945ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  ( دستهمالت ساختمانی  )بروبه 31ص5بندی از نظر مواد چسباننده#Error! Bookmark not defined. 
 مالت های ساختمانی از نظر مواد چسباننده، به انواع زیر دسته بندی می شوند 5-5-2-2

پیشگیری از ترک خوردن یا گسترش به دست می آید. برای  مخلوط کردن خاک و آباز  مالت گل: مالت گل و کاهگل 5-5-2-2-1
ساختمان ها به  آب بندی بامو  گچی زیرسازی اندود، اندود ساختمان های گلیمی افزایند. این مالت برای  کاه، به آن ترک ها

 کار می رود.

به دست می آید. از  آبو  ماسه، رسخاک ، آهکاز مخلوط کردن  مالت آهک، خاک رس و سنگدانه )شفته آهک(: 5-5-2-2-2
استفاده می  بارگذاری بیشتربرای  پایدار کردن زمینو همچنین  جلوگیری از نشت کردن آببرای  شفته آهکو  مالت گل آهک

 شود.

( تولید می گل جگن )لوییو  خاک رس، ماسه بادی، خاکستر چوب، آهک شکفته: از مخلوط کردن مالت ساروج 5-5-2-2-3
ها استفاده می  حوضو  انبارهاآب  آب بندی کردنبرای  مالت پایدار در برابر آب و رطوبتبه عنوان  ساروجود. در گذشته از ش

 شده است.

ساخته می  خمیر گچساختمانی در آب و به هم زدن آن  پاشیدن تدریجی گرد گچ: از مالت ها و خمیرهای گچی 5-5-2-2-4
این خمیر و مالت  ماده چسبانندهدر این گروه قرار دارند.  گچ و پرلیتو  گچ و ماسه، گچ و خاک مالت هایشود. خمیر گچ و 

اتصاالت ، سفید کاری داخل ساختمانهستند و باید به سرعت مصرف شوند. برای  مالت های گچی زودگیراست.  دوغاب گچها 
 از مالت گچ استفاده می شود. ر سقف های کاذبآستمانند اندود  اندودهای زودگیرو در بعضی موارد برای  قطعات گچی

تا  ۱به  ۲از  نسبت خاک رس به گچاضافه می کنند.  خاک رسمالت گچ به آن  کندگیر کردن: برای مالت گچ و خاک 5-5-2-2-5
 کاربرد دارد.داخل ساختمان آستر اندود کاری های و  تیغه چینی، طاق ضربیمتغیر است. مالت گچ و خاک بیشتر در  ۱به  ۱

، برای مالت گچ و خاکاست و از آن می توان به جای  ماسه ریزدانه اختالط گچ و: محصول مالت گچ و ماسه 5-5-2-2-6
فراوان است، استفاده کرد. ماسه مورد استفاده در  رودخانه ای ریزدانهیا  ساحلییا  ماسه بادیدر نقاطی که  زیرسازی اندودها
 باشد. ۳۰۱باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره  مالت گچ و ماسه

مناسب  قشر رویهبه یک قسمت وزنی گچ، آن را کندگیر و برای  آهک شکفته: افزودن دو قسمت مالت گچ و آهک 5-5-2-2-7
 استفاده می شود. اندود کردنبرای  مالت گچ و آهکمی سازد. در مناطق مرطوب، از 

را کاهش می  خطر گسترش آتشخوبی است. این اندود  جاذب صوتی مناسب و عایق حرارتی: مالت گچ و پرلیت 5-5-2-2-8
 ساختمان مؤثر است. و بتنی نفوذ حرارت به اسکلت فوالدی، در کاهش عایق بودن، به سبب آتش سوزیدهد و در هنگام 

موجود در هوا نیاز دارد.  دی اکسید کربنبه  گرفتن و سخت شدناست و برای  مالت ماسه و آهک : مالتی هوایی 5-5-2-2-9
آن  سطح روییبه داخل آن نفوذ نمی کند و فقط  دی اکسید کربن هوااین مالت برای مصرف بین درز مناسب نیست، زیرا 

 می شود. کربناته

 مالت ماسه، آهک، پوزوالن -ب ه، سیمان، پوزوالنمالت ماس -: این مالت هابر دو نوع است: الفمالت های پوزوالنی 5-5-2-2-10

، به ویژه تأثیرات مخرب مواد شیمیایی: کاربرد آن در مناطقی است که مقاومت مصالح در برابر آهک -مالت پوزوالن 5-5-2-2-11
گفته می شود.  مالت سرخیه آن استفاده شود، ب گرد آجر به جای پوزوالنمورد نظر است. اگر در تهیه این مالت از سولفات ها 

 نگه داشت. مرطوبروز  ۲۸باید آن ها را به مدت  عمل آوری مالت های آهکیبرای 

آب ، دیوار چینیبه نسبت های مختلف است. از این مالت برای  مخلوطی از ماسه و سیمان: مالت ماسه و سیمان 5-5-2-2-12
و  ساختمان های بتنی، آجرو  بلوک های بزرگ بتن(، دیواره ها )پنل هاها،  پی، آب گیرها، دیوارهای آب انبارهاو  بندی کف

دارای مقاومت نسبی مناسب به ویژه در  مالت ماسه سیماناستفاده می شود.  روی زمینو  زیر زمینو  بتن مسلح در زیر آب
 است. سنین اولیه

، آهک و ماسه تهیه می شود سیمان پرتلندا نسبت های مختلف از (: این مالت بمالت ماسه سیمان آهک )باتارد 5-5-2-2-13
 بهتری دارد.  عملکرد سرما و یخ زدگیو در برابر 
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مناسب و ماسه، به نسبت های معین تولید می شود و  مخلوط قیر(: این مالت از مالت های قیری )ماسه آسفالت 5-5-2-2-14
پیاده ها و  کف پارکینگ پر کردن درز قطعات بتنی، اليه نم بندی بام ها ش محافظپوش، روی پیاده روهااز آن ها در ساختن 

 ها استفاده می شود.رو

آب و برخی افزودنیها. مالت  سنگدانه های، چسباننده های غیرآلی: این مالت مخلوطی است از مالت های بنایی 5-5-2-2-15
 های بنایی از نظر کاربرد دارای انواع زیر است:

به  وزن معمولیکه در آن فقط ماسه با میلی متر  ۳بندکشی هایی با ضخامتی بیشتر از : در مالت برای کاربردهای عمومی -الف
 کار می رود.

 استفاده می شود. میلی متر ۳تا  ۱بندکشی هایی با ضخامت بین : در مالت با بستر نازک -ب

تولید می شوند. در مالت خشک آماده  مالت خشکا در کارخانه پیمانه و به صورت : این مالت همالت های آماده 5-5-2-2-16
 مواد جامد از پیش مخلوط شده اند و فقط به افزایش آب نیاز دارند.

 کیلوگرم بر مترمکعب است. ۱۳۰۰خشک آن حداقل  چگالی سخت شده: مالتی که مالت بنایی سبک 5-5-2-2-17

برخوردار  محیط های اسیدی(: مالت هایی هستند که از دوام مناسب در مالت های ضداسید )مقاوم در برابر اسید 5-5-2-2-18
 می باشند.

 صحیح است  3گزینه   
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استاندارد  ها باید مطابق کدام برای اجرای بلوک های سقفی سفالی در سقف تیرچه بلوک، بلوک(12
 ملی ایران باشد؟ 

  7121( استاندارد 2       2909-2استاندارد ( 1

 70-2( استاندارد 4       70-1( استاندارد 3

 44ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  بروبه 59ص5” و آجر )استاندارد ها و ویژگی ها( سفالیفرآورده “  /استاندارد#Error! Bookmark not defined. 
ویژگی های بلوک های سفالی سقفی مورد استفاده در سقف های تیرچه بلوک شامل، رواداری های ابعادی، حداقل  5-9-3-1-14

 .باشد ۲۹۰۹-۲شماره رد ملی ایران بار شکست، حداکثر درصد جذب آب، حداکثر میزان یون های محلول باید مطابق استاندا

 
 صحیح است  1گزینه   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://WWW.rooboon.ir/
http://www.rooboon.ir/
http://www.rooboon.ir/


 

 

 (E )دفترچه
www.rooboon.ir 

15 

 آهک شکفته چیست؟ (13
 ( همان آهک زنده است. 1

 ( محصول بدست آمده از پختن سنگ آهک 2

 ( محلول سنگ آهک در آب3

 ( محصول حاصل از ترکیب آب و آهک زنده 4

 

 130ص در پاسخ یاب روبون:  صفحه

  بروبه# 15ص5)تعریف و موارد شامل(  هیدراتهآهک شکفته یا آهکError! Bookmark not defined. 
به دست می آید. از لحاظ  با آب اکسید کلسیمترکیب است که از  آهک شکفته یا آهک هیدراته: پودر خشکی 5-3-1-1-3

هیدروکسید یا  اکسید منیزیم ، یا مخلوطی از هیدروکسید کلسیم وهیدروکسید کلسیمشیمیایی آهک شکفته به طور عمده از 
تبدیل می  سنگ آهکموجود در هوا را جذب می کند و به  دی اکسید کربنو یا هر دو ساخته می شود. آهک شکفته  منیزیم
 شود.

 صحیح است  4گزینه   
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 کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با مصالح ساختمانی صحیح است؟(14
 ( از سیمان سفید نمی توان برای ساخت بتن سازه ای استفاده کرد. 1

 ( می توان آهک شکفته را طوری انبار کرد که فعالیت آن کم نشود. 2

 استفاده کرد.  مان جدید تحت هیچ شرایطی نمی توان( از مصالح ساختمانی مستعمل برای احداث ساخت3

مجاورت قطعات فوالدی که  ( در هر شرایطی استفاده از فرآورده های گچی در مجاورت قطعات بتنی مجاز ولی در4

 با ضد زنگ پوشانده نشده باشند غیر مجاز است.

 130ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  بروبه# 20ص5” (آهک و فرآورده آن )بسته بندی، حمل و نگهداری“  / شکفتهآهکError! Bookmark not defined. 
فعالیت  محفوظ ماندن از هواآن از آهک زنده آسان تر است و در انبار در صورت  حمل و نقلکرد و  انباررا می توان  آهک شکفته 5-3-6-5

 آن کم نمی شود.

 صحیح است  2گزینه   
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ناشی  ر کرمانشاه رفتار ساختمان بتن آرمه در برابر آثارطبقه در شه 5برای طراحی یک بیمارستان (15
 از زلزله در چه سطحی باید در نظر گرفته شود؟ 

 ( شکل پذیری متوسط یا زیاد 2   ( فقط شکل پذیری زیاد 1

 ( شکل پذیری کم با رعایت چند ضابطه از شکل پذیری زیاد 4   ( فقط شکل پذیری متوسط 3

 
 صحیح است 2گزینه  
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زیرزمین که  یم گرفته شده است بخشی از فضای پارکینگ در طبقاتدر یک کارگاه ساختمانی تصم(16
کیلونیوتن طراحی شده است، موقتا به  40به عنوان محل عبور و پارک خودروهایی با وزن حداکثر 

عنوان انبار چوب استفاده شود. چنانچه مهندس ناظر این کار را به شرطی پذیرفته باشد که در هر 
ار کردن چوب، از بار زنده محاسباتی گسترده یکنواخت بیشتر نشود، حال بار وارد ناشی از انب

 نه های زیر نزدیک تر خواهد بود؟ حداکثر ارتفاع انبار کردن چوب به کدام یک از گزی
1 )0.9 m  2 )1.8 m  3 )0.4 m  4 )0.60 m 

 

 136ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  18# بروبه146ص6بار زنده کف انبار اجناس 

 146ص6بار زنده کف انبار اجناس 
 بار زنده کف انبارهای اجناس 3-6جدول پ 

 مصالح
 یوزن به ازای فضای اشغال

 کیلونیوتن بر متر مکعب 

ارتفاع انبار 
 کردن اجناس 

 متر

سربار در هر متر مربع 
متر کف کیلونیوتن بر 

 مربع

بار زنده 
معادل 

پیشنهادی 
کیلونیوتن 
 برمتر مربع

 مصالح ساختمانی-1
 آزبست

 آجر ساختمانی
 آجر نسوز

 سیمان پرتلند
 گچ

 آهک
 کاشی
  چوب

 
8.1 
7.3 
12 
16 
8.1 
8.6 
8.1 
7.3 

 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 

 
14.58 
13.14 
21.60 
28.80 
14.58 
15.48 
14.58 
13.14 

 30تا  15

  

  
  )18# بروبه37ص6بار زنده )گسترده یکنواخت و متمرکز کف 

 37ص6بار زنده )گسترده یکنواخت و متمرکز کف( 
 و بار زنده متمرکز کف ها oLحداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت  1-5-6جدول 

 نوع کاربری ردیف
 بارگسترده

 کیلونیوتون بر مترمربع
بار متمرکز 
 کیلونیوتون

   بام ها 1
 1.3 (1 )1.5 بام های معمولی تخت، شیب دار و قوسی 1-1
 1.3 0.5 بام با پوشش سبک 1-2
 --- 5 بام های دارای باغچه و گلخانه 1-3
 1.3 0.25   )غیر قابل کاهش( با پوشش پارچه ای با سازه اسکلتیبام هایی  1-4
 --- بسته به نوع کاربری بام هایی با امکان تجمع و ازدحام 1-5

https://WWW.rooboon.ir/
http://www.rooboon.ir/
http://www.rooboon.ir/


 

 

 (E )دفترچه
www.rooboon.ir 

19 

 نوع کاربری ردیف
 بارگسترده

 کیلونیوتون بر مترمربع
بار متمرکز 
 کیلونیوتون

 قاب های نگهدارنده یک فضابند 1-6
)غیرقابل کاهش، فقط به اعضای قاب  0.25

 ها وارد می شود(
1 

   سالن ها و محل های تجمع و ازدحام 2

2-1 
سالن های عمومی و محل های تجمع دارای صندلی های ثابت 

 )چسبیده به کف(
(3) 3 --- 

 --- 5(3) سالن های عمومی و محل های تجمع فاقد صندلی های ثابت 2-2
 --- 5(3) سالن های غذاخوری و رستوران ها 2-3
 --- 5(3) سینماها و تئاترها 2-4
 --- 7.5(3) صحنه سینماها و تئاترها 2-5
 --- 7.5(3) سالن های اجرای مراسم گروهی، اجرای سرود و ... 2-6
 --- 6(3) شبستان مساجد و تکایا 2-7
 --- 5(3) سالن انتظار و مالقات 2-8
  6(3) پایانه های مسافربری 2-9

   و بالکن ها (4راهروها، راه پله ها ) 3
 --- 5 راهروهای مراکز تجمع و ازدحام واقع در طبقه همکف )ورودی( 3-1
 --- مطابق بار زنده اتاق های مجاور راهروهای مراکز تجمع و ازدحام واقع در سایر طبقات 3-2

 و بار زنده متمرکز کف ها oLحداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت  1-5-6ادامه جدول 

 نوع کاربری ردیف
 بارگسترده

 کیلونیوتن بر مترمربع
 بار متمرکز کیلونیوتن

   بیمارستان ها و مراکز درمانی 10
 4.5 2 اتاق های بیمار 10-1
 4.5 3 اتاق های عمل، آزمایشگاه ها 10-2
 4.5 5 راهروهای طبقه اول 10-3
 4.5 4 راهروهای سایر طبقات 10-4

   محل عبور و پارک خودروها 11
 20(15) 3(2()3()7)  کیلونیوتون 40محل عبور و پارک خودروهایی با وزن حداکثر تا  11-1
 30(15) 6 کیلونیوتون 90تا  40محل عبور و پارک خودروهایی با وزن  11-2
 36(15) 12(9) و بخش هایی از محوطه با امکان عبور کامیونمعابر  11-3

   سایر موارد 12
  
  

 شدت بار حاصل از انبار کردن چوب می بایست کمتر مساوی شدت بار حاصل پارک خودروها در محل باشد در نتیجه:

 
3 KN

𝑚2  شدت بار حاصل از پارک خودرو 
 

7.3 𝐾𝑁/𝑚3     وزن مخصوص چوب 
 
H  ارتفاع انبار کردن چوب 

  

 7.3 × 𝐻 ≤ 3 → 𝐻 ≤
3

7.3 ≈ 0.41 𝑚 

 صحیح است 3گزینه   
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 باد برای بیمارستان چه مقدار است؟ نسبت ضریب اهمیت بار لرزه ای به ضریب اهمیت بار(17

1 )1.12  2 )0.89  3 )0.96   4 )1 

 639ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 20# بروبه10ص6(" گروه بندی ساختمان )خطرپذیری" / 2-1-6جدول  / ضریب اهمیت 
 7ص6( گروه بندی ساختمان )خطرپذیری

 گروه بندی ساختمان ها و سایر سیستم های سازه ای : 6-1-5
 گروه بندی خطرپذیری ساختمان ها و سایر سازه ها برای بار سیل، باد، برف، زلزله و یخ  ۱-۱-۶جدول 

کاربری ساختمان ها و سایر سازه هانوع   
گروه 
 خطرپذیری

ساختمان ها و سایر سازه هایی که به عنوان تاسیسات ضروری طراحی می گردند و وقفه در بهره برداری از آنها به طور غیرمستقیم 
موجب افزایش تلفات و خسارات می شود مانند بیمارستان ها و درمانگاه ها، مراکز و تاسیسات آبرسانی، نیروگاه ها و تاسیسات 

ها، مراکز مخابرات، رادیو و تلویزیون، تاسیسات انتظامی، مراکز کمک رسانی و به طور  برق رسانی، برج های مراقبت فرودگاه
 کلی تمام ساختمان هایی که استفاده از آنها در امداد و نجات موثر باشد. 

نها موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر برای محیط زیست ساختمان ها و سایر سازه ها و تاسیسات صنعتی که خرابی آ
در کوتاه مدت یا دراز مدت خواهد گردید. هرگونه ساختمان یا تاسیساتی که سازنده، پردازنده، فروشنده یا ترتیب دهنده 

ر این مواد منجر به مقادیری از مواد شیمیایی یا زباله های بسیار خطرناک با توجه به ضوابط قانونی موجود باشند که انتشا
 خطری برای عموم شود، مشمول این گروه خطرپذیری می باشد.

