
 5آزمونک مبحث  موسسه روبون

 دقیقه( 30)زمان پیشنهادی  
 ست؟ا صحیح رفت خواهند کار به بتن ساخت برای که کارگاه در سنگی مصالح نگهداری مورد در عبارت کدام (1

 میلی متر نگهداری شوند.19از بیشتر و کمتر گروه دو در بايدمیلیمتر، 38از بیش اندازه حداکثر با های شن (1
 موجب رام اين. شود مصرف سپس و مانده باقی محل دريک شبانه روز  حداقل بايد دپو در شده انبار های سنگدانه (2

 .برسد پايدار و يكنواخت حد به ها سنگدانه رطوبت که شود می
 .وندش انبار و شده ريخته يكديگر روی بر يكسان ضخامت با هايی اليه صورت به بايد امكان حد تا ها سنگدانه (3
 45 از کمتر آن تحتانی هرم يا مخروط شیب و دايره يا مربع مقطع با بايد المقدور حتی ها سنگدانه ذخیره سیلوی( 4

 .باشد درجه
 حداقل به شاخص مقاومت سايشی حداقل نسبت دارای سنگ کدام تراورتن، و مرمريتهای سنگ گروه بین از (2

 سازند(می برآورده را فیزيكی الزامات مزبورهای سنگ تمام) باشد؟می بیشتری فشاری مقاومت
 کلسیت سنگ (2     دولومیت سنگ (1

 کوارتزيت (4   خارجی کاربرد با تراورتن سنگ (3
 وب نگه داشت.د پس از ..... روز از استفاده مرطآهک را باي (3

1 )25   2 )26  3 )27   4 )28 
  است؟ صحیح گزينه کدام فعال،نیمه زنده آهک با رابطه در (4

  شود. شكفته ساعت نیم از بیشتر زمان در استاندارد، اساسی بر (1
 . شود شكفته ساعتنیم تا دقیقه 3 بین زمانی محدوده يک در استاندارد اساس بر (2
 . شود شكفته دقیقه 45 تا دقیقه 20 بین زمانی محدوده يک در استاندارد اساس بر (3
 .شود شكفته ساعت نیم حداکثر تا دقیقه 5 بین زمانی محدوده يک در استاندارد اساس بر (4

 کدام گزينه مناسب نیست: (5
 درصد است. 15حداکثر درصد جذب آب آجر منفرد آجر مهندسی  (1
 .باشد بیشتر جرمی %2 از نبايد ضداسید آجر جرمی افت مقدار (2

 بندان يخ آزمايش از پس که است مجاز شرطی به دارد، وجود زدگی يخ خطر که جاهايی در آهكی ماسه آجرهای از( 3
 .باشد درصد 20 از کمتر آنها فشاری مقاومت کاهش ،(شدن آب و زدن يخ دوره 50 معرض در قراردادن)

 .باشد مكعب متر بر کیلوگرم 1000 از بیشتر نبايد ی سبکآجرها ظاهری چگالی( 4
وآمد ها و سكوهای با رفتهای مرمريت در کفحداقل شاخص مقاومت سايشی توصیه شده برای مصرف سنگ (6

 زياد، چه عددی است؟
1 )12    2 )8   3 )14   4 )16 

.درصد حجم ...مقدار .... به پلیپروپیلن الیاف از بايد سوزی، آتش هنگام در بتن شدگی کن قلوه از جلوگیری برای (7
 ....است.....بر عهده. سوزی آتش مقابل در مقاومت ضرورت تشخیص بتن استفاده شود.

 طراح-0.25(4  طراح -0.35(3  کارفرما-0.25(2 کارفرما-0.35 (1

 گزينه صحیح کدام است: (8
 وات بر کلوين مترمربع0.065ز ا بیش حرارتی مقاومت بايد ساختمان در استفاده مورد حرارتی عايق های فرآورده (1

 داشته باشد.