موردنیاز می باشند. ۱ها و سیستم های سازه ای که برای حفظ عملکرد ساختمان های گروه خطرپذیری  سایر ساختمان   

1 

ند مدارس، مساجد، استادیوم ها، سینما ساختمان ها و سایر سازه هایی که خرابی آنها منجر به تلفات جانی قابل توجه شود مان
و تئاترها، سالن های اجتماعات، فروشگاه های بزرگ، ترمینال های مسافری، یا هر فضای سرپوشیده ای که محل تجمع بیش 

نفر زیر یک سقف باشد. ۳۰۰از   
ارت اقتصادی قابل توجهی نمی باشند لكن خرابی آنها خس ۱ساختمان ها و سایر سازه هایی که جزو موارد گروه خطرپذیری  

ها، کتابخانه ها و به طور کلی مراکزی که در آنها اسناد و مدارک  داشته یا باعث از دست رفتن ثروت ملی می گردد مانند موزه
 ملی و یا آثار پر ارزش نگهداری می شود.

د لیکن خرابی آنها موجب آلودگی نمی باشن ۱ساختمان ها و سایر سازه ها و تاسیسات صنعتی که جزو موارد گروه خطرپذیری  
ها، مراکز گازرسانی، انبارهای سوخت و یا هرگونه ساختمان یا  محیط زیست و یا آتش سوزی وسیع می شود مانند پاالیشگاه

های خطرناک، موادشیمیایی  تاسیساتی که سازنده، پردازنده، فروشنده یا ترتیب دهنده مقادیری از موادی مانند سوخت
ه های خطرناک و یا مواد منفجره باشند که با توجه به ضوابط قانونی موجود، انتشار گسترده این مواد سمی و خطرناک، زبال

(.۳-۵-۱-۶شود )مطابق بند مضر منجر به خطری برای عموم نمی  

2 

یگر نباشند ها و سازه های مشمول این مبحث که جزو ساختمان های عنوان شده در سه گروه خطر پذیری د کلیه ساختمان
ها، ساختمان های صنعتی و  پارکینگ های طبقاتی، انبارها، کارگاه ها،های مسکونی، اداری و تجاری، هتل  مانند ساختمان

 غیره.

3 

ساختمانها و سایر سازه هایی که خرابی آنها منجر به تلفات جانی و خسارات مالی نسبتا کم خواهد شد مانند انبارهای کشاورزی 
رغداری.و سالن های م  

ها و سایر سازه های موقتی که مدت بهره برداری از آنها کمتر از دو سال است. ساختمان   

4 

1- 10 
 ضریب اهمیت مربوط به گروه بندی خطرپذیری ساختمان ها و سایر سازه ها برای بارهای باد، برف، یخ و زلزله 2-1-6جدول 

گروه خطرپذیری مطابق 
 جدول 1-1-6

ضریب اهمیت بار لرزه 
 Ieای، 

 Isضریب اهمیت بار برف،  Iiضریب اهمیت بار یخ،  Iwضریب اهمیت بار باد، 

1 1.4 1.25 25.1  2.1  
2 2.1  15.1  25.1  1.1  
3 1 1 1 1 
4 8.0  8.0  8.0  8.0  

1.4
1.25 = 1.12 

 صحیح است  1گزینه    
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درصد  سال عمر مفید ساختمان دو 50زلزله ای که احتمال وقوع آن و یا زلزله های بزرگتر از آن در (18
 باشد چه نامیده می شود؟ 

 ( زلزله خفیف 4  زله شدید( زل3  ( حداکثر زلزله محتمل 2  ( زلزله طرح1

 

 493ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 بروبه 106ص6)هدف("  بار زلزله" / زلزله محتمل #Error! Bookmark not defined. 
درصد  دوسال عمر مفید ساختمان  ۵۰، زلزله ای است که احتمال وقوع آن و یا زلزله های بزرگتر از آن در زلزله خیلی شدید
 سال(. ۲۴۷۵د )دوره بازگشت شو نامیده می حداکثر زلزله محتملباشد. این زلزله، 

 صحیح است  2گزینه    
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 mmر یک دیوار مصالح بنایی با آجر فشاری و مالت ماسه و سیمان، در صورتیکه ضخامت دیوار د(19

چند درصد از وزن دیوار را می توان  اًمتر باشد، حدود 5.5 متر و طول دیوار 3.2، ارتفاع آن 220
 مالت به حساب آورد؟ 

 درصد  30( 4  درصد 40( 3  درصد  20( 2  درصد 50( 1

 

 944ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 بروبه 126ص6" جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان"/  2-1-6جدول پ  / مالت #Error! Bookmark not defined. 
درصد بقیه را  30درصد وزن هر متر مکعب دیوار را مصالح آجری یا بلوکی و  70در محسابه وزن دیوار با مصالح بنایی می توان 

 به حساب آورد. مالت
 صحیح است  4گزینه    
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ساخته شود.  متر 16رار است در شهر رودبار استان گیالن یک بیمارستان چهار طبقه به ارتفاع کل ق(20
 مجاز نمی باشد؟  برای ساخت این بیمارستان استفاده از کدام یک از سیستم های سازهای زیر

 متوسط  دوگانه متشکل از سیستم قاب خمشی فوالدی متوسط + دیوار برشی بتن آرمه( سیستم 1

 ( سیستم قاب ساختمانی ساده توأم با دیوارهای برشی بتن آرمه ویژه 2

 ( سیستم قاب خمشی بتن آرمه ویژه3

 ( سیستم دیوارهای باربر با دیوارهای برشی بتن آرمه ویژه 4

 573ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  
  
  ضریب رفتار ساختمان،روش تحلیل “ / سازه ایسیستم( استاتیکی معادلRu )” 2800بروبه 36ص#Error! Bookmark not defined. 

  mHهمراه با حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان uRمقادیر ضریب رفتار ساختمان،  ۴-۳جدول 
Hm 
م) 
(تر   

Cd Ω0 
R
u 

 سیستم سازه سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی

50 5 
2.
5 

های برشی بتن آرمه ویژهدیوار -1 5  

سیستم -الف
 دیوارهای باربر

50 4 
2.
5 

های برشی بتن آرمه متوسطدیوار -2 4  

- 3.
5 

2.
5 

3
.
5 

 ]1[ های برشی بتن آرمه معمولیدیوار -3

15 3 
2.
5 

مسلحهای برشی با مصالح بنایی دیوار -4 3  

15 
3.
5 

2 4 
دیوارهای متشکل از قاب های سبک فوالدی سرد نورد و مهارهای تسمه ای  -5

 فوالدی

15 4 3 

5
.
5 

پوشش فوالدی صفحاتای سبک فوالدی سرد نورد و دیوارهای متشکل از قاب ه -6  

ی سه بعدیشهای بتن پاشدیوار -7 3 2 3 10  

50 5 
2.
5 

 ]2[ ویژههای برشی بتن آرمه دیوار -1 6

یستم س-ب
قاب 
 ساختمانی

35 4 
2.
5 

دیوارهای برشی بتن آرمه متوسط -2 5  

- 3 
2.
5 

 ]1[ دیوارهای برشی بتن آرمه معمولی -3 4

15 
2.
5 

2.
5 

دیوارهای برشی با مصالح بنایی مسلح -4 3  

]2[ مهاربندی واگرای ویژه فوالدی -5 7 2 4 50 و   ]3[ 

50 5 
2.
5 

کمانش تابمهاربندی  -6 7  

15 
3.
5 

2 

3
.
5 

فوالدیمعمولی  مهاربندی همگرای  -7  

50 5 2 

5
.
5 

مهاربندی همگرای ویژه فوالدی  -8 ]2[ 

https://WWW.rooboon.ir/
http://www.rooboon.ir/
http://www.rooboon.ir/


 

 

 (E )دفترچه
www.rooboon.ir 

24 

20
0 

5.
5 

3 

7
.
5 

 ]4[ قاب خمشی بتن آرمه ویژه -1

سیستم -پ
 قاب خمشی

35 
4.
5 

 ]4[ قاب خمشی بتن آرمه متوسط -2 5 3

- 2.
5 

]4[ قاب خمشی بتن آرمه معمولی -3 3 3 و   ]1[ 

20
0 

5.
5 

3 

7
.
5 

قاب خمشی فوالدی ویژه -4  

قاب خمشی فوالدی متوسط -5 5 3 4 50  

- 3 3 

3
.
5 

 ]1[ قاب خمشی فوالدی معمولی -6

20
0 

5.
5 

2.
5 

7
.
5 

ویژه + دیوارهای برشی بتن آرمه )فوالدی یا بتنی( قاب خمشی ویژه -1  

یستم س-ت
دوگانه یا 
 ترکیبی

70 5 
2.
5 

6
.
5 

دیوارهای برشی بتن آرمه ویژه + خمشی بتن آرمه متوسطقاب  -2  

50 
4.
5 

2.
5 

+ دیوار برشی بتن آرمه متوسط قاب خمشی بتن آرمه متوسط -3 6  

50 
4.
5 

2.
5 

+دیوارهای برشی بتن آرمه متوسط قاب خمشی فوالدی متوسط -4 6  

20
0 4 2.

5 

7
.
5 

فوالدی+ مهاربندی واگرای ویژه  قاب خمشی فوالدی ویژه -5  

70 5 2.
5 

+ مهاربندی واگرای ویژه فوالدی قاب خمشی فوالدی متوسط -6 6  
20
0 

5.
5 

2.
5 

مهاربندی همگرای ویژه فوالدی + قاب خمشی فوالدی ویژه -7 7  

70 5 2.
5 

+ مهاربندی همگرای ویژه فوالدی قاب خمشی فوالدی متوسط -8 6  

ویژه سازه های فوالدی یا بتن آرمه -1 2 1.5 2 10 یستم س-ث 
 کنسولی

 ( 4-3یادداشت های مربوط به جدول )
و برای ساختمان های  مناطق لرزه خیزیدر تمام  «با اهمیت خیلی زیاد و زیاد»استفاده از این سیستم برای ساختمان های  [۱]

اهمیت »برای ساختمان های با مجاز نیست. ارتفاع حداکثر این سیستم  ۲و  ۱در مناطق لرزه خیزی  «اهمیت متوسط»با 
 متر محدود می گردد.  ۱۵به  ۴و  ۳در مناطق لرزه خیزی  «متوسط

همگرای یا با مهاربندهای  مهاربندهای واگرای ویژه، با دیوار برشی بتن آرمه ویژهدر سیستم قاب ساختمانی با  ارتفاع مجاز [۲]
 :متر افزایش یابد ۷۵متر به  ۵۰، در صورتی که شرایط زیر موجود باشد، می تواند از ویژه
 ( باشد.4-2جدول ) III ای I، IIزمین ساختگاه از نوع  -الف
 نباشد.  شدید پیچشیساختمان دارای نامنظمی در پالن از نوع  -ب
 ساختمان در هر امتداد اصلی دارای سیستم مقاوم جانبی در دو طرف مرکز جرم باشد.  -پ

حاکم باشد،  رشیبتیرهای پیوند رفتار ، چنانچه در واگرای ویژه فوالدیهای  ا مهاربندیدر سیستم های قاب ساختمانی ب [۳]
 .در نظر گرفته شود ۶و چنانچه رفتار خمشی حاکم باشد، این ضریب باید برابر  ۷ضریب رفتار برابر با 

با " ابآ" آیین نامه بتن ایران، متوسط و زیاد عنوان شده در شکل پذیری کم ابدر این جدول قاب های خمشی بتن آرمه  [۴]
ها از یکدیگر در ناحیه ویژه دو انتهای  فاصله خاموتعناوین معمولی، متوسط و ویژه معرفی شده اند. ضمنا در این سازه ها 

 .سانتی متر در نظر گرفته شود ۱۵نباید بیش از  ،ها، مطابق تعریف آبا ستون
در کلیه مناطق کشور مجاز نیست. برای ساختمان های  ،(4-3در جدول ) mHاز ساخت ساختمان های با ارتفاع بیش  3-3-5-2

 .این آیین نامه الزامی است کمیته اجراییخاص که در آنها ارتفاعی بیشتر از این حدود مدنظر باشد، تأیید 

باید از سیستم هایی که عنوان  فقط« خیلی زیاد»برای ساختمان های با اهمیت  مناطق با خطر نسبی خیلی زیاددر  3-3-5-3
 دارند، استفاده شود.« ویژه»
، سیستم دوگانهو یا  سیستم قاب خمشی ویژهمتر، استفاده از  ۵۰طبقه و یا بلندتر از  ۱۵در ساختمان های با بیشتر از  3-3-5-4

الزامی است. در این ساختمان ها نمی توان برای مقابله  ،(4-3مربوط به جدول ) [2]به استثناء موارد تصریح شده در یادداشت 
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 .شده اکتفا نمود قاب های مهاربندی یاو  دیوارهای برشیبا تمام نیروی جانبی زلزله منحصرا به 
کوتاه به عنوان سیستم قاب خمشی منحصرا در ساختمان های سه طبقه و یا  دال تخت یا قارچی و ستوناستفاده از  3-3-5-5
در صورت تجاوز از این حد، تنها در صورتی استفاده از این سیستم سازه مجاز است که مقابله با  متر مجاز می باشد ۱۰از  تر

 .نیروی جانبی زلزله توسط دیوارهای برشی و یا قاب های مهاربندی شده تأمین گردد
ارتفاع ها استفاده می گردد و  پوشش سقفبرای  سیستم تیرچه و بلوکهای بتن آرمه که در آنها از  در ساختمان 3-3-5-6

سانتی متر باشد، سیستم سقف به  ۳۰برابر ضخامت سقف در نظر گرفته می شود، در صورتی که ارتفاع تیرها کمتر از  تیرها
 .( می شود 5-5-3-3منزله دال تخت محسوب شده و ساختمان مشمول بند )

همراه با  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ۳۲۴بر طبق نشریه شماره  اتصاالت خورجینی سادهارای د قاب های فوالدی 3-3-5-7
ا مهاربندی، در گروه سیستم قاب ساختمانی ساده قرار می گیرند. قاب های فوالدی دارای اتصاالت خورجینی گیردار بر طبق ضوابط آن دیوار برشی ی

های خمشی با این نوع اتصاالت  شوند. حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان هایی که در آنها تنها از قاب وب مینشریه، قاب خمشی فوالدی متوسط محس
 د.بیل می یامتر تقل ۳۰شود به  استفاده می

 بروبه 149ص2800 ]بسیار زیاد[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " النیگ / رودبار#.Error! Bookmark not defined 
 بروبه 5ص2800” گروه بندی ساختمان )بر حسب اهمیت(“ / ساختمان با اهمیت خیلی زیاد / بیمارستان#Error! Bookmark not 

defined. 
 صحیح است  1گزینه    
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موجود  های سطحی با استفاده از روابط پس از تعیین مشخصات خاک، در تعیین ظرفیت باربری پی(21
برای ضرائب ، در مراجع متداول معتبر در خصوص به کارگیری روابط نظری در تعیین ظرفیت باربری

 شکل، کدام روش یا پیشنهاد توصیه می شود؟ 
 ( مایرهوف 4  ( دبیر3  ( هنسن2  ( وسیک1

 286ص پاسخ یاب روبون:  صفحه در

 بروبه 27ص7" ظرفیت باربری )پی سطحی("  / تعیین ظرفیت باربری #Error! Bookmark not defined. 
 ظرفیت باربری پی های سطحی -7-4-3 

 .ردکجهت تعیین ظرفیت باربری پی می توان از یکی از روش های ذیل بر حسب مورد و شرایط پروژه استفاده 

 ظرفیت باربری روابط نظری استفاده از -7-4-3-1

، از روابط موجود در مراجع متداول معتبر استفاده شود. نکات ذیل تعیین ظرفیت باربریبرای مشخصات خاک تعیین  پس از
 .در خصوص به کارگیری روابط نظری در تعیین ظرفیت باربری توصیه می شود

 "روش "هنسناز رابطه و ضرایب ظرفیت باربری -7-4-3-1-1

 "وسیک" یا "مايرهوفاز پیشنهادات "یب بار ضرایب ش-7-4-3-1-2

 ( در رابطه ظرفیت باربری در صورت وجود لنگر خمشیL ,  'Bاستفاده از طول و عرض موثر )' -7-4-3-1-3

 "وسیک" یا "هنسنضرایب عمق از پیشنهاد "-7-4-3-1-4

 زمین از پیشنهادات "هنسن"ضرایب شیب کف پی و ضرایب شیب سطح -7-4-3-1-5

 "ضرایب شکل از پیشنهادات "دبیر-7-4-3-1-6

 لحاظ نمودن اثر آب زیرزمینی در محاسبه ظرفیت باربری-7-4-3-1-7
 صحیح است  3گزینه    
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باالی  طبقه 5طبقه که دو طبقه آن زیرزمین و  7متر ساختمانی  8صد داریم در یک زمین به عرض ق(22
زمین باشد احداث کنیم. مهندس محاسب از پی نواری برای فونداسیون این پروژه استفاده نموده 

متر و با توجه به منحنی  1.5ی متر و عرض هر پ 4پی روی نواری است. اگر حداکثر فاصله لب به لب 
باشد در صورتی که ارتفاعی زیر فونداسیون نسبت به تراز  B3های حباب تنش عمق گمانه 

±𝟎. .𝟖−عدد   𝟎𝟎 .𝟎±باشد، حداقل عمق گمانه از تراز  𝟎𝟎 حسب مورد  Bچه مقدار است؟   𝟎𝟎
 عرض ساختمان یا پی است. 

 متر 28( 4  متر 24( 3  متر 32( 2   متر 30( 1

 687ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 )27# بروبه 10ص7 عمق گمانه )فاصله، عرض ساختمان یا پی 
 10ص7 عمق گمانه )فاصله، عرض ساختمان یا پی(

 عمق گمانه ها7-2-3-5
 بروبه  )عمق گمانه( چارت دارد#.Error! Bookmark not defined   ساختمان/پی/محاسبه( چارت دارد  )عرض 

  Error! Bookmark not defined.#بروبه 
در طراحی پی بر روی زمین مورد نظر تعیین کننده باشد، آنگاه الزم است که عمق حداقل یک گمانه  نشستاگر  -7-2-3-5-1

هر عمقی  ساختمان در آن عمق به کمتر از هر یک از دو معیار زیر می رسد، تنش ناشی از باربیش از عمقی باشد که افزایش 
 بیشتر شد مالک می باشد:

 درصد تنش مؤثر زمین در آن عمق 10 (1
 B 2.5تا  B2بین  پی مربعی، عمق برای منحنی های حباب تنشکه با توجه به تنش ناشی از ساختمان بر کف پی ) درصد 10( 2

 . (باید باشد B4تا  B3بین  پی نواریو برای 
نظریه های به تعیین کننده باشد، عمق گمانه با توجه  زیر پی برشی خاک گسیختگیو  ظرفیت باربری زمیناگر -7-2-3-5-2

 باشد. B1.5 تا Bباید بین  ظرفیت باربری
 عرض ساختمان یا پی می باشد که باید به صورت ذیل به دست آید:B  ند باالدر دو ب-7-2-3-5-3
را عرض یک پی   Bآن دو پی باشد،  مجموع عرضمجاور بیشتر از  فاصله لب به لب دو پی: اگر ساختمان با پی های منفرد( 1
 تعیین می شود.  Bساختمان به عنوان  عرض کلر نظر گرفته و در غیر این صورت د
را عرض   Bبرابر مجموع عرض آن ها باشد،  1.5اگر فاصله لب به لب دو پی مجاور بیشتر از :  ساختمان با پی های نواری( 2

 .تعیین می شود  Bیک پی در نظر گرفته و در غیر این صورت عرض کل ساختمان به عنوان 
 تعیین می شود.  B: عرض کل پی گسترده به عنوان ساختمان با پی گسترده( 3
 که باید در تعیین عمق گمانه رعایت شود: نکاتی-7-2-3-5-4
 .ه شودباید اضاف 5-3-2-7همراه باشد، عمق گود به عمق گمانه به دست آمده در بند  گودبرداریبا  احداث ساختماناگر ( 1
 

4 < 1.5 × (1.5 + 1.5) = 4.5 → 𝐵 = 8 𝑚 
3 × 8 = 24 𝑚 
24 + 8 = 32 𝑚 

 صحیح است  2گزینه    
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دیوار  متر موجود است فشار خاک در حالت سکون معموال برای این 8یک دیوار حائل به ارتفاع (23
 وقتی حرکت جانبی دیوار نسبت به زمین کمتر از چند میلی متر باشد ایجاد می گردد؟ 

 میلی متر  2( 2    میلی متر 4( 1

 یلی متر م 0.6( 4   میلی متر0.4( 3

 

 720ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  28# بروبه 39ص7” تعیین فشار خاک )در حاالت مختلف(“  /حالت سکون در فشار خاک 
 39ص7تعیین فشار خاک )در حاالت مختلف( 

  در حاالت مختلففشار تعیین فشار خاک -7-5-4-2
 فشار خاک در حالت سکون-7-5-4-2-1

 حالت سکونخاک در 
تقریبا هیچ حرکتی ندارد و خاک در این وضعیت در  ک پشت دیوارخای ایجاد می شود که دیوار نسبت به تاین فشار در حال 

 0.00005نسبت به زمین کمتر از  حرکت جانبی دیواردر شرایطی که حالت تنش سکون قرار دارد. فشار در حالت سکون معموال 
 .برابر ارتفاع آن است، ایجاد می گردد

8000 × 0.00005 = 0.4 mm 
 صحیح است  3گزینه     
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 ؟نیستر فعالیت های مربوط به گودبرداری و آماده سازی آن، کدام عبارت صحیح د(24
 ( احداث سازه های سنگین روی خاکریز متشکل از خاک رس و الی مجاز نیست.1

 نیست. ( در تحلیل پایداری گود در شرایط موقت، در نظر گرفتن بار ناشی از زلزله الزم 2

 موارد خاص  ( به طور کلی در گودبرداری های با خطر معمولی، پایش و کنترل گود الزامی نیست مگر در3

 ( مسیرهای ورود آب به زمین باید تعیین شده و زهکش مناسب به موازات مسیر آب احداث شود. 4

 128ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  بروبه 15ص7)گودبرداری وپایش(  تسطیحآماده سازی و #Error! Bookmark not defined. 
 مجاز نیست. ماسه ریزدانهیا  الیو  خاک رسروی خاکریز متشکل از  سازه های سنگیناحداث -7-3-2-6

اید تعیین گردد و به زمین ب مسیرهای ورود آبتوجه شود  زهکشی سطحی و زیرسطحیباید به  تسطیح اراضیدر -7-3-2-7
 احداث شود. امتداد عمود بر مسیر آبزهکش مناسب در 

 

 826ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  بروبه 23ص7” پایش )مسئولیت، طراحی، اجرا، نظارت(“  /گود با خطر معمولی و زیاد #Error! Bookmark not defined. 
در گودهای با خطر معمولی و زیاد چنانچه شرایطی وجود داشته باشد که طراح انجام پایش را ضروری بداند الزم است  -ت 

 عملیات پایش انجام پذیرد.
 

 826ص اسخ یاب روبون: صفحه در پ

  بروبه 19ص7” پایداری گود )تحلیل(“  /گود در شرایط موقت #Error! Bookmark not defined. 
 }..الزم نیست بار زلزلهموقت در نظر گرفتن گود در شرایط برای تحلیل  4-5-3-3-7

  
 است صحیح  4گزینه     
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متر زیر تراز آب زیرزمین قرار دارد. پالن گودبرداری این  0.7تراز زیر شالوده یک ساختمان، (25
 5تا  3متر است. به دلیل شیب دار بودن زمین عمق گود بین  30×40ساختمان مستطیلی به ابعاد 

ز پمپ های قوی آب استفاده متر متغیر است. پیمانکار گودبرداری برای انجام عملیات گودبرداری ا
ها و  کرده با رسیدن به تراز زیر پی، گود را تحویل مهندس مجری داده و اقدام به برچیدن پمپ

آب در داخل گود  mm 700ها، حدود  ساعت بعد از خاموش شدن پمپ 30ترک کارگاه می کند. 
ساختمانی و تخلیه جمع شده و سطح آن ثابت می ماند. مهندس مجری برای ادامه انجام عملیات 

آب، دستور استفاده از دو پمپ دائم را صادر می کند. به طور متوسط کمترین دبی پمپاژ قابل قبول 
 باید نزدیک باشد؟  هر کدام از این پمپها به کدام یک از گزینه های زیر

 لیتر بر ثانیه  4( 2    لیتر بر ثانیه 6( 1

 لیتر بر ثانیه  2( 4    لیتر بر ثانیه 8( 3

 
 است صحیح  2گزینه     
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 ؟ نمی باشددر یک ساختمان با مصالح بنایی کدام یک از عبارات زیر صحیح (26
میلی متر و ضخامت آن  800( ارتفاع جان پناه اطراف بام و بالکن ها از کف تمام شده در هر صورت باید حداکثر 1

 میلی متر باشد.  150حداقل 

دهانه هر کدام بیشتر است  متر یا یک دهم طولمیلی  350( طول تکیه گاه نعل درگاه در هر طرف بایستی حداقل 2

 در نظر گرفته شود. 

درجه می  60افق زاویه  ( بار وارده به نعل درگاه عبارت است از بخشی از دیوار مثلثی شکل که اضالع جانبی آن با3

 سازد. 

متر  3.5از مهار مناسب ( حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای و تیغه ها از تراز کف مجاور بدون استفاده 4

 می باشد.

 33ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 بروبه# 28ص8 ]میلیمتر 700حداکثر["جان پناه )ساختمان با مصالح بنایی(" / ارتفاعError! Bookmark not defined. 

 
 است صحیح  1گزینه  
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 یلگرد بستر در کجا استفاده می شود؟ م(27
 ( در بتن محوطه سازی 1

 ( در بتن کف های سالن های صنعتی 2

 ( در درزهای مالت بین ردیف های واحدهای بنایی 3

 ( در نمای سیمانی ساختمان با مالت ماسه و سیمان 4

 973ص سخ یاب روبون: صفحه در پا

  )بروبه 7ص8میلگرد بستر )تعریف#Error! Bookmark not defined. 
 میلگرد بستر  8-1-2-36

به آن جوش شده  خرپایییا  نردبانیبه صورت  مفتول های عرضیتغییر شکل یافته که  مفتول طولیمیلگرد بستر از یک جفت 
 نصب می شود بین ردیف های واحدهای بنایی درزهای مالتاند، تشکیل شده و در ابعاد مناسب برای قرارگیری در 

 است صحیح  3گزینه  
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 ها کدام گزینه صحیح است؟  ر ساختمان های بنایی، در مورد دیوار زیرزمیند(28
 استفاده کرد.  ( برای عایقکاری رطوبتی زیر دیوارهای زیر زمین می توان از قیر و گونی و سایر مصالح مشابه،1

 . ( نعل درگاهی دیوارها در زیر زمین ها باید از بتن درجا ساخته شوند2

 الزامی نیست.  ( عایقکاری رطوبتی زیر دیوارهای زیر زمین، در صورتی که روی شالوده بتن آرمه قرار گیرند3

 ( ضخامت دیوارهائیکه روی دیوار زیر زمین قرار می گیرند باید حداقل برابر با ضخامت دیوار زیر زمین باشد. 4

 455ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 بروبه 24ص8مصالح بنایی(  دیوار زیرزمین )ساختمان با#Error! Bookmark not defined. 
 دیوار زیرزمین 8-3-1-4

ناشی می شود باید دارای مقاومت  خاک های مجاورکه از  بارهای جانبیبه اضافه  بارهای قائمدیوارهای زیرزمین جهت تحمل 
 این دیوارها الزم است : و ضخامت کافی باشند. در ضمن رعایت ضوابط زیر برای

 دیوار زیرزمین باید حداقل برابر با ضخامت دیوار طبقه همکف باشد. ضخامتالف( 
به  کالف های قائمیا  قائم میلگردهایو توسط  ساخته شده باشند بتن درجاها در طبقه زیرزمین باید از  نعل درگاهكلیه ب(  

 پایین و باال متصل گردند.  کالف های افقی
صورت عدم استفاده از کالف افقی زیر دیوار طبقه زیرزمین، باید کلیه میلگردهای قائم در دیوار طبقه زیرزمین به میلگردهای ج( در 

 شالوده متصل گردند. 
و سایر مصالح مشابه به  قیر گونیبا  زیر دیوار عایقکاری رطوبتیعایقکاری شوند.  نفوذ آب و رطوبتد( دیوارها باید در برابر 

 نسبت سیمان به ماسهبا  مالت ماسه سیمانمیلی متر  ۲۰و  در برابر بارهای جانبی، مجاز نیست مقاومت برشیاهش دلیل ک
 یک به دو کافی است.

 است صحیح  2گزینه  
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 6متر و طول  3.5واری برای یک دیوار چند جداره حفره پر دارای ارتفاع حداقل تعداد بستهای دی(29
 متر چقدر است؟ 

1 )35  2 )83  3 )54  4 )105 

 175ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  )بروبه 25ص8بست دیواری در دیوار چند جداره حفره پر )ساختمان با مصالح بنایی#Error! Bookmark not 

defined. 
 بست دیواری در دیوار چند جداره حفره پر 8-3-1-8

میلی متر به یکدیگر بسته  ۵حداقل  قطر، جداره ها باید با بست های دیواری به دیوارهای چند جدارهمتر مربع از  0.2در هر 
یکسانی را میان جداره ها ایجاد می کنند استفاده  مقاومتشوند، می توان از بست های دیواری با اندازه و فاصله متفاوت که 

 کرد
 6 × 3.2 = 21 
 21 ÷ 0.2 = 105 

 است صحیح  4گزینه  
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کف فضاهای پارکینگ در طبقات مدفون یک مجتمع مسکونی بزرگ، از دال بتن مسلح تخت به (30
ست. مطابق مشخصات قید شده در نقشه ها، تشکیل شده و فاقد کفسازی ا mm 300ضخامت 

برای طراحی این دال ها فقط وزن مرده دال و بار زنده مربوط به محل عبور و پارک خودروهایی با 
 )بار گسترده  kN40وزن حداکثر 

2m/kN 3  و بار متمرکزkN20 در نظر گرفته شده است. مهندس )
زن آن را باید حداقل بین چند سقف اجرا مجری برای بتن ریزی یک سقف جدید با بتن متعارف، و

شده پایین تر توزیع نماید تا بار وارد بر هر طبقه بدون در نظر گرفتن ضرایب بار و مقاومت از بارهای 
محاسباتی فراتر نرود؟ فرض می شود دال های طبقات پائین تر به مقاومت مشخصه رسیده اند، 

یکنواخت است و وزن سرشکن شده قالب و داربست  توزیع بار ناشی از طبقه جدید در طبقات پایین
 و شمع در هر طبقه 

2m/kN 0.3  می باشد. بار زنده طراحی وارد بر قالب 
2m/kN 2.4  است. سختی

 محوری داربست ها و شمع ها بی نهایت فرض می شوند.
 سقف 5( 4  سقف  2( 3  سقف  4( 2  سقف  3( 1

 

 136ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 35بروبه# 169ص9وارده("  قائم"قالب )بار  / بار زنده 

 168ص9قالب )بار قائم وارده( 
 بارهای قائم وارد بر قالب ها 9-12-1-16

عمدتا ناشی از موارد زیر می  بارهای قائمرا برای بارهای قائم وارد بر قالب طراحی می کنند.  قالب کف تیرهاها و  قالب دال 
 ند: باش

 و ملحقات و قطعات اتصال آن وزن قالب. 1
 وزن بتن تازه ریخته شده. 2

 اقالم کار گذاشته شده در داخل بتنو سایر  وزن آرماتوربندی. 3
 در هنگام آرماتوربندی، بتن ریزی، عمل آوری و نظایر آنها، که عبارتند از: وزن ناشی از اجرای کار. ۴

 وزن کارگران و پرسنلالف( 

 ، از جمله دستگاه ویبراتور و نظایر آنبزار و وسایل و تجهیزاتوزن اب( 
 وزن گذرگاه ها و سکوهای کارپ( 
 وزن مواد و مصالح انبار شده بر روی قالبت( 
 بار قائم ناشی از اجرای عملیات بتن ریزیث( 
 ، اعم از در حین کار یا سایر زمان هابارهای موقت ناشی از انبار کردن مصالحج( 
 ی ناشی از فشار رو به باالی بادبارهاچ( 

، بارهایی که از اتمام یا بخشی از طبقات فوقانی بر قالب ها وارد می شود را نیز می باید در ساختمان های چند طبقهح( در 
 طراحی قالب ها به حساب آورد 

 های قائمانواع بار 9-12-1-16-1
 شوند: .بطور کلی بارهای قائم شامل دو بخش اصلی زیر می 

 ، که شامل وزن قالب به عالوه وزن بتن تازه ریخته شده و وزن آرماتور درون آن می شوند.بارهای مرده. 1
، که شامل وزن کارگران، وسایل و تجهیزات، مواد و مصالح انبار شده، عبورگاه کارگران وسایل و تجهیزات و بارهای زنده. ۲

 ایر آنها می شوند. ضربات ناشی از اجرای کار و ویبره بتن و نظ

در ساختمان های چند طبقه، که ممکن است بارهای ناشی از طبقات فوقانی نیز به طبقات پایین وارد شوند، این بارها را باید 
طبقات پایین، متناسب و منطبق بر شرایط کار، در نظر  پایه های اطمینانها و  داربستو  سیستم شمع بندیدر محاسبات 

 گرفت. 

وارد بر تصویر سطح افقی در نظر گرفت. همچنین در صورتی  2kN/m 2.4ها را نباید کمتر از  طراحی وارد بر قالب بارهای زنده
 در نظر گرفت. 2kN/m 3.6استفاده می شود نباید این مقدار را کمتر از  وسایل حمل ماشینی بتنکه از 
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نباید کمتر وسائل حمل ماشینی بتن ر صورت استفاده از و د 2kN/m 4.8را نباید کمتر از مجموعه بارهای مرده و زنده طراحی 
 در نظر گرفت. 2kN/m 6از 
بتن با )برای  3kN/m 25( و بتن بدون آرماتور)برای  3kN/m 24با وزن متعارف را می توان برابر با وزن مخصوص بتن تازه  

 ( در نظر گرفت.آرماتور
  
اعالم شده است پس از وسایل حمل ماشینی استفاده نشده است و در نتیجه  2.4ا توجه به اینکه مقدار بار زنده طراحی قالب ب

 کیلو نیوتن بر مترمربع است در نتیجه داریم: 4.8حداقل مقدار مجموع بارهای مرده و زنده وارد بر هر سقف برابر 
 

Wکل بار قائم وارده بر قالب ها : 
W=(0.3(سقف ضخامت) × 1 𝑚2 × 25 𝑘𝑛

𝑚2) + 0.3(قالب) 𝑘𝑛

𝑚2 3(پارکینگ بارزنده)(+ 𝑘𝑛

𝑚2 = 10.8 𝑘𝑛

𝑚2 
10.8
4.8 = 2.25 →  =تعداد سقف هایی که بار را تحمل می کنندحداقل سقف 3

 
 

 است صحیح 1گزینه     
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 ک از جمالت ذیل برای بتن پرمقاومت صحیح می باشد؟ کدام ی(31

 باشد.  ( مقاومت فشاری سنگدانه ها باید حداقل برابر با مقاومت فشاری خمیر سیمان مصرفی1

 سیمان سبب کاهش سرعت واکنش هیدراسیون می شود.  می( افزایش نر2

 باشد.  2.5 از( ماه باید دارای دانه بندی ریزتر باشد مدول نرمی ماسه باید کمتر 3

 ( برای کسب مقاومت فشاری و دوام نمی توان از پوزوالن ها استفاده نمود. 4

 931ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  بروبه 71ص5” بتن پرمقاومت )استاندارد ها و ویژگی ها(“  /مقاومت فشاری سنگدانه#Error! Bookmark not defined. 
 70ص5بتن پرمقاومت )استاندارد ها و ویژگی ها( 

 بتن پر مقاومت  5-10-3-1-3
 در مورد بتن پرمقاومت رعایت موارد زیر الزم است:

 -بیشتری نسبت به بتن با مقاومت کمتر انجام شود. ببتن پرمقاومت باید با دقت ساخت برای  انتخاب مصالح مصرفی -الف
باید تغییرات در خصوصیات سیمان دارد، بنابراین  خواص بتن پرمقاومت، اثر نامطلوب بر تغییرات در خصوصیات سیمان

 درصد باشد.5/0درصد و  ۴نباید به ترتیب بیش از  افت ناشی از سرخ شدن سیمانو  S3Cمقدار محدود شود. تغییر در 
 درصد محدود گردد. 0/2±باید به (3SOمقدار سولفات )همچنین تغییر در 

قابل قبول نیست،  نرمی بسیار زیاد، اما می شود افزایش سرعت واکنش هیدراسیونسبب  افزایش نرمی سیمانهرچند  -پ 
مقاومت زیاد فقط در مواردی باید استفاده شود که  ۳سیمان پرتلند نوع را افزایش می دهد. بنابراین تقاضای آب مخلوط زیرا 

 نیاز باشد. زودرس
پوزوالن ها از جمله مواد افزودنی معدنی مورد نظر در بتن های پرمقاومت می توان از  مقاومت فشاری و دوامبرای کسب  -ت

 استفاده کرد.  بتن معمولیمانند 
سازگاری سیمان و مواد مانند بتن معمولی می توان استفاده کرد، اما از  در ساخت بتن پرمقاومت مواد افزودنی شیمیاییاز  -ث

به عنوان یکی از روش های بررسی می توان  آزمایش اسالمپباید اطمینان حاصل کرد. از  فوق روان کنندهبه خصوص افزودنی 
 استفاده کرد. 