 ژئوتكستايل کاربرد غیر سازه ای دارد. (2

 ساخته حرارت اثر بر شده منبسط آتشفشانی طبیعی سنگ از معموالً که ای دانه مادة، منبسط کلرايد وينیل پلی (3
 .است شده

 پروفیل های پلیمری کاربرد سازه ای دارد. (4
 باشد؟های زير صحیح نمیکدامیک از گزينه (9

 درصد وزن خشک خود باشد. 5جذب آب انواع بلوک گچی نوع دافع آب بايد حداکثر ( 1
 درصد گچ ساختمانی دارای افزودنی و سبكدانه است.50حداقل  اندود گچ ساختمانی سبک( 2



 5آزمونک مبحث  موسسه روبون

 دقیقه( 30)زمان پیشنهادی  
( رطوبت برابر در پايدار)شده  اصالح های گچ از بايد باشد، درصد 50 از بیش هوا نسبی رطوبت که صورتی در( 3

 .شود می استفاده
 .باشد نیوتن 150 حداقل بايد گچی های پوش سقف شكست بار( 4

 باشد؟های زير صحیح نمیکدامیک از گزينه (10
 حداقل دقیقه است.45به روش ويكات  3زمان گیرش اولیه سیمان تیپ  (1
 بیشتر هدقیق 50 از نبايد رنگدانه بدون و مخلوط رنگدانه يا منفرد رنگدانه با مخلوطهای اولیه زمان گیرش اختالف (2

 .باشد

 دقیقه است. 420حداکثر زمان گیرش نهايی سیمان سیمان پرتلند پوزوالنی حداکثر  (3

 دقیقه است. 420حداکثر زمان گیرش نهايی سیمان سیمان سرباره ای حداکثر  (4

 از موارد زير کدامیک درست است؟ (11
 بندی بتن سبک ترکیبی است از سبک دانه با سنگدانه با وزن معمولی ( دانه1
 است. 3.2تا  2.3( مدول نرمی سنگدانه ريز جزء الزامات اختیاری و بین 2
 است. 3.1تا  2.3( مدول نرمی سنگدانه ريز جزء الزامات اجباری و بین 3
ساعت در محل دپو باقی  12ها به حد يكنواخت و پايدار برسد، بايد قبل از مصرف حداقل که رطوبت سنگدانهبرای آن( 4

 بماند.

 چند دقیقه است؟ زئولیتی پرتلند و حداکثر زمان گیرش نهايی سیمان حداقل زمان گیرش اولیه (12
 دقیقه 420و  60(2    دقیقه 480و75(1

 دقیقه 360و  75(4    دقیقه480و 60( 3
 از موارد زير کدامیک درست است؟ (13

 ، باشد آمده پديد تولید ديگر مراحل در يا حرارتی عملیات اثر بر است ممكن که را، ايمنی های شیشه پريدگی لب  ( 1
 .گرفت ناديده توان می نكند، تجاوز متر میلی 12 از اگر

 .شود می ساخته قالب در خمیری مخلوط فشردن و رزين با پنبه چوب های خرده و ها تراشه مخلوط از لینولیوم،  (2
 آنها نیست. دادن حرارت به نیازی معمول طور به ی امولسیونقیرها  مصرف برای( 3
 .است شده بندی درجه نوع چهار در کندگیر قیرهای( 4

به  آهک هیدراته پرداخت ويژه برای ه از محلدو دی اکسید کربن نمونه برداری شحداکثر اکسید غیر هیدراته  (14
 ترتیب چند است:

1 )  8-5  2) 8-7  3)5-8  4)7-8 
 گزينه صحیح کدام است: (15

 يا سیمان وزنی درصد 2 آن مصرف مقدار حداکثر و است مجاز فوالد بدون بتن در فقط کلسیم کلريد از استفاده (2
 .میباشد تولیدکننده توسط شده تعیین مقدار

 حجمی درصد 1 حداکثر تواند می آزمايشی مخلوط هوای مقداردر مواد افزودنی تسريع کننده در سخت شدگی بتن،  (3
 .باشد کنترل مخلوط از بیش

 شود. مصرف تولید از پس روز 45حداکثر بايد سیلو، در شده نگهداری سیمان (4

 باشد، باالتر خود اطراف سطح از میلیمتر 10 اندازه به کم دست که خشک، کف روی بر بايد ای کیسه های سیمان (5
 .گیرند قرار

 