سنگدانه و  مصرفی در بتن پرمقاومت باشد سیمان مقاومت فشاری خمیرها باید حداقل برابر با  مقاومت فشاری سنگدانه -ج
بهبود و برای  گردباید  سنگدانه ریز، کاهش مقدار خمیر سیمانو  بهبود کاراییباشند. برای  صفحات ضعیفنباید دارای  درشت

 ( باشندشکسته) سنگدانه درشت زاویه دار، مقاومت پیوستگی بین سنگدانه و خمیر سیمان
کیلوگرم بر مترمکعب است. در صورت عدم کسب مقاومت فشاری مورد نظر با  ۵۶۰تا  ۳۹۰بین  نمقدار مناسب سیما -چ 

، به مواد افزودنی معدنی مناسبمخلوط و استفاده از کاهش نسبت آب به سیمان استفاده از مقادیر سیمان ذکر شده، باید با 
 الزم دست یافت.  مقاومت فشاری متوسط

مقاومت فشاری میلی متر و برای  ۲۵یا  ۱۹باید  شن، اندازه حداکثر مگاپاسکال ۶۰فشاری تا  بتن با مقاومتبرای ساخت  -ح
 میلی متر باشد.  5/12یا 5/9، اندازه حداکثر شن بایدمگاپاسکال ۱۰۰بیشتر تا 

ت فشاری مورد نظر تعیین شود. بازه وسیع مقاوم مقاومت فشاریباید بر اساس  نسبت آب به سیمانو  مقدار آب مخلوط -خ
 انتخاب شود. 26/0قابل کسب است، اما نسبت آب به سیمان نباید کمتر از  5/0تا  3/0با نسبت آب به سیمان بین 

کارایی و در آزمایشگاه ساخته شود. مخلوط های آزمون باید الزامات  مخلوط های آزمون، باید نسبت مخلوطپس از تعیین  -د
 رت باید مقدار یا نوع اجزای مخلوط اصالح شوند.را تأمین کنند، در غیر این صو مقاومت

در نظر باشد  زودرسشود، مگر آن که بتن پر مقاومت  اندازه گیریروز  ۵۶مقاومت فشاری بتن های پرمقاومت باید در سن  -ذ 
 روز معیار و مورد اندازه گیری قرار گیرد. ۲۸که باید مقاومت در سن 

 است صحیح  1گزینه  
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را به چند طریق آئین نامه ای می توان وصله نمود؟ )از ترکیب  mm38میلگردهای کششی به قطر (32
 انواع وصله ها صرف نظر شود( 

 طریق  5( 4  طریق  2( 3  طریق  3( 2  طریق  4( 1

 1046ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  بروبه# 301ص9میلگرد )ضوابط کلی و موارد شامل( وصلهError! Bookmark not defined. 
 وصله میلگردها 9-21-4
 ضوابط کلی 9-21-4-1
 وصله میلگردها به یکدیگر به یکی از چهار طریق )الف( تا )ت( این بند و یا ترکیبی از آنها مجاز است: 9-21-4-1-1

: که با مجاور هم قرار دادن دو میلگرد در قسمتی از طولشان عملی می شود. طولی که دو میلگرد باید در مجاور وصله پوششی -الف
 شود.نامیده می « طول پوشش»هم قرار داده شوند، 

 : که با جوش دادن دو میلگرد به یکدیگر انجام می شود.وصله جوشی -ب
 خاص حاصل می شود.  وسایل مکانیکی: که با بکارگیری وصله مکانیکی -پ
 عملی می گردد. میلگردهای فشاریکه با بر روی هم قرار دادن دو انتهای  وصله اتکایی -ت

 .میلیمتر مجاز می باشد ۳۶تنها در مورد میلگردهای با قطر کمتر از وصله پوششی،  9-21-4-1-2
، مجاز نیست. اما هریک از میلگردها را می توان جداگانه مجموعه میلگرد، به عنوان یک گروه میلگردهاوصله پوششی برای  9-21-4-1-3

 لف نباید با هم تداخل داشته باشند.با وصله پوششی بهم متصل نمود. در این حالت نواحی وصله میلگردهای مخت

طول پوشش الزم برای وصله پوششی هر دو میلگرد در گروه میلگردها باید براساس طول پوشش الزم برای هریک از  9-21-4-1-4
 نیز رعایت شود. ۶-۲-۲۱-۹میلگردها تعیین شود و در آن ضوابط بند 

که با وصله پوششی بهم متصل می شوند نباید بیشتر از یک پنجم طول  فاصله محور تا محور دو میلگردی در اعضای خمش 9-21-4-1-5
 میلی متر باشد.  ۱۵۰پوشش الزم و یا بیشتر از 

 برابر قطر میلگرد کوچکتر باشد.  ۵در سایر اعضا این فاصله نباید بزرگتر از 
 ر میلگردهای وصله شونده محصور گردد.باید با میلگردهای عرضی عمود ب محل وصله غیر تماسی

)جوش الکتریکی تماسی( یا  اتصال جوشی نوک به نوک خمیریباید به صورت یکی از روش های  وصله جوشی میلگردها 9-21-4-1-6
 𝑨𝒃𝒇𝒚𝒅 1.47با )جوش با قوس الکتریکی( انجام شود. مقاومت این وصله ها در کشش باید حداقل برابر  اتصال جوشی ذوبی با الکترود

 تأمین شده باشد.  2-2-4-21-9باشد، مگر آنکه الزامات بند 
فوالدهای میلیمتر برای  ۱۰اتصال جوشی نوک به نوک خمیری فقط در شرایط کارخانه ای و در صورتی مجاز است که قطر میلگردها از 

تجاوز  1.5از  نسبت سطح مقطع دو میلگرد وصله شوندهکمتر نباشد، و  فوالدهای سرد اصالح شدهمیلیمتر برای  ۱۴یا  گرم نورد شده
 نکند. 

اتصال جوشی ذوبی با الکترود در صورتی مجاز است که برای هر نوع فوالد، مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، از الکترود و 
 روش جوشکاری مناسب آن استفاده شود.
 ول به یکی از روشهای )الف( تا )پ( این بند انجام می پذیرد:اتصال جوشی ذوبی با الکترود به طور معم

میلیمتر مجاز  ۳۶تا  ۶با قطر  ، که فقط برای میلگردهای گرم نورد شدهجوش از یک رو یا دو روبا  اتصال جوشی پهلو به پهلو -الف
 برابر  ۱۰از یک رو نباید از  طول نوار جوشاست. در این روش 

 برابر قطر میلگرد کوچکتر، کمتر اختیار شود. ۵متر باشد و طول نوار جوش دورو نباید از قطر میلگرد کوچکتر، ک
یا وصله های جانبی اضافه با جوش از یک رو یا دو رو، فقط برای میلگردهای گرم نورد شده مجاز است.  اتصال جوشی با وصله -ب

 ها مشابه اتصال جوشی پهلو به پهلو است. حداقل طول نوار جوش برای اتصال هر میلگرد به وصله یا وصله 

برابر قطر  ۳بند نباید کمتر از  طول پشتها، که اتصال جوشی نوک به نوک با پشت بند با آمادگی یا بدون آمادگی سر میلگرد -پ
فاصله دو سر میلگردهای . برابر قطر میلگردها برای فوالدهای سرد اصالح شده اختیار شود ۸میلگردها برای فوالدهای گرم نورد شده یا 

باید معادل نصف قطر میلگردها باشد. در مورد فوالدهای  حالت بدون آمادگیمیلیمتر و در  ۳ حالت با آمادگیاز هم در  وصله شونده
 ئمنزدیک به قایا  وضعیت قائمسرد اصالح شده آماده کردن سر هر دو میلگرد الزامی است. در صورتی که میلگردهای وصله شونده در 

 قرار گیرند، آماده کردن انتهای میلگرد فوقانی الزامی است و انتهای میلگرد تحتانی باید عمود بر محور آن بریده شود.

-۲۱-۹باشد مگر آنکه ضابطه بند  1.47𝑨𝒃𝒇𝒚𝒅حداقل برابر با  مقاومتوصله مکانیکی میلگردها باید در کشش و فشار دارای  9-21-4-1-7
 تأمین شده باشد. ۴-۲-۲
-۳-۴-۲۱-۹میلیمتر و بیشتر مجازاست و رعایت ضوابط بند  ۲۵با قطر  میلگردهای تحت فشارفقط برای  وصله های اتکایی 9-21-4-1-8
 در آنها الزامی است. ۳

 است صحیح  3گزینه  
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 در اجرای بتن کدام مورد صحیح است؟ (33
 ( اضافه کردن آب به بتن در محل بتن ریزی تحت هر شرایطی مجاز نیست. 1

 ( ساخت بتن غیر سازه ای با هر حجمی با دست بالمانع است. 2

 از باشد. ( سطح بتن ریخته شده به صورت الیه های افقی باید تر3

قطعات سازه ای به  ( بتنی که به حالت نیمه سخت در آمده و گیرش آن شروع شده را می توان با افزودن آب در4

 کار برد. 

 542ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  بروبه# 64ص9بتن ریزی )اجرای بتن(  /سطح بتن ریخته شدهError! Bookmark not defined. 
 باشد. تراز، باید الیه های افقیبه صورت  سطح بتن ریخته شده 9-7-4-6

 است صحیح  3گزینه  
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 ؟نیستکدام یک از عبارات ذیل در مورد جنس و عملکرد قالب ها در سازه های بتنی صحیح (34
 رابر صدمات مکانیکی حفظ کنند. ( قالب ها باید بتن را در ب1

 ( استفاده از آلومینیوم در سطوح در تماس با بتن ممنوع است. 2

 ( قالب باید از کم شدن رطوبت و نشت شیره آن جلوگیری کند. 3

 ( چوب مصرفی در قالب ها باید بدون پیچ و تاب و تازه باشد. 4

 341ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  40بروبه# 160ص9"قالب )مصالح مصرفی("  /جنس قالب 
 160ص9قالب )مصالح مصرفی( 

 مصالح مصرفی در قالب 9-12-1-5
مشخصه انتخاب کرد.  سطح تمام شده مورد نظرو  ایمنی، مالحظات اقتصادیمصالح مناسب برای قالب را باید با توجه به  

لح را باید در ساخت قسمت های مختلف مانند بدنه، رویه، ملحقات، اجزای نگهدارنده قالب و مصا های فیزیکی و مکانیکی
 مورد استفاده در قالبهای بتن عبارتند از: مصالح متداولنظایر آنها مورد توجه قرار داد. انواع 

 مصالح بنایی.و  مواد پلیمری، آلومینیوم، فوالد، چوب 
چوب مصرفی برای قالب باید ، و نظایر آنها می شود. چهار تراش(، تخته الیه )پالی وودچوب مصرفی در قالب ها شامل انواع 

. طراحی و محاسبه برای قالب بندی باید خودداری شود مصرف چوب تازهاز . باشد بدون گره، سالم و بدون پیچ و تاب، صاف
 صورت می گیرد. ساختمان های چوبی موقتبر اساس طراحی و محاسبه  قالب های چوبی

در سازه های قالب به کار رود. در هریک از حاالت می باید ضوابط  سرد خم شدهو یا  گرم نورد شدهفوالد ممکن است به صورت 
 طراحی ساختمان های گرم نورد شده یا سرد خم شده را به کار برد.

و هم  موجب خرابی قالبزیرا هم  نوع است،مم صفحات رویهبه ویژه در  سطوح در تماس با بتن،استفاده از آلومینیوم در 
 می شود. موجب کاهش کیفیت بتن

  پالستیک های الیافیو  پالستیک های سختدو نوع مواد پلیمری مصرفی در قالب های بتنی عبارتند از 
آب بتن توسط  جذبدر صورتی که از مصالح بنایی به عنوان قالب استفاده می شود باید شرایطی را در اجرا فراهم آورد که از 

 ، که موجب کاهش کیفیت بتن می گردد، جلوگیری شود.مصالح بنایی
 است صحیح  4گزینه  
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 در مورد درزهای اجرایی در بتن صحیح نمی باشد؟  کدام یک از عبارات ذیل(35
 و سپس الیه بعد را ریخت.  ( برای تامین پیوستگی بتن در محل درزهای اجرایی باید سطح بتن قبلی را خشن ساخت1

 ( از ایجاد درزهای اجرایی قائم همواره باید پرهیز نمود. 2

 مقدار را دارند.  ر آنها نیروهای داخلی کمترین( درزهای اجرایی را باید در مقاطعی پیش بینی کرد که د3

 ( درزهای اجرایی می تواند به صورت پلکانی یا سطوح شکسته اجرا شود.4

 415ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 بروبه# 173ص9)درز بتن(  درز اجراییError! Bookmark not defined. 
 درزهای اجرایی  9-12-2-1

 تعداد درزهای اجرایی باید در کمترین حد الزم برای انجام کار انتخاب شود. 
ته به اهمیت کار باید های اجرایی و موقعیت آنها بسشکل درزدرزهای اجرایی باید دقت کافی به عمل آید.  تعیین موقعیتدر 

تعیین شود. در هر حال تعیین موقعیت درزهای اجرایی را نباید به دستگاه نظارت در نقشه ها منعکس یا در کارگاه به وسیله 
 محل یا زمانی دلخواه از قبیل پایان روز کار موکول کرد.

 را از روی آن زدود.شک شده دوغاب خرا تمیز کرد و سطح بتن در درزهای اجرایی باید  9-12-2-1-1
کمترین مقدار نیروهای برشی و به ویژه نیروهای داخلی درزهای اجرایی را باید در مقاطعی پیش بینی کرد که در آنها  9-12-2-1-2

های الزم و سایر نیروهای داخلی، در محل درزهای اجرایی باید پیش بینی انتقال نیروهای برشی را دارند. در صورت لزوم برای 
 به عمل آید.

 را خشن ساخت و سپس الیه بعد را ریخت.سطح بتن قبلی در محل درزهای اجرایی باید تأمین پیوستگی بتن برای  9-12-2-1-3
 در آورد. به صورت اشباع با سطح خشک قبل از بتن ریزی جدیداجرایی را  تمامی سطوح درزهایباید  9-12-2-1-4
درزهای اجرایی نباید بدون شکل باشند بلکه باید امتدادی عمود بر امتداد تنش های عمود بر سطح داشته باشند.  9-12-2-1-5

 در نظر گرفت. سطوح شکستهیا  پلکانیدرزهای الزم را به صورت باید خودداری کرد و  ایجاد درزهای بزرگ اجراییاز 

  باید با قالب های مناسب انجام شود. ایجاد درزهای اجرایی قائم 9-12-2-1-6
قرار گیرند. در تیرهای اصلی  تیرهای اصلی و فرعیها و  ثلث میانی دهانه دالها باید در  ایجاد درزهای اجرایی کف 9-12-2-1-7

-۱۲-۹تعارض مفاد بند  تیر فرعی کمتر باشد. در صورت متقاطع با آنها نباید از دو برابر عرض فاصله هر درز اجرایی تا تیر فرعی
 اولویت دارد. ۲-۱-۲
دارند، نباید بتن ریزی  حالت خمیریها یا دیوارها را تا زمانی که این اعضای قائم  تیرها یا دال های متکی بر ستون 9-12-2-1-8

 کرد.
آن در نقشه ها یا دفترچه  ریخت، مگر آن که خالفها را باید به صورت یکپارچه با بتن دال  بتن تیرها و سر ستون 9-12-2-1-9

 مشخصات تصریح شده باشد.
است صحیح  2گزینه    

 
 
 
 
 
 
 
 

https://WWW.rooboon.ir/
http://www.rooboon.ir/
http://www.rooboon.ir/


 

 

 (E )دفترچه
www.rooboon.ir 

42 

توزیع  .شود متر در یک ساعت و نیم و به طور یکنواخت انجام می 5بتن ریزی یک دیوار به ارتفاع  (36
ی این دیوار برای طراحی قالب آن کدام گزینه است؟ بتن متعارف با فشار حداقل ناشی از بتن ریز

 (20°دمای 

 

1 )D 

2 )B 

3 )C 

4 )A 

 

 720ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 بروبه# 171ص9(" وارد بر قالب دیوار بتنی)جانبی ناشی از فشار رانشی بتن تازه  بار" /شار رانشی بتن تازه فError! Bookmark not defined. 

 محاسبه بارهای جانبی ناشی از فشار رانشی بتن تازه، وارد بر قالب های دیوارهای بتنی  12-1-18-2-

 محاسبه می گردد:  ۲-۱۲-۹و  ۱-۱۲-۹فشار رانشی بتن تازه برای دیوارها و ستون ها طبق روابط 
  الف( دیوارها

V1<2 m h⁄                                                  Pm=7.2+
800 V1
Tc+18 (kN∕m2)  

 
(9-12-1 )2≤V1≤3m/h                                   Pm=7.2+

1200
TC+18 +

250V1
TC+18 (kN∕m2)   

 
V1>3 m h                                                                        Pm=24 H⁄  

 
30≤Pm≤100(kN∕m2) 

 ب(ستون ها
(9-12-2   )Pm=7.2+

800 V1
Tc+18 (kN∕m2)  

 
   30≤Pm≤150(kN∕m2) 

 
 رعت بتن ریزی دیوار موجود برابر است با:س

5
1.5 = 3.33 

𝑚

ℎ𝑟
> 3 → 

 د شد:متر در ساعت است فلذا فشار ناشی از بتن تازه برابر فرمول ذیل خواه 3با توجه به اینکه سرعت بتن ریزی بیش از 

V1>3 m h     →     Pm=24 H⁄ →   Pm=24× 5=100 
𝑘𝑛

𝑚2 
 
 

کیلونیوتن  100با توجه به سرعت زیاد بتن ریزی و طبق رابطه باال ، فشار وارد بر قالب به صورت ثابت در سراسر ارتفاع دیوار برابر 
 بر متر مربع خواهد بود.

 
است صحیح  3گزینه    
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به ستون  به منظور گیرایی در اتصال انتهایی تیر 925کدام یک از جزئیات زیر برای آرماتور قالبدار  (37
 قابل قبول است؟ 

 

 (3( شکل )1

 ( 1( شکل )2

 (4( شکل )3

 (2)شکل  (4

 

 397ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  43به برو# 294ص9"قطر خم )مهار میلگرد("  /خم میلگرد 
 294ص9قطر خم )مهار میلگرد( 

 حداقل قطر خم ها9-21-2-3
کمتر اختیار  1-21-9میلیمتر نباید از مقادیر مندرج در جدول  ۱۶های با قطر کمتر از  خاموتخم ها به جز برای  قطر داخلی -الف

 شود:
 حداقل قطر خم ها 1-21-9جدول 

 حداقل قطر خم قطر میلگرد
میلیمتر 28کمتر از   6 db 

میلیمتر 34تا  28  8 db 
میلیمتر 55تا  36 * 10 db 

 درجه به روش خاصی نیاز است. 90زاویه بیشتر از میلیمتر و بیشتر و با  36برای خم کردن میلگرد ها به قطر *
 دسی بل اختیار شود. bd4میلیمتر نباید کمر از  16قطر داخلی خم ها برای خاموت ها به قطر کمتر از  -ب

 
 

 

 659ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  43بروبه# 293ص9"قالب استاندارد )مهار میلگرد("  /طول مستقیم 
 293ص9قالب استاندارد )مهار میلگرد( 

 قالب های استاندارد 9-21-2-2
 در این مبحث هریک از خم های مشروح زیر قالب استاندارد تلقی می شود: 

 میلگردهای اصلی -الف
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 میلی متر در انتهای آزاد میلگرد ۶۰ولی نه کمتر از  طول مستقیم  bd4درجه( به اضافه حداقل  ۱۸۰نتهایی )قالب ا خم نیم دایره -
 در انتهای آزاد میلگرد bd12حداقل  ( به اضافه طول مستقیم برابر درجه )گونیا ۹۰خم  -
 

 است صحیح  2گزینه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هستند؟  کدام دسته از التکس ها برای استفاده با سیمان در بتن های اصالح شده با پلیمر مناسب(38
  2( التکس های کاتیونی 1
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 ( التکس های غیریونی 2

 ( التکس های آنیونی 3

 انواع التکس ها برای استفاده همراه با سیمان در بتن مناسب نیستند. ( هیچ یک از 4

 830ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  45بروبه# 100ص9"بتن اصالح شده با پلیمر )مصالح("  /التکس غیر یونی 
 100ص9)مصالح(  بتن اصالح شده با پلیمر

 مصالح 9-9-5-2
که  ترکیب التکساست و فقط  بتن معمولیمشابه  بتن اصالح شده با التکسبرای ساخت مالت یا  مصالح مصرفی 9-9-5-2-1

، می توان بار الکتریکی روی منومرهاافزوده می شود، آن را متمایز می کند. التکس ها را بر حسب نوع به بتن و مالت معمولی 
 به سه گروه تقسیم کرد.

نوع ماده فعال کننده سطحی که برای پراکنده کردن منومرها استفاده می شود، مبنای این تقسیم بندی است. گروه ها به 
 ( تقسیم بدون بار) غیر یونی( و منفیبار ) آنیونی(، بار مثبت) کاتیونی

بنابراین فقط می شوند. التکس های کاتیونی یا آنیونی برای استفاده با سیمان مناسب نیستند، زیرا پایداری الزم را ندارند. 
 .التکس های غیر یونی باید استفاده شوند

است صحیح  2گزینه    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعیین  که عبارت است از تنش تسلیم مورد انتظار به حداقل تنش تسلیم yRبا توجه به تعریف (39
 مقاطع قوطی ساخته شده با ورق به قوطی نورد شده چه مقدار می باشد؟ yRشده، نسبت 

1 )0.92 

2 )1.2 
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3 )0.96 

4 )1.25 

 1072ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 yR /  ضریب"Ry  ")46بروبه# 199ص10)تولیدات فوالد 
 199ص10( تولیدات فوالد) yRضریب 

 تولیدات فوالد  yRضریب  10-3-2-3
، که به منظور در نظر شدهتنش تسلیم تعیین به حداقل تنش تسلیم مورد انتظار عبارت است از نسبت  yRطبق تعریف، ضریب 

در محاسبات لرزه ای سازه های با شکل  yRگرفتن افزایش مقاومت مورد نیاز باید در محاسبات مدنظر قرار گیرد. کاربرد ضریب 
 از رابطه زیر تعیین می شود. yRارائه شده است. مقدار ضریب  پذیری مختلف در بخش های مربوطه

𝑹𝒚 =  
𝑭𝒚𝒆

𝑭𝒚
   ( 10-3-2-1 ) 

 که در آن:
 yF تنش تسلیم تعیین شده فوالد = 
 yeF تنش تسلیم مورد انتظار فوالد = 

متفاوت بوده و به عوامل متعددی نظیر شکل مقاطع، افزودنی های به کار رفته در  تولیدات فوالداساسا برای انواع  𝑹𝒚ضریب 
در نظر  ۱-۲-۳-۱۰باید به شرح جدول  𝑹𝒚مبحث ضریب  طی روند تولید فوالد در کارخانجات بستگی دارد. مطابق مقررات این

 گرفته شود.
 انواع تولیدات فوالد برای yRمقادیر  1-2-3-10جدول 

 yR نوع محصول
 1.25 مقطع لوله ای و قوطی شکل نورد شده

، ناودانی، نبشی،  شکل Hشکل ،  Iسایر مقاطع نورد شده شامل مقاطع 
 سپری

1.2 

 1.15 شده از ورق، ورق ها و تسمه ها مقاطع ساخته
  

1.15
1.25 = 0.92 

است صحیح  1گزینه    
 
 
 
 
 
 
 

جزئیات بندی  نظر به اهمیت ناحیه حفاظت شده اعضا در تامین شکل پذیری موردنیاز، کدام یک از(40
 زیر در این ناحیه بالمانع است؟ 

 ( وصله مستقیم یا غیر مستقیم پیچی ورق های تشکیل دهنده عضو 1

 غیر مستقیم جوشی ورق های تشکیل دهنده عضو ( وصله مستقیم یا 2

 پیش تائید شده  ( خال جوش کردن ورق های ذوزنقه ای تیرهای مختلط در صورت تامین الزامات اتصاالت از3
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 ( جوش بست فلزی برای نگهداری لوله فاضالب4

 979ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  )47بروبه# 198ص10ناحیه حفاظت شده اعضا )تعریف و الزامات عمومی 
  

 198ص10ناحیه حفاظت شده اعضا )تعریف و الزامات عمومی( 
 ناحیه حفاظت شده اعضا 10-3-2-2
عضو اطالق می شود  نیز موسوم است، به ناحیه ای از ناحیه شکل پذیر عضوناحيه حفاظت شده در یک عضو از سازه، که به  

تشکیل شود. نظر به اهمیت این ناحیه و رفتار حساس آن در حرکات رفت و برگشتی  مفصل پالستیککه انتظار می رود در آن 
سازه، این ناحیه باید عاری از هر گونه عملیاتی که موجب دگرگونی عملکرد عضو در این ناحیه می شود، باشد. ناحيه حفاظت 

، فاصله بین بر ستون تا نصف عمق تیر از محل تشکیل مفصل پالستیک به سمت داخل دهانه در نظر شده در دو انتهای تیر
قاب های  تیرهای پیونددر تمام طول عضو و برای  مهاربندی های ویژهگرفته می شود. همچنین ناحیه حفاظت شده برای 

 تمام طول آن می باشد.  مهاربندی شده واگرا
و  اتصال در محل ضربدری ناحیه حفاظت شده را می توان فاصله بين انتهای ای ویژه ضربدریمهاربندهای همگرتبصره: در 

 انتهای عضو مهاربندی در نظر گرفت.
نظر به اهمیت ناحیه حفاظت شده اعضا در تأمین شکل پذیری مورد نیاز، الزامات عمومی که باید در جزئیات بندی ناحیه 

 شرح زیر است حفاظت شده اعضا در نظر گرفته شوند به
 جوشی یا پیچی نیمرخ ها یا ورق های تشکیل دهنده وصله مستقیم یا غیرمستقیم. به کار بردن 1

 عضو در ناحیه حفاظت شده ممنوع است. 
برای نصب، ناصافی های  . هر گونه ناپیوستگی ناشی از عملیات ساخت و نصب مانند جوش های موضعی، وسایل کمکی۲

صورت وجود باید به نحو مناسبی بر طرف شده و تعمیر  در ناحيه حفاظت شده ممنوع بوده و درناشی از برش های حرارتی 
 گردد.

 از نوع گل میخ در جوش برشگیرهایو نیز  تیرهای مختلط خال جوش کردن ورق های ذوزنقه ای. 3
 مجاز است. ۱۳-۳-۱۰تیرهای مختلط در ناحیه حفاظت شده، در صورت تأمين الزامات بخش 

است صحیح  3گزینه   
 
 
 
 
 
 
 

بال  صال به مقدار زیادی تابع انعطاف پذیریدر اتصاالت مفصلی با نبشی جان که انعطاف پذیری ات(41
برجسته نبشی ها می باشد محدوده قابل قبول طول برگشت جوش گوشه )ع( طبق شکل روبرو 

 کدام یک از گزینه های زیر است؟

 

1 )16 𝑚𝑚 ≤ 𝑙 ≤ 32 𝑚𝑚 

2 )20 𝑚𝑚 ≤ 𝑙 ≤ 50 𝑚𝑚 

3 )10 𝑚𝑚 ≤ 𝑙 ≤ 30 𝑚𝑚 

4 )12 𝑚𝑚 ≤ 𝑙 ≤ 14 𝑚𝑚 
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 655ص روبون: صفحه در پاسخ یاب 

 بروبه# 151ص10"جوش گوشه )سطح مقطع مؤثر، محدودیت("  /ول برگشتی طError! Bookmark not defined. 
  

کلیه جوش های گوشه که در لبه کناری یا ضلع انتهایی عضو انجام می شود، باید در انتهای ضلع و بر روی ضلع دیگر برگشت • 
برابر بعد جوش می باشد. این شرط شامل جوش های گوشه قائم و  ۲ طول قالبمی گویند. حداقل  قالبداده شود که به آن 

-۱۰و اتصاالت نظیر می باشد )شکل  نبشی های نشیمن تیر( و برای براکت) چکیلجوش های گوشه سر باال در تکیه گاه های 
۲-۹-۶.) 

بال برجسته نبشی ها  به مقدار زیادی تابع انعطاف پذیریانعطاف پذیری اتصال ، که در اتصاالت مفصلی با نبشی های جان• 
ز نصف پهنای بال نبشی بیشتر باشد. برگشت انتها در برابر بعد جوش و نی ۴گوشه نباید از برگشت در انتهای جوش می باشد، 

 (. ۷-۹-۲-۱۰اجرایی قید شود )شکل  جوش گوشه باید در نقشه ها و جزئیات
میلی متر متصل  ۲۰کمتر از  با ضخامت جانورق های را به جان تیر ورق های سخت کننده عرضی جوش های گوشه ای که • 

برابر ضخامت جان، از پنجه جان تا جوش جان به بال منتهی شود. مگر در حالتی  ۶بیشتر از  برابر و ۴می کنند، نباید کمتر از 
 به بال جوش شده باشد. که انتهای ورق سخت کننده عرضی

مشترک بین دو نوار جوش  ایجاد می شود، باید در گوشهدو وجه مخالف یک صفحه مشترک جوش های گوشه ای که در • 
 (.۸-۹-۲-۱۰قطع شوند )شکل 

، انتخاب محل شروع و پایان مسیر جوشکاری باید مورد توجه قرار جلوگیری از زخم در لبهدر اتصاالت پوششی )رویهم( برای •  
 .(9-9-2-10گیرد.) شکل 

 

  
  

 است صحیح  1گزینه 

 
 
 
 
 
 

https://WWW.rooboon.ir/
http://www.rooboon.ir/
http://www.rooboon.ir/


 

 

 (E )دفترچه
www.rooboon.ir 

49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از  در ارتباط با جوشکاری بیش از مقدار نشان داده شده در نقشه، در اتصاالت جوشی، کدام یک(42
 گزینه های زیر صحیح است؟ 

 میلی متر نباشد مجاز است  3( اگر بیش از 1

 ( همواره مجاز نیست. 2

 ( در صورت وقوع، جوش اضافه باید برداشته شود. 3

 ظر تائید کنند مجاز است. ( اگر مهندس طراح و نا4

 343ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 بروبه# 261ص10"اتصال با جوش )ساخت، نصب و کنترل("  / بیش از مقدار الزم جوشError! Bookmark not defined. 

 جوشکاری نباید بیش از آنچه در نقشه ذکرشده انجام شود، مگر با تأیید مهندس ناظر و طراح.
 

 است صحیح  4گزینه 
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 می توان از روش گرم کردن در راست نمودن تیر ورقهای ساخته شده از فوالد در چه حالت(43

 پرمقاومت استفاده نمود؟

 درجه سلسیوس  650( تائید مهندس ناظر و با حداکثر دمای موضع گرم شده برابر با 1

 درجه سلسیوس  565با حداکثر دمای موضع گرم شده برابر با ( تائید مهندس ناظر و 2

 درجه سلسیوس  650( تائید مهندس مجری و با حداکثر دمای موضع گرم شده برابر با 3

 درجه سلسیوس 565( تائید مهندس مجری و با حداکثر دمای موضع گرم شده برابر با 4

 
 
 

 461ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  بروبه# 260ص10"بریدن و سوراخ کردن )ساخت قطعات فوالدی("  / قطعاتراست کردنError! Bookmark not defined. 
 سوراخ کردنبریدن و  10-4-4-2

ورق هایی که در  برشابتدا قطعات باید به ابعاد و شکل های الزم به دقت بریده شده و در محل های الزم سوراخ گردند. 
ساختن قطعات فوالدی مصرف می گردد باید توسط دستگاه برش شعله ریلی انجام گیرد. برای ورق ها با ضخامت مساوی یا 

 مجاز می باشد. میلی متر، برش توسط دستگاه گیوتین ۱۲کمتر از 
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ها و زخم های بیش  میلی متر باشد. ناهمواری 3های بیش از  ناهمواریها باید کامال یکنواخت و خالی از  لبهدر این حالت 
 ، هموار کرد.تعمیر کاری توسط جوشو در صورت لزوم  سنگ زدنمیلی متر را باید با  3از 

پیش ، برش گرماییمیلی متر، باید قبل از  ۴۰مت بیش از و قطعات ساخته شده با جوش به ضخا نیمرخ های سنگیندر 
 درجه سلسیوس انجام شود. ۶۵تا دمای حداقل  گرمایش

 و  ستون، تیرها، ساخت مهاربندی ها( که برای نبشیو  ناودانی، تیرآهن) برش نیمرخ های فوالدی

 هانجام گیرد. در هر صورت کلی برش دستییا  ارهمی تواند با  موافقت مهندس ناظراتصاالت آنها مصرف می شوند، در صورت 
 ناصافی هایی که بر اثر برش به وجود می آید، باید با سنگ زدن برطرف شود.

می توان ابتدا با قطر کوچکتر  سوراخ های با قطر زیادانجام پذیرد. برای  مته دوارباید به کمک  سوراخ های نهایی ورق ها
به هم متصل می گردند در  پیچبا مته سوراخ را به قطر دلخواه رساند. قطعاتی که با  ایجاد نمود و بعد منگنهسوراخی توسط 

 شده و با هم سوراخ کاری شوند. خال جوشصورت امکان باید همه به هم 
تأیید مهندس با  راست کردن قطعاتیا  ایجاد انحنابرای  تغییر شکل مکانیکیو یا  گرم کردن موضعیبه کار گیری روش های 

درجه سلسیوس برای  ۵۶۵و  فوالد معمولیدرجه سلسیوس برای  ۶۵۰نباید از  دمای موضع گرم شدهجاز می باشد، ولی م ناظر
درجه سلسیوس  ۶۰۰که در دمای حدود  گچ های رنگی مخصوصبیشتر شود. این دما باید به کمک  فوالد پرمقاومت و آلیاژی

 تغییر رنگ می دهند، مورد کنترل قرار گیرد.
است صحیح  2گزینه   

 
 

پیچ های  که در شکل نمونه ای از آن نشان داده شده است در مرحله اولیه، BFPدر اتصال از نوع (44
 ورق بال تا حد سفتی کامل محکم شده اند برای پیش تنیده کردن آنها کدام عبارت صحیح است؟

 
یب ( باید ابتدا اولین ردیف پیچ های نزدیک به ستون پیش تنیده شده و به طرف مرکز تیرپیچ های دیگر را به ترت1

 پیش تنیده کرد. 

 پیش تنیده کرد.  ( باید ابتدا پیچ های دورتر از ستون پیش تنیده شوند و سپس پیچ ها را به سمت ستون2

پیچ های طرف دیگر را پیش  ( باید ابتدا پیچ های وسط را پیش تنیده کرد و سپس به سمت ستون رفته و بعد از آن3

 تنیده کرد. 

 که آسان تر است می توان پیچ ها را پیش تنیده کرد. ( به صورت زیگزاگ از هر سمتی4

 228ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  51بروبه# 265ص10"پیچ اصطکاکی )بستن و محکم کردن("  / پیش تنیده کردن 
 264ص10)بستن و محکم کردن(  پیچ اصطکاکی

 اصطکاکیپیچ های بستن و محکم کردن  10-4-4-6-2
محکم می شوند، تا سفتی کامل تا حد پیچ ها هر اتصال در دو مرحله انجام می گیرد. اول، تعدادی از پیچ های محکم کردن  

. می شونددر سوراخ قرار گرفته کامال سفت پیچ ها اطمینان حاصل شود که سطوح تماس کامال به هم چسبیده اند، سپس تمام 
باید از قسمتی مراحل محکم کردن پیچ ها . در هریک از پیش تنیده می گردندپیچ ها ، چرخاندن اضافی مهرهدر مرحله دوم، با 
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قسمت صلب ها، وصله کمتری می دهند شروع به بستن پیچ ها کرد. در تغییر شکل ت و صفحات اساتصال صلب تر که 
ورق لبه آزاد تا پیچ های کناری ، وسط ورق اتصال می باشد. بعد از محکم کردن پیچ های وسط با حفظ تقارن و ترتیب، اتصال

کناری، آنها پیچ های حاصل شود سفت کردن پرداخت تا اطمینان  پیچ های وسطسپس می توان به  اتصال محکم می شوند.
چرخیدن پیچ و مهره با هم باید دقت کرد که از پیچ ها را از حالت کامال سفت خارج نکرده است. در تمام مراحل محکم کردن 

 جلوگیری به عمل آید.
 

است صحیح  3گزینه   
 

به یک ستون باربر لرزه ای با  IPB600در نظر است یک ستون باربر لرزه ای با مقطع (45
 hهایی )مطابق شکل زیر( وصله شود. حداقل مقدار قابل قبول  از طریق ورق  IPB300مقطع

های باال و پایین هم محور  م یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ )ستونبرحسب میلی متر به کدا
 فرض شوند(

 

1 )500 

2 )1000 

3 )900 

4 )600 

 

 1046ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  52#بروبه 470" وصله ستون )انواع وصله(" ج ص / وصله ستون پایین به باال 
  

 471وصله ستون )انواع وصله( ج ص
  انواع وصله ۱۱-۷-۳

ها در محل  تنظیم و قرارگیری ستونها نشان داده شده است. غالبا برای  ، مثال های متعددی از وصله ستون۴۲-۱۱در شکل 
 های مونتاژ پیچدر داخل این زایده های  های موجود سوراخها جوش می شود که از  لبه ستونی به زایده های کوچکوصله، 

 پ، حاالتی را نشان می-۴۲-۱۱ ب و-۴۲-۱۱الف، نشان داده شده است. شکل های -۴۲-۱۱شود. این موضوع در شکل  عبور داده می

انجام شده و  واداشتن ستونقبل از  پای کارو یا  کارخانهتوسط جوش در  ال ورق اتصال به ستون پایینیاتصدهند که در آن 
صورت پذیرفته است. در هر دو اتصال برای پر کردن فاصله  درجاتوسط جوش یا پیچ به صورت  ستون فوقانیاتصال ورق به 

استفاده شده است. در صورتی که اختالف در ابعاد دو ستون  ندههای پرکن ورق، از اختالف ابعاد دو ستونبه وجود آمده در اثر 
ناچیزی داشته  تغییر شکل پذیریکه  ورق سر ضخیمبا استفاده از یک  ۴۳-۱۱زیاد باشد، اتصال آنها به یکدیگر باید مطابق شکل 

 انجام گردد. کله قندییا جزییات باشد، و 
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 ۴۲ – ۱۱شکل   

 
است صحیح  3گزینه   
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زیرسری کدام  در اتصال گیردار از پیش تائید شده جوشی تیر به ستون به کمک ورقهای روسری و(46
 یک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟ 

 اتصال ورق جان به جان تیر باید از نوع جوش گوشه باشد.  (1

 ( اتصال ورق روسری به بال ستون همواره باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد. 2

 ( اتصال ورق جان به بال ستون می تواند با جوش گوشه باشد. 3

 نفوذ کامل باشد.( اتصال ورق تکی جان به بال ستون همواره باید از نوع جوش نفوذی با 4

 13ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  اتصال گیردار جوشی به کمک ورق روسری و زیرسریWFP 1054بروبه# 252ص 
 252صWFP 10اتصال گیردار جوشی به کمک ورق روسری و زیرسری 

 ( WFPاتصال گیردار جوشی به کمک ورق های روسری و زیرسری ) 10-3-13-5
محدود  قاب های خمشی متوسط(، فقط به ۴-۱۳-۳-۱۰اتصاالت گیردار جوشی به کمک ورق های روسری و زیرسری )شکل  کاربرد

 تأمین گردد. ، باید الزامات زیر 1-13-3-10عمومی بخش  الزاماتمی شود. در این نوع اتصاالت عالوه بر 
 برای انجام جوشکاری مجاز نمی باشد.  سوراخ های دسترسی( در دو انتهای تیر، تعبيه ۱) 
)هر کدام که  زیر سریو  ورق های روسریباید برابر فاصله از بر ستون تا انتهای  ناحيه محافظت شده( در دو انتهای تیر، ۲)

 گرفته شود.بزرگتر است( بعالوه نصف عمق تیر بعد از آن، در نظر 
زیرسری )هر کدام که بزرگتر است(،  ( در روی تیر باید در محل انتهای ورق های روسری وhS) محل تشکیل مفصل پالستیک( 3)

 در نظر گرفته شود.
در دو انتهای تیر، تعبيه  6-3-10باشند. عالوه بر الزامات بخش  ۶-۳-۱۰مطابق الزامات بخش  مهار جانبی( تیرها باید دارای ۴)

مهار جانبی در فاصله بين انتهای ناحیه محافظت شده تا نصف عمق تیر بعد از آن الزامی است. در قاب های خمشی با دال 
بتنی سازه ای در صورتی که تیرها در فاصله بین دو ناحیه محافظت شده دارای برشگیرهای فوالدی مدفون در بتن به فاصله 

 ی متر باشند، تعبيه مهار جانبی در محل های مذکور الزامی نیست. میل ۳۰۰حداکثر 

به بال ستون باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل و به بال های تیر از نوع جوش  اتصال ورق های روسری و زیرسری( ۵)
اید پس از انجام در صورت استفاده از تسمه های پشت بند در پشت جوش های نفوذی، تسمه های پشت بند ب گوشه باشد.

 جوشکاری برداشته شوند. 
باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل یا جوش گوشه باشد. در صورت استفاده  اتصال ورق )یا ورق های( جان به بال ستون( ۶)

  از ورق تکی جان ، جوش گوشه باید دو طرفه باشد.
  وشه باشد.باید از نوع جوش گ اتصال ورق )یا ورق های( جان به جان تیر( ۷)
 میلی متر تجاوز نماید. ۹۰۰نباید از  عمق مقطع تیر( ۸)
 میلی متر تجاوز نماید.  ۳۰تیر نباید از  ضخامت بال مقطع( ۹) 
 کمتر در نظر گرفته شود.  ۵مقطع آن نباید از  نسبت دهانه آزاد تیر به عمق( ۱۰)
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در قاب های خمشی با دال بتنی سازه ای و دارای برشگیرهای فوالدی مدفون در  شکل و صلیبی Hستون های ( عمق مقطع ۱۱)
 ستون های قوطی شکلمیلی متر تجاوز نماید. عمق و پهنای  ۴۰۰میلی متر و در غیاب دال بتنی سازه ای از  ۹۰۰بتن، نباید از 

 میلی متر تجاوز نماید.  ۷۰۰ساخته شده از ورق نباید از 
است صحیح   4گزینه   

 
 
 
 

ساخته  شکل Hدر نظر است برای ستونهای یک ساختمان از نوع قاب خمشی متوسط از ستونهای (47
 صحیح است؟  شده از ورق استفاده شود. در خصوص ساخت این ستون کدام یک از عبارت های زیر

پایین بال تیر، اتصال جان  میلی متر باال و 300تیر به عالوه  ( در محل اتصال تیر به ستون به فاصله ای شامل عمق1

به بال های مقطع ستون باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل به همراه جوش گوشه تقویتی در هر دو طرف جان 

 از نوع جوش شیاری با نفوذ ناقص باشد.  باشد ولی در سایر قسمت ها می تواند

 سرتاسر طول ستون از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد. ( اتصال بال به جان باید در 2

 ( اتصال بال به جان می تواند در سرتاسر طول ستون از نوع جوش گوشه دو طرفه باشد. 3

و پایین بال تیر، اتصال  ( در محل اتصال تیر به ستون به فاصله ای شامل عمق تیر به عالوه عمق مقطع ستون باال4

ستون باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل یا ناقص باشد ولی در سایر قسمت ها می تواند جان به بال های مقطع 

 از نوع جوش گوشه دو طرفه باشد.

 347ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  55بروبه# 242ص10"اتصاالت گیردار از پیش تأیید شده )الزامات عمومی لرزه ای("  /جوش گوشه تقویتی 

 241ص10)الزامات عمومی لرزه ای(  اتصاالت گیردار از پیش تأیید شده

 الزامات عمومی اتصاالت گیردار از پیش تأیید شده 10-3-13-1
 زیر باشند.شرایط کلیه اتصاالت از پیش تأیید شده باید دارای  
 ( در نظر گرفته شوند.گیردار کامل)صلب ه اتصاالت باید به صورت ( کلی۱)
( فراصوتی)اولتراسونیک  ورادیوگرافی نظیر آزمایش های غیر مخرب در اتصاالت باید از طریق جوش های بکار رفته ( کلیه ۲)

 تأیید شوند. 
و  ۹-۳-۱۰، ۸-۳-۱۰بخش های  باید الزامات ۲-۱۰و  ۱-۱۰( در طراحی اتصاالت از پیش تأیید شده، عالوه بر الزامات فصل های 3)

 نیز رعایت شوند. ۱۰-۳-۱۳

می نمایش داده  hSعالمت  در داخل تیر تا بر ستون با مفصل پالستیکبین  فاصله( در کلیه اتصاالت از پیش تأیید شده ۴)
تشکیل مفصل پالستیک در بخش های مربوطه ارائه محل  و برای انواع مختلف اتصاالت مذکور بر اساس نتایج آزمایش، شود

 شده است.
جان به بال باید از نوع  است، اتصال عمق تیر d( که در آن dhS+، به فاصله )تیرهای ساخته شده از ورق( در دو انتهای ۵) 

در هر طرف  ضخامت جوش های گوشه تقویتیدر هر دو طرف جان باشد.  جوش گوشه تقویتیبا  جوش نفوذی با نفوذ کامل
در  اتصاالت گیردار از پیش تأیید شدهدر مواردی که در بخش های مربوط به میلی متر کمتر در نظر گرفته شود.  ۸جان نباید از 

  تیر الزامی نیست. اتصال جان به بالاین خصوص الزام دیگری وضع شده باشد، تأمین این شرایط برای 
میلی متر  ۳۰۰به فاصله ای شامل عمق تیر بعالوه  محل اتصال تیر به ستوندر  ،شکل ساخته شده از ورق Hستون های ( در ۶)

 جوش گوشه تقویتیباال و پایین بال های تیر، اتصال جان به بال های مقطع ستون باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل با 
میلی متر و ضخامت جان مقطع  ۸در هر دو طرف جان باشد. ضخامت جوش های گوشه تقویتی در هر طرف جان نباید از 
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  ستون بیشتر در نظر گرفته شود.
میلی  ۳۰۰عمق تیر بعالوه  ، در محل اتصال تیر به ستون به فاصله ای شاملستون های قوطی شکل ساخته شده از ورق( در ۷)

 کامل باشد. از نوع جوش نفوذی با نفوذ  متر باال و پایین بال تیر، اتصال جان ها به بال های مقطع ستون، باید
فاصله ای شامل عمق تیر بعالوه  ، در محل اتصال تیر به ستون بهستون های ساخته شده از ورق با مقطع صلیبی شکل( در ۸)

میلی متر باال و پایین بال تیر، اتصال جان ها به بال ها و جان دیگر باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل با جوش گوشه  ۳۰۰
 میلی متر و ضخامت جان ۸جان باشد. ضخامت جوش های گوشه تقویتی در هر طرف جان نباید از  تقویتی در هر دو طرف

 در نظر گرفته شود.  بیشترمقطع ستون 
 ، رعایت الزامات زیر ضروری است.جوش های نفوذیدر  تسمه های پشت بند( در صورت نیاز به تعبيه ۹) 

، پس از مقطع ستون)یا جان های(  های پیوستگی به بال ها و جاناتصال ورق مورد استفاده در  برداشتن پشت بندهای• 
 مام عملیات جوشکاری الزامی نیست.ات

برداشته شوند و پس از برداشتن  ، پشت بندهای مورد استفاده در بال تحتانی تیر بایداتصاالت گیردار مستقیم تیر به ستوندر • 
 میلی متر تقویت گردد.  ۸ضخامت حداقل  ه بهباید با جوش گوش ریشه جوش نفوذیتسمه های پشت بند، 

الزامی نیست. در صورتی  در اتصاالت گیردار مستقیم تیر به ستون، برداشتن پشت بندهای مورد استفاده در بال فوقانی تیر• 
وش میلی متر به بال ستون ج ۸به ضخامت حداقل  که تسمه های پشت بند برداشته نشوند، این تسمه ها باید با جوش گوشه

 داده شوند.
 نیست. اتصال پشت بندهای مورد استفاده در اتصاالت گیردار مستقیم تیر به ستون، به بال های تیر مجاز• 
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باربر  در کدام یک از شهرهای زیر مجاز است از سیستم قاب های فوالدی سبک به عنوان سیستم(48
 شود؟  یوار برشی از جنس تخته های گچی و یا سیمانی استفادهثقلی و برای مهار جانبی آن از د

 ( خلخال )استان اردبیل( 2   ( خاش )استان سیستان و بلوچستان(1

 ( خرم آباد )استان لرستان( 4    ( خمین )استان مرکزی(3

 575ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  یا سیستم قاب فوالدی سبکLSF  )57#بروبه 27ص11)دامنه کاربرد 

 27ص11)دامنه کاربرد(  LSFسیستم قاب فوالدی سبک یا 
 دیوارای یا  طبقهبه صورت  LSFروش این بخش از مبحث یازده برای اجرای ساختمان به  محدوده کاربرددامنه کاربرد:  11-2-1-2

تخته های یا  چوبی، دیوار برشی فوالدی، مهاربند تسمه ایهمچون  سیستم مهار جانبی( می باشد. می توان از یکپارچه) ممتد
می  ارتفاعمتر  ۱۵طبقه با  ۵، حداکثر تا سیستم باربر ثقلیاستفاده نمود. کاربرد قابهای سبک فوالدی صرفا بعنوان  سیمانی

 باشد.
با دیوار  LSFایران مجاز بوده و تنها سیستم  ۲۸۰۰طبق استاندارد  ه های لرزه خیزی کشورپهندر کلیه  LSFاستفاده از سیستم 

 مجاز می باشد. لرزه خیزی کم و متوسطبعنوان مهار جانبی برای مناطق  تخته های گچی یا سیمانیبرشی از جنس 
 
 ر استان مرکزی در پهنه خطر متوسط قرار دارددر شهر های ارائه شده در گزینه ها فقط شهر خمین د 2800با توجه به استاندارد  

 لذا در شهر خمین مجاز به استفاده از سیستم قاب فوالدی سبک به همراه دیواربرشی با پوشش تخته گچی یا سیمانی هستیم.
 

است صحیح 3گزینه   
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مصرفی و  بزرگترین سنگدانه های بتنی پیش ساخته حداکثر اسالمپ بتن و اندازه در ساختمان(49
 حداقل رده بتن مصرفی باید به ترتیب چه مقدار باشند؟ 

 C20میلی متر،  25میلی متر،  100( 1

  C25میلی متر،  20میلی متر،  100( 2

 C20میلی متر،  25میلی متر،  3150)

  C25میلی متر،  20میلی متر،  150( 4

 50ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  حداکثر[ ("ساختمان بتنی پیش ساخته )مصالح " /اسالمپ بتنmm  [15011بروبه 46ص#Error! Bookmark not defined. 

 

 174ص یاب روبون:  صفحه در پاسخ

  حداکثر[ ("ساختمان بتنی پیش ساخته )مصالح " /بزرگ ترین سنگ دانه مصرفیmm  [2511بروبه 46ص#Error! Bookmark not 

defined. 
 

 468ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  حداقل[(" ساختمان بتنی پیش ساخته )مصالح " /رده بتنC20  [ 11بروبه 46ص#Error! Bookmark not defined. 
است صحیح 3گزینه   
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سبک  ای سرد نورد شده در سیستم قاب فوالدی حداکثر ضخامت ورق فوالدی اعضای غیرسازه(50
 بدون احتساب ضخامت پوشش های محافظ در برابر خوردگی چند میلی متر می باشد؟ 

 میلی متر 4( 2     میلی متر  5( 1

 میلی متر 3 (4     میلی متر  2( 3

 575ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  یا سیستم قاب فوالدی سبکLSF )59#بروبه 28ص11 )مصالح 
 28ص11 )مصالح( LSFیا سیستم قاب فوالدی سبک 

 مصالح 11-2-2
 فوالد سرد نورد شده 11-2-2-1
یران در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و با استانداردهای استفاده از فوالدهای ساختمانی که طبق استانداردهای ا11-2-2-1-1

 معتبر بین المللی مورد پذیرش هستند از نظر این بخش مجاز شمرده می شوند.
 مقاطع فوالدی گرم نورد شده در این بخش مورد نظر نیستند.11-2-2-1-2
 :مجاز برای استفاده در اعضاء سرد نورد شده عبارتنداز ورق های فوالدیواع ان11-2-2-1-3

 H (S230H) تیپ  ۲۳۰ای رده  فوالد سازه -
 H  (S340H)تیپ ۳۴۰ای رده  فوالد سازه -
 L (S230L) تیپ  ۲۳۰ای رده  فوالد سازه -
 L (S240L) تیپ  340ای رده فوالد سازه -

 ها مجاز است تیرچهها و  الپهتنها برای  L فوالدهای تیپاستفاده از 11-2-2-1-4
 ( باشد1-2-11باید مطابق جدول ) LSFبه کار رفته در اعضاء سیستم  مشخصات مکانیکی فوالد11-2-2-1-5

 مشخصات فوالد مجاز ۱-۲-۱۱جدول 

 تنش تسلیم نوع فوالد
(𝑀𝑃𝑎) 

تنش کششی 
 (𝑀𝑃𝑎)نهایی

 متر طولمیلی 50کرنش نسبی در 

S340H 340 450 %10 
S230H 230 310 %10 
S340L 340 - %3 
S230L 230 - %3 

 کمتر باشد 1.08نباید از  Hهای تیپ مقاومت تسلیم فوالدبه  مقاومت نهایی کششینسبت 11-2-2-1-6
طبق استاندارد های  آلومینیوم -آلیاژ روی با  خوردگیاز  پوشش محافظباید با  ورق های قاب فوالدی سرد نورد شده11-2-2-1-7

 معتبر پوشانده شود.
سرد نورد شده باید بدون احتساب پوشش های محافظ از خوردگی  ضخامت فوالد اعضای سازه ای و غیر سازه ای11-2-2-1-8

 میلیمتر باشد. ۳تا  0.5بین 
مشخصات شیمیایی و آورده نشده اند در صورتی مجاز خواهند بود که  ۳-۱-۲-۲-۱۱استفاده از فوالدهایی که در بخش 11-2-2-1-9

 آنها با یکی از استانداردهای ملی ایران با معتبر بین المللی تطابق داشته باشد. مکانیکی
ر کارخانه که برای ساخت اعضاء فوالدی در برابر خوردگی تحویل شده د ضخامت فوالد بدون پوشش محافظحداقل 11-2-2-1-10

ضخامت در نظر گرفته شده در طراحی کمتر باشد، اگرچه ضخامت  %95سرد نورد شده به کار می رود در هیچ نقطه نباید از 
مناطق با خوردگی متوسط قرار گرفته اند قابل قبول میباشد. در  نورد سردها که تحت اثر  گوشهنظیر  محل خم هاهای کمتر در 

 باید از پوشش محافظت در برابر خوردگی مطابق آیین نامه های معتبر استفاده نمود. به باال
  

است صحیح 4گزینه   
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 کدام یک از عبارات ذیل برای فضای امن صحیح است؟ (51
 ( مکان فضای امن تا حد امکان باید بین سایر فضاها و در محدوده مرکزی ساختمان باشد.1

 ( زیر زمین مکان مناسبی برای احداث فضای امن نمی باشد. 2

 نمی توانند به عنوان فضای امن منظور شوند.  ( راهروها و راه پله های داخلی3

 متر مربع الزامی نمی باشد.  300( فضای امن برای واحدهای آپارتمانی با مساحت 4

 725ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 60بروبه# 28ص21)تعریف(  امن یفضا 

 28ص21)تعریف(  امن یفضا

 فضاهای امن-21-2-4
 تعریف -21-2-4-1
فضای امن، بخشی از ساختمان، با عملکرد چند منظوره است که به میزان کمتر، در برابر آثار ناشی از انفجار، قرار می گیرد. این  
ضا نسبت به سایر قسمت ها، از مقاومت و ایمنی بیشتری برخوردار است. فضای امن حفاظت نسبی افراد را تامین کرده و ف

 دارای قابلیت های زیر می باشد:
 ایمنی بیشتر در برابر ریزش آوار 

 مقاوم در برابر ترکش های ثانویه 

 .خودحداقل نمودن نفوذ دود و غبار به داخل 

 28ص21)فضای امن(  مکان یابی
 مکان یابی -21-2-4-2
محدوده مکان فضای امن، نباید در مسیر مستقیم موج انفجار قرار گیرد و تاحدامکان، در بین سایر فضاها و در  -21-2-4-2-1

زیر ، انبارها، اتاق ها، راهروهای داخلی، حداقل یک دیوار باشد. جداره خارجیپیش بینی شود و بین آن تا  مرکزی ساختمان
 را می توانند داشته باشند. عملکرد فضای امنو سایر فضاهای مشابه  زمین

 واحدهای آپارتمانیدر  فضای امن خصوصی)برای عموم( و  ساختمان عمومی باید در هر طبقه فضای امن عمومی -21-2-4-2-2
 متر مربع، در نظر گرفته شود. ۱۲۰بیش از 

 ، به راحتی و در امنیت حاصل شود.دسترسی آن به راه خروجمکان فضای امن باید به گونه ای باشد که  -21-2-4-2-3
می تواند بخشی از اماکنی مانند پارکینگ، کتابخانه، نمازخانه، محل  مکان فضای امندر ساختمان های عمومی، -21-2-4-2-4

 و یا بخش میانی باشد ت زیرزمینطبقااجتماعات، غذاخوری، بخصوص در 
است صحیح 1گزینه   
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مقدار  روشنایی راه پله ها و فضاهای مشترک در ساختمان هایی با بیش از دو واحد مسکونی که(52
ر از ......................................... باشد باید در تمام ساعات شبانه روز روشنایی طبیعی در آن کمت

 نور مصنوعی تامین شود.  توسط
 لوکس  12( 1

 لوکس  11( 2

 لوکس  13( 3

 لوکس  15( 4

 484ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 61#بروبه 30ص22"نور )نگهداری و مراقبت از ساختمان("  / روشنایی طبیعی 
 29ص22نور )نگهداری و مراقبت از ساختمان( 

 نور 22-4-4
 روشنایی فضاهای مختلف ساختمان باید بر اساس مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان تأمین شود. 

  فضاهای مشترکو  راه پله ها 22-4-4-1

در آن کمتر  روشنایی طبیعیدر ساختمان هایی با بیش از دو واحد مسکونی که مقدار  و فضاهای مشترک راه پله هاروشنایی 
فضای تأمین شود. عالوه بر بخش های گفته شده، در  نور مصنوعیلوکس باشد، باید در تمام ساعات شبانه روز توسط  ۱۱از 

تمام ساعات شبانه لوکس در  ۱۱ روشنایی حداقلباید  راه های خروجیو  پاگردها، راه روهای خارجیهر ساختمان شامل  خارجی
 تأمین شود. روز

  فضاهاسایر  22-4-4-2

و در شب توسط نور مصنوعی،  نور مصنوعییا  نور طبیعیروشنایی سایر فضاهای موجود در یک ساختمان در روز باید توسط 
 د. مطابق مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان تأمین شو

است صحیح 2گزینه   
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 ح نمی باشد؟ در مورد ذخیره سازی تنظیم فشار آب در ساختمان کدام یک از موارد زیر صحی(53
منتقل نشود، مورد استفاده  ( این کار می تواند برای آنکه مقدار حداکثر مصرف آب در ساختمان به شبکه آب شهری1

 قرار گیرد. 

 صورت گیرد.  ( این کار می تواند به منظور فشار آب موردنیاز لوله کشی و توزیع آب مصرفی ساختمان2

 نمی باشد.  ر واحد لزومی به در نظر گرفتن مخزن ذخیره آب( برای ساختمان های چهار طبقه با چها3

 ( این کار می تواند از شبکه آب شهری حفاظت کند. 4

 459ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 62بروبه# 61ص16ذخیره آب(  مخزن) آبر ازی و تنظیم فشاذخیره س 
 61ص16)مخزن ذخیره آب(  آبر ازی و تنظیم فشاذخیره س

 آبر ازی و تنظیم فشاذخیره س 16-3-6
 زیاذخیره س 16-3-6-1
 :ی زیر صورت می گیرد ایید، به منظورهات ادر صورت لزوم و ب آبزی الف( ذخیره سا 
ن به اختماشبکه شهری به س زاورودی  آبقعی که ان در مواختمامصرفی س آبدر لوله کشی توزیع  آبز قطع ا( جلوگیری ۱)

 دیگر، قطع شود علت های  اعلت تعمیر ی
 شهری منتقل نشود.  آبن به شبکه اختمادر س آبکثر مصرف ار حداکه مقدآن  یا( بر۲)
 ن. اختمامصرفی س آبز لوله کشی توزیع امورد نی آبر ا( کنترل فش۳)
 بلند  ساختمان هایدر  آب( منطقه بندی توزیع ۴)
 شهری  آبز شبکه اظت ا( به منظور حف۵)

 ۷۵با گنجایش دست کم  طبقه یا بیش از ده واحد آپارتمانی باید مخزن ذخیره آب ۳ب( در ساختمان های مسکونی بیش از 
 لیتر برای هر نفر پیش بینی شود.

 آبمحل مخزن  پ(
ید در این مخزن نباشد. اب زیرزمینی آب انصب شود که در معرض نفوذ سیل ی اث یاحدایی اید در جانب آب( مخزن ذخیره ۱)

 عبور کند. آن  ز رویاشتی اغیر بهد آب اي فاضالبر گیرد که لوله امحلی قر
ن ابتو از پیش بینی شود تاب یافی فضاکاندازه  مخزن بهف اطراید در اشد، باشته بازیرزمینی وجود د آبل نفوذ احتماگر ا( ۲)

 نفوذ نمی کند. آن  خلاد بهآلوده  آبزدید کرد و مطمئن شد که اب اری مخزن رادوابه طور 
دسترسی قابل زرسی و تعمیر اب یابرآن  خلاید طوری نصب شود که دار گیرد، بان قراختماخل سادر د آبگر مخزن ذخیره ا( 3)
و  اید تعویض هوانصب می شود بآن  در آبمخزن ذخیره  قی کهاتای اظت شود. براحف او سرم اگرم برابرشد و مخزن در اب

 کف شوی پیش بینی شود.
یی ایق گرماع ا، مخزن بآن گرم شدن ای آبز یخ زدن ای جلوگیری اید برام نصب شود باروی ب آبگر مخزن فلزی ذخیره ا( ۴)

زرسی اب اشد تاشتن بابردآن قابل  روآدم شد که دریچه اب ید طوریازدید بازن در محل دریچه بامخین ایق انده شود. عاپوش
 ن پذیر گردد. امکا

  آبظت مخزن ذخیره ات( حف
 شد. اوم بامق آبثر ا برابرید در اب آب( مخزن ذخیره ۱)
 شد.اپذیر بان دی زنگفوال انیزه یالواگآن  رجیاخلی و خاید سطوح داست، بادی فوال آبگر مخزن ذخیره ا( ۲)
د امو ابآن  رجیاخلی و خاد ید سطوحاشد، باپذیر بان نیزه و غیر زنگالوادی غیر گفوال ادی یغیر فوال آبگر مخزن ذخیره ا( 3)

د اید مواخل مخزن نبادود دآن دود شود.آن مسمومیت نکند، دایجارد و اثر نگذا آببودن  اراسب، که در رنگ، طعم، بو و گوامن
 شد.اشته باسربی د

 شد.ان پذیر بامکآن ا خلیازرسی و تعمیر داب اشد تاشته بارو دآدم ید دریچه اب آب( مخزن ذخیره ۴)
ز دسترسی اید دور ادریچه ب یناشد. اب هوابندبند و  آب مالان بسته بودن، کاید، در زماب آبرو مخزن ذخیره آدم ( دریچه ۵)
 ظت شود. احف مالاک اکرم ه ت واو حشرآالینده د انفوذ مو برابرشد و در اص غير مسئول باشخا

 آبت مخزن ذخیره الاتصاث( 
ز سرریز ا انوع دیگر، نصب شود ت از نوع شناور و ياید یک شیر قطع و وصل و یک شیر کنترل، ابه مخزن ب آب( روی لوله ورود ۱)

 جلوگیری شود.  آبف تالاشدن و 
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زم یی الاصله هواف اشد تاب ترالانه لوله سرریز باز روی دهامیلی متر  ۱۰۰ید دست کم ابه مخزن ب آبنه لوله ورود ا( لبه زیر ده۲)
 مین شود.ات
ید هیچ شیری اسرریز نب شد. روی لولهابه مخزن ذخیره ب آبقطر لوله ورود  برابرید دست کم دو امی لوله سرریز با( قطر ن3) 

ز کف اتر الامیلی متر ب ۱۵۰ید دست کم الوله سرریز بانتهای  شد.ابانعطاف  قابلز جنس اید انصب شود. لوله سرریز مخزن نب
خوردگی  برابروم در اید توری مقاشد و بال به شیلنگ باتصقابل اید الوله سرریز نبانتهای  شد.اهر نقطه تخلیه دیگر ب اشوی ی

 برابرسب در ایی منایق گرماع اکه با آن شد، یابشته ال یخ زدن نداحتماید در مسیری کشیده شود که اشد. لوله سرریز باشته باد
صورت گیرد. لبه زیر آن  د سطح یخ زده لغزنده در محل تخلیهایجاز ای جلوگیری ازم برظت شود و پیش بینی الایخ زدن حف

 شداتر بالاب آبکثر سطح از حدا میلی متر ۴۰ید دست کم انه سرریز باده
 ر جوافش برابرره اخل مخزن هموار دافش اشد تاه بشتاکش داید لوله هواب آب( مخزن ذخیره ۴)
وم در اتوری مقانتهای آن  نهاشد و دهاز مخزن با آبمی لوله خروج اقطر ن برابرید دست کم اکش بامی لوله هواشد. قطر ناب

 شد.اد غیر مسئول بافراز دسترس امحفوظ و دور  مالاید در محل کانه باین دهاشد. اشته باخوردگی د برابر
تخلیه  امخزن ر آب مان تمابتوآن  ز کردن شیراب اشد که باشته بایین ترین نقطه، لوله تخلیه داید در پاب آب( مخزن ذخیره ۵)

 از کف شوی یاتر الامیلی متر ب ۱۵۰ید دست کم الوله تخلیه بانتهای  شد.ابقابل انعطاف ز جنس اید اکرد. لوله تخلیه مخزن نب
فظت اخوردگی مح برابروم در اتوری مق اید باشد و بال به شیلنگ باتصقابل اید الوله تخلیه نبانتهای  شد.اهر نقطه تخلیه دیگر ب

 یداب آبمی لوله تخلیه مخزن اشد. قطر ناشته باندیخ زدن ل احتماید در مسیری کشیده شود که اشود. لوله تخلیه ب
 شد. ا( ب۵( "ث" )1-6-3-16م جدول )ارقا برابردست کم 

نه خروجی و اشد، دهالیتر ب ۱۰۰۰ زاگر حجم مخزن بیش اید شیر قطع و وصل نصب شود. ابه مخزن ب آب( روی لوله ورودی ۶)
 جلوگیری شود.  آبندن اکد ماز را ار گیرند تاقر همقابل ید در دو سمت مخزن و در ماب آبنه ورودی اده

زی نصب ادست کم دو مخزن به طور مو ی یک مخزناید به جابشد، الیتر ب ۴۰۰۰ز ابیش  آبز اگر حجم ذخیره مورد نیا( ۷)
نه و مستقل به اگاید به طور جدالت هر مخزن باین حاقطع نشود. در  آبزن، از مخاتمیز کردن یکی  ام تعمیر یاهنگ اشود ت
 شد.امجهز ب کشا، شیر کنترل، شیر تخلیه، لوله سرریز و لوله هوآبی ورودی و خروجی اشیره

حجم  برابرید اچند مخزن، دست کم ب ایش دو یاشد، مجموع گنجاز یک مخزن بازن ذخیره بیش اد مخاکه تعد لتیا( در ح۸)
 شد.از باذخیره مورد نی

است صحیح 3گزینه   
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حرفه  چنانچه یکی از اعضای نظام مهندسی ساختمان استانی، به علت عدم رعایت اصول اخالق(54
باشد، چه مدتی  سال محکوم شده 4ل به کار به مدت ای به محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغا

 از تصدی به سمت عضو شورای انتظامی نظام مهندسی محروم می باشد؟ 
 سال 8( 4  سال  5( 3  سال 4( 2  سال 6( 1

 199ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم  محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیأت مدیرهـ ۲
 عضو شورای انتظامیمجازات انتظامی درجه سه تا درجه پنج و محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به سمت 

 مدت محرومیتبه مدت دو برابر  شورای مرکزی و شورای انتظامی نظام مهندسی، بازرس نظام مهندسی استانو 
محرومیت دایم از و  های چهار و پنجدرجهبرای محکومان به مجازات انتظامی  استفاده از پروانه اشتغال فقط

 .های مذکور در این بند برای محکومان به مجازات انتظامی درجه ششیا تصدی تمام سمت انتخاب شدن
است صحیح 4گزینه   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 ر کتبیکدام یک از گزینه های زیر، از مواردی نمی باشد که مجری )سازنده( می تواند با اخطا(55
 روزه قبلی، قرارداد اجرای ساختمان را فسخ نماید؟ 

 درصد مبلغ کار  15( حذف یا افزایش بیش از 1
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 ماه  3( تعلیق اجرای کار از ناحیه صاحب کار بیش از 2

 روز متوالی در کارگاه  15( عدم حضور ناظر بیش از 3

 رارداد نباشد. ( مشکالت شخصی مجری )سازنده(، به نحوی که قادر به ادامه ق4

 
 

 163ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 قبلی فسخ کند: روزه 15اخطار کتبی ب( در موارد زیر مجری می تواند قرارداد را با  -1
 2یا مجوز های قانونی الزم یا رفع موانع قانونی موجود بیش از  تاخیر صاحب کار در تحویل دادن محل کار -1

 یا از تاریخ ابالغ یا اخطار مراجع ذی صالح قانونی. تاریخ امضا قراردادماه حسب مورد از 
مصالح ساختمانی، تجهیزات، ماشین آالت، ابزار و سایر وسایلی که تهیه و تامین تاخیر صاحب کار در تحویل  -2

آن به عهده صاحب کار است و یا انجام سایر تعهداتی که به موجب قرارداد خصوصی بعهده صاحب کار می 
 از یک ماه در هر مورد. باشد به مدت بیش

با توجه به نوع قرارداد و شرایط خاص آن بیش  مطالبات مجریو  تاخیر صاحب کار در پرداخت حق الزحمه -3
 روز. 45از 
درصد مدت مندرج در  15به هر دلیل بیش از  بدون قصور مجریدر صورتی که صاحب کار، اجرای پروژه را  -4

به  تایید ناظر هماهنگ کنندهاز شروع تا پایان مدت مذکور با  تعلیق کارین قرارداد به تاخیر بیاندازد موضوع ا
اعالم می شود، و سازمان استان با توجه به  مرجع صدور پروانه ساختمان، سازمان استانطور همزمان کتبا به 

دیگری  پروژهاجازه اجرای یا فسخ قرارداد و یا  نحوه ادامه کارمفاد قرارداد بین مجری و صاحب کار در خصوص 
 به مجری اتخاذ تصمیم می نماید و نظر او برای طرفین الزم االجرا می باشد.

 در مورد نحوه ادامه قرارداد. عدم حصول توافق با صاحب کارو  مبلغ کاردرصد  20حذف یا افزایش بیش از  -5
 روز متوالی. 15)به هر دلیل( در کارگاه بیش از  عدم حضور ناظر -6
 ماه. 3از ناحیه صاحب کار بیش از  کار تعلیق اجرای -7
 ، بنحوی که قادر به ادامه قرارداد نباشد.مشکالت شخصی مجری -8

 
 

 استصحیح  1 گزینه  
 

صحیح  کدام یک از گزینه های زیر در مورد تحویل کارگاه در قراردادهای مربوط به اجرای ساختمان(56
تحویل آن  بوده و چنانچه در قرارداد تاریخ معینی برای تحویل کارگاه پیش بینی نشده باشد،

 ار داد است؟ حداکثر چند روز بعد از تاریخ امضای قر

کتبی تحویل مجری یا  ( صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورتجلسه1

  روز 30 –سازنده بدهد 

معارض با صورتجلسه کتبی  ( صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را با حضور ناظر پروژه بدون متصرف و2

 روز  15 -تحویل مجری یا سازنده بدهد 
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ساختمان را تحویل  ( مجری متعهد است با اطالع و حضور ناظر و بدون هر گونه متصرف و معارض محل اجرای3

 روز  15 -نماید  گرفته و یک نسخه از صورتجلسه را به مرجع صدور پروانه ارسال

  روز 30 –بدهد  ( صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض تحویل ناظر4

 161ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

 :تعهدات صاحب کار -13ماده  -1
را بدون متصرف و معارض طی صورت جلسه کتبی تحویل  محل اجرای ساختمانصاحب کار متعهد است  13-1

بیش در قرارداد پیش بینی نشده باشد، تحویل آن نباید  تحویل کارگاهبدهد. چنانچه تاریخ معینی جهت  مجری
 به طول انجامد. تاریخ امضای قراردادروز از  30از 

 است صحیح 1گزینه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از کدام یک از گزینه های زیر نمی توان به عنوان الکترود زمین استفاده کرد؟ (57

 ( فوالد ضد زنگ دفن شده در خاک 1

 ( فوالد دفن شده در بتن 2

 ( فوالد دفن شده در خاک 3

 ( مس دفن شده در خاک 4
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 69ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  67بروبه #164ص13اندازه آن  حداقلالکترود زمین و 
 164ص13الکترود زمین و حداقل اندازه آن 

 آن ها الکترودهای زمین و حداقل اندازه  ۴-2-10-۱پ 
خوردگی ) حفاظت در مقابل اثرات الکتروشیمیاییکه در خاک و یا بتن دفن می گردد و بدون  اندازه الکترودهای زمینحداقل 

 آمده است. ۴-۲-۱۰-۱می باشند، در جدول شماره پ حفاظت مکانیکی در محیط نصب( و نیز بدون و زنگ زدگی

 نگ زدگی و مقاومت مکانیکیاز نظر خوردگی، زآن ها الکترودهای زمین و حداقل اندازه  ۴-۲-۱۰-۱جدول پ 

 (میلی متر قطر )  شکل جنس الکترود
سطح مقطع 

 مربع(میلی متر ) 
میلی ضخامت ) 
 (متر 

ضخامت 
پوشش 
 )میکرون(

فوالد دفن شده در 
داخل بتن )از نوع 
لخت، گالوانیزه 

عمقی داغ و یا فوالد 
 (ضدزنگ 

سیم لخت مفتولی یا 
 میله گرد

10 - - - 

 - 3 75 - تسمه

فوالد گالوانیزه عمقی 
 داغ

 63 3 90 - تسمه )با لبه های گرد(
میله با مقطع گرد نصب 

 شده بصورت عمودی
16 - - 45 

سیم لخت مفتولی نصب 
 شده بصورت افقی

10 - - 45 

لوله )هر دو جداره 
 گالوانیزه(

25 - 2 45 

سیم لخت چند مفتولی 
 دفن شده در بتن

- 70 - - 

 فوالد با روکش مس
میله با مقطع گرد نصب 

 شده بصورت عمودی
15 - - 2000 

فوالد با روکش مس 
 عجین شده

میله با مقطع گرد نصب 
 شده بصورت عمودی

14 - - 250 

تسمه نصب شده 
 بصورت افقی

- 90 3 70 

 فوالد ضد زنگ

 - 3 90 - تسمه
میله با مقطع گرد نصب 

 شده بصورت عمودی
16 - - - 

 سیم لخت مفتولی نصب
 شده بصورت افقی

10 - - - 

 - 2 - 25 لوله
  از نظر خوردگی، زنگ زدگی و مقاومت مکانیکیآن ها الکترودهای زمین و حداقل اندازه  ۴-۲-۱۰-۱ادامه جدول پ 

جنس 
 الکترود

 شکل
میلی قطر ) 

 (متر 
سطح مقطع 

 مربع(میلی متر ) 
ضخامت 

 (میلی متر ) 
ضخامت پوشش 

 )میکرون(
 - 2 50 - تسمه مس
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سیم لخت مفتولی نصب شده 
 بصورت افقی

- 25 - - 

میله با مقطع گرد نصب شده 
 بصورت عمودی

12 - - - 

سیم لخت چند مفتولی )حداقل قطر 
 میلی متر( 1.7هر مفتول 

- 25 - - 

 - 2 - - صفحه مسی
 - 2 - 20 لوله

جنس 
 الکترود

 شکل
میلی قطر ) 

 (متر 
سطح مقطع 

 مربع(میلی متر ) 
ضخامت 

 (میلی متر ) 
ضخامت پوشش 

 )میکرون(

 مس

 - 2 50 - تسمه
سیم لخت مفتولی نصب شده 

 بصورت افقی
- 25 - - 

میله با مقطع گرد نصب شده 
 بصورت عمودی

12 - - - 

سیم لخت چند مفتولی )حداقل قطر 
 میلی متر( 1.7هر مفتول 

- 25 - - 

 - 2 - - صفحه مسی
 - 2 - 20 لوله

شده در زمین )چاه( ابعاد  الکترود صفحه ای بعنوان الكترود اتصال زمین از نوع صفحه مسی دفنتبصره: در صورت استفاده از 
 .باشدمیلی متر  ۲سانتی متر و با حداقل ضخامت  ۵۰×  ۵۰آن حداقل باید 

 
است صحیح 3گزینه   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 80 طبقه از لوله های فوالدی با قطر 4تاسیسات مکانیکی یک ساختمان مسکونی در لوله کشی (58
حداکثر  میلی متر استفاده شده است. برای نگهداری و اتصال مناسب لوله ها به اجزای ساختمان

 فاصله دو تکیه گاه مجاور )افقی( چند سانتی متر می باشد؟ 

 سانتی متر  340( 2    سانتی متر  300( 1

 سانتی متر 370( 4    سانتی متر  430( 3

https://WWW.rooboon.ir/
http://www.rooboon.ir/
http://www.rooboon.ir/


 

 

 (E )دفترچه
www.rooboon.ir 

69 

 849ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

  69#بروبه 129ص14)کلیات(" "اجرای لوله کشی  /لوله کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان 
 126ص14اجرای لوله کشی )کلیات( 

 اجرای لوله کشی 14-10-4
 کلیات 14-10-4-1

 باید با رعایت الزامات مندرج در این قسمت از مقررات صورت گیرد.سیستم های گرمایی و سرمایی الف( اجرای لوله کشی 
تراکم هوا در ، جلوگیری از یخبندان، خوردگی، آسیب دیدگیها در برابر حفاظت لوله ب( در اجرای لوله کشی باید به موضوع 

 ، توجه شود.دستمزد کارو صرفه جویی در مصالح و همچنین ضربه قوچ ها، لوله 
 باید صورت گیرد. تقطیر روی سطح خارجی لوله زم برای جلوگیری از ( پیش بینی ال۱)

قرار مصالح ساختمانی ( و دیگر اجزای لوله کشی نباید در تماس مستقیم با هر گونه لوله های ترمو پالستیکپ( لوله ها )جز 
 گیرد.

 اتصال لحیمی موئینگیبا  مسی، وپالستیکلوله کشی ترمدر اجزای ساختمان، جز اجزای لوله کشی و دیگر  لولههر گونه  دفن( ۱)
 ، مجاز نیست. لوله کشی فوالدیدر اتصال نوع جوشی و 
ها انقباض لوله و انبساط ( در صورتی که دفن قسمتی از لوله کشی در اجزای ساختمان، با تأیید، ضروری شود، باید امکان ۲)

 فراهم باشد. 
یخ زدن و خوردگی وله کشی، باید اقدامات حفاظتی الزم، برای جلوگیری از ( در صورت دفن قسمتی از لوله یا اجزای دیگر ل۳)

 به عمل آید.لوله، 
اجزای ساختمان نباید در  لوله به فیتینگ،یا محل اتصال لوله به لوله، است، دنده ای از نوع  اتصال( در لوله کشی فوالدی، اگر ۴)

 شود. دفنآن زیر کف یا 
است، محل اتصال لوله به فیتینگ، نباید در اجزای ساختمان یا زیر فیتینگ فشاری از نوع  اتصال، اگر لوله کشی مسی( در ۵)

 کف آن دفن شود.
 و مانند آنها، نباید در اجزای ساختمان اندازه گیری دما و فشار ، لوازم تله های بخار( هیچ یک از شیرها، ۶)

 دفن شود.
قرار گیرد. لوله باید به هنگام بتن ریزی لوله تحت آزمایش فشار باید پیش از می شود، لوله در بتن دفن ( اگر قطعه ای از ۷)

 سیستم مورد نظر باشد. بتن ریزی زیر فشار کار 
همه قسمت های آن )جز قسمت هائی که زیِر زمین یا زیر کف طبقات قرار تخلیه آب ت( لوله کشی باید طوری انجام شود که 

 دارد( امکان داشته باشد. 
تراز های طبقات باالتر، باید از باالی مصرف کننده ها یا رایزربه طرف برگشت چگالیده بخار و انشعاب از خط اصلی بخار ( ۱)

 یا بزرگتر باشد.  درجه ۴۵تصال ، و با امحور لوله صفحه افقی
 ، فراهم شود.طعه انبساطقیا حلقه انبساط ، کمک خم های انبساطها به انقباض لوله ث( در لوله کشی، باید امکان انبساط و 

 ( قطعه انبساط باید برای شرایط کار سیستم لوله کشی مناسب و مورد تأیید باشد.1)
 قرار گیرد.غالف باید در داخل  سقف، کف یا تیغه،، عبور از دیواردر  لولهج( 

فضای میان در برابر آتش طراحی شده است،  مقاومت معینی، که برای سقف ضد آتشیا  کف، عبور لوله از دیوار( در صورت ۱)
 باید با مواد مقاوم در برابر آتش، به اندازه ای که برای جدار عبور لوله تعیین شده است، پر شود.  لوله و غالف

درجه فارنهایت( باالتر است، دست  ۲۵۰درجه سلسیوس ) ۱۲۱آنها از  دمای سطح خارجیچ( لوله و دیگر اجزای لوله کشی که 
 فاصله داشته باشند. مواد سوختنیاینچ( از  ۱میلی متر ) ۲۵اید کم ب

به  عایق گرمایییا در فضایی از ساختمان است که گرم نمی شود، باید با  محوطه ساختمانح( اگر قسمتی از لوله کشی در 
 ضخامت مناسب با روش های مورد تأیید دیگر، در برابر یخ زدگی محافظت شود. 

ها به دستگاه بر روی لوله  محل اتصال لولهها به اجزای ساختمان، باید در  لرزش دستگاهو  انتقال ارتعاشخ( برای جلوگیری از 
 ها، بست ها و آویزها در نقاط مناسب، لرزه گیر مورد تأیید نصب کرد. 

مبحث »ات مندرج در به لوله کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان، باید الزام شبکه توزیع آب آشامیدنیاز  آب تغذیهد( در اتصال 
 رعایت گردد.« تاسیسات بهداشتی -شانزدهم 

 (بست) تکیه گاه 14-10-4-2
تماس الف( لوله ها باید با تکیه گاههای مناسب و در موقعیت مناسب به اجزای ساختمان متصل شوند، به طوری که بدون 

بار ناشی از تکیه گاه ها بتوانند بارهای وارده از سیستم لوله کشی و و دیگر اجزای لوله کشی با اجزای ساختمان،  مستقیم لوله
 را تحمل کنند. زمین لرزه

 به آسانی امکان پذیر باشد.  انقباض سیستم لوله کشی( لوله ها را باید به ترتیبی بست زد که انبساط و 1)
حد مجاز به لوله و دیگر اجزای لوله کشی جلوگیری  بیش از تنشها باید به اندازهای باشد که از وارد آمدن  فاصله تكیه گاهب( 
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 شود.
 ("ب" بیشتر باشد. 2-4-10-14، فاصله دو تکیه گاه مجاور نباید از مقادیر جدول )لوله کشی افقی فوالدی و مسی( در ۱)

 به متر مسی لوله کشی افقی فوالدی ودر  بیشینه فاصله دو تکیه گاه مجاور( "ب": ۲-۴-۱۰-۱۴جدول )

 قطر اسمی لوله
 250 200 150 100 80 65 50 40 32 25 20 مترمیلی

3 اینچ
4 1 1 1

4 1 1
2 2 2 1

2 3 4 6 8 10 

 گاهی دوتکیهفاصله
 )متر(

 6.1 5.8 5.2 4.3 3.7 3.4 3 2.7 2.1 2.1 2.1 لوله فوالدی

 5.5 4.9 4.3 3.7 3 2.7 2.4 2.4 2.1 1.8 1.5 لوله مسی

 تعیین شود. کارخانه سازنده، نوع بست و فاصله دو تکیه گاه مجاور باید طبق دستورالعمل کشی ترموپالستیکلوله ( در ۲)
ها را تحمل کند.  وزن لوله، فاصله دو تکیه گاه مجاور باید به اندازه ای باشد که تکیه گاه بتواند لوله کشی فوالدی قائم( در 3)

 ارتفاع یک طبقه ساختمان بیشتر باشد.  حداکثر فاصله دو تکیه گاه مجاور نباید از
 جلوگیری شود. خوردگیو  اثر گالوانیکباشد، تا از پدید آمدن  جنس لولهباید از  بست لوله فلزیپ( تکیه گاه و 

 منجر شود. ضعیف کردن اسکلت ساختماننباید به بریدن و  اتصال تکیه گاه به اجزای ساختمانت( 
است صحیح 4گزینه   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://WWW.rooboon.ir/
http://www.rooboon.ir/
http://www.rooboon.ir/


 

 

 (E )دفترچه
www.rooboon.ir 

71 

 نام این عناصر فوالدی قائم چیست؟ (59
 

 (Curtain Wall( شاسی کشی نمای آویزان شیشه ای )1

 (Sub Frame( زیر کالف پنجره )2

 ( قاب بندی نمای سبک 3

 (Wall Post( وادار )4

است صحیح 4گزینه   
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 مسئولیت آنها چند سال است؟  ختمان چند نفر هستند و دوره تصدیهیات رئیسه شورای مرکزی نظام مهندسی سا(60

 سال است.  3دوره تصدی مسئولیت آنها  -نفر  5(1

 سال و سایر اعضای هیات رئیسه یک سال  3دوره تصدی مسئولیت رئیس سازمان  -نفر  5( 2

 سال است که قابل انتخاب مجدد هستند.  1دوره تصدی مسئولیت آنها  -نفر  25( 3

 است. سال 3دوره تصدی مسئولیت آنها مدت  -نفر عضو علی البدل  7نفر عضو اصلی و  25( 4
 

 161ص صفحه در پاسخ یاب روبون: 

می باشد كه  منشیو دو  دبیر اجراییو دو  رئیسای متشكل از یك  هیأت رئیسهشورای مركزی دارای  -110ماده  -1
 یك سالهآن ها  دوره مسئولیتدبیران و منشیها با اكثریت آراء از بین اعضای شورای مركزی انتخاب می شوند و 

( این آئین نامه 115نیز به شرح مندرج در ماده ) رئیس شورای مركزیایشان بالمانع است.  انتخاب مجددو 
 منصوب می شود.
 115ماده  -فصل نهم: رئیس سازمان

و به ریاست وی در وزارت مسكن و شهرسازی  دعوت وزیر مسكن و شهرسازیشورای مركزی در اولین جلسه خود كه به  
به وزیر مسكن و شهرسازی پیشنهاد مینماید  رئیس شورای مركزینفر را به منظور تعیین تشكیل می شود، از میان خود سه 

و وزیر مسكن و شهرسازی از بین آن ها یك نفر ار به عنوان رئیس شورای مركزی كه رئیس سازمان نیز محسوب می شود 
انتخاب و  سال است 3 مدت دوره تصدی رئیس شورای مركزیمعرفی خواهد نمود.  رئیس جمهورجهت صدور حكم به 

 .او مشروط به تحقق شرایط فوق بالمانع می باشد مجدد
 

 است صحیح 2گزینه 
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