
 معماریویژه -10پاسخنامه آزمونک مبحث  موسسه روبون
 دقیقه( 50)زمان پیشنهادی 

 
 گزینه صحیح کدام است:  - 1

 ترکیب پیچ و پرچ در تعمیر ساختمان موجود تنها در صورت استفاده از پیچ معمولی مجاز است. (1
 (استفاده از پیچ معمولی در اتصال اتکایی بالمانع است.2
 باید از اتصال اصطکاکی با پیچ پر مقاومت بهره گرفت.(در اتصال جراثقال حتما 3
 (ضخامت موثر کل جوش شیاری بین دو میلگرد برابر نصف قطر میلگرد با قطر کمتر است.4
  145صفحه  10-1-9-2-10بند: 

 صحیح است. 3گزینه 

 باید.......و.......مگاپاسسکال باشد.در اعضا مختلط مقاومت فشاری مشخصه بتن سبک و تنش تسلیم میلگردها حداقل   - 2
 500و40 (4   400و20 (3  500و40 (2  500و20 (1
  114صفحه  2-1-8-2-10بند 

 صحیح است. 1گزینه 

 در مقاطع مختلط به همراه ورق های فوالدی شکل داده شده کدام مورد مناسب است.  - 3
 متر بیشتر باشد. میلی 70ارتفاع اسمی ورق های فوالدی شکل داده شده نباید از  (1
 میلی متر باشد. 50(بزرگترین پهنای کنگره های پرشده با بتن نباید کمتر از 2
 میلی متر باشد. 55(ضخامت دال بتنی در قسمت فوقانی ورق فوالدی شکل داده شده نباید کمتر از 3
 میلی متر مناسب است. 12(پوشش بتن روی گل میخ به اندازه 4
  میلی 55 از کمتر نباید شده داده شکل فوالدی ورق فوقانی قسمت در بتنی دال ضخامت: 114صفحه  2-1-8-2-10بند 
 .باشد متر

 صحیح است. 3گزینه 

 در یک مقطع برای پوشش جانبی برشگیر کدام گزینه مناسب است:  - 4
1 )mm40 2 )mm30  3 )mm20  4 )mm10 
 138صفحه 8-7-8-2-10بند : 

 صحیح است. 2گزینه 

 کدام است:گزینه صحیح   - 5
 میلی متر بزرگتر از پیچ باشد. 3حداقل قطر برقوی مصرفی  (1
 رنگ آمیزی باید در محیط مناسب و سرباز باشد. (2

 ساعت پس از تمیز نمودن سطوح انجام دهد. 12در شرایط خشک پیمانکار باید عملیات رنگ آمیزی را حداکثر  (3

صلبیت بیشتری دارد و صفحات تغییر شکل کمتری در هریک از مراحل محکم کردن پیچ ها باید از قسمتی که  (4
 می دهند، شروع به محکم نمودن پیچ ها نمود.

  264صفحه  2-6-4-4-10بند: 
 صحیح است.  4 گزینه

 متر نوعمیلی 15 تا 8 ازهای ضخامت با و 52St فوالد جنس ازهای ورق کششی شیاری جوش با جوشکاری در  - 6
 باشد؟می کدام سازگار الکترودهای

1 )70E 60( 2    و معادل آنهاE  70وE و معادل آنها 
 60E( فقط 60E     4( فقط 3
  الکترودهای سازگار با فلز پایه 4-9-2-10: جدول 156صفحه  6-2-9-2-10بند 
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 نوع الکترود سازگار (Fueمقاومت نهایی کششی فلز الکترود ) (Fyتنش تسلیم مصالح فلز پایه )

 MPa 300تا 

, 

t≤15 mm 

420  MPa E60 یا معادل آن 

490  MPa E70 یا معادل آن 

t≥15 mm , 300 MPa 490 تا  MPa E70 یا معادل آن 

 یا معادل آن MPa380 490  MPa E70تا   MPa 300از 

 یا معادل آن MPa460 560  MPa E80تا   MPa 380از 

 صحیح است. 1گزینه 

 کدام گزینه صحیح نیست:  - 7
میلی متر، باید قبل از برش گرمایی، پیش 40ساخته شده با جوش به ضخامت بیش از در قطعات فوالدی سنگین  (1

 درجه سلسیوس انجام شود. 65گرمایش تا دمای حداقل 
 میلی متر مجاز است. 12استفاده از دستگاه پخ زن ضربه ای برای قطعات و ورق های با ضخامت بیش از  (2

 فر در جه سلسیوس مجاز نیست.جوشکاری به طور کلی در دمای محیط جوشکاری زیر ص (3

 جفت و جور شدن قطعات مهاربندی ها نیز با بستن تعدادی از آنها مورد کنترل قرار خواهد گرفت. (4
  260صفحه  3-4-4-10بند: 

 صحیح است. 2  گزینه

میلی  20و  25ضخامت به فوالدی ورق دو اتصال برای. دارد قرار جوی عوامل شدید خوردگی اثر تحت که محیطی در  - 8
 و حداکثر. است شده بریده گیوتین با هاورق لبه. است شده استفاده 24 سوراخ بزرگ شده به قطر از یکدیگر به متر

 ترمتر نزدیکمیلی حسب بر هاگزینه در آمده ارقام از کدامیک به ترتیب به ورق لبه تا هاسوراخ مرکز مجاز فاصله حداقل
 است؟

  43و  160( 4  45و  150( 3  45و  160( 2  43و  150( 1
  فاصله مرکز سوراخ های استاندارد تا  حداقل فاصله سوراخ ها تا لبه در اتصاالت پیچی : ت(160صفحه  2-3-9-2-10بند

کمتر باشد. برای سوراخ های بزرگ شده و سوراخ های  8-9-2-10لبه قطعه متصل شونده نباید از مقادیر داده شده در جدول 
-2-10مربوطه از جدول  Cلوبیایی فاصله مرکز سوراخ تا لبه نباید از آنچه که برای سوراخ استاندارد تعیین شده به اضافه مقدار 

 کمتر شود. 9-9
 حداقل فاصله مرکز سوراخ استاندارد تا لبه در هر راستا 8-9-2-10جدول 

 نیمرخ،تسمه و نیز لبه بریده شده با شعله اتوماتیک یا اره-لبه نورد شده ورق لبه بریده شده با قیچی )گیوتین(

d2 d1.75 

 (cمقادیر افزایش حداقل فاصله سوراخ تا لبه ) 9-9-2-10جدول 

 سوراخ بزرگ شده

 سوراخ لوبیایی )میلی متر(

 عمود بر امتداد لبه
 موازی با لبه

 لوبیایی بلند لوبیایی کوتاه

 d0.75 0 میلی متر 5 میلی متر 3

 2d+3=43 dd 
 ث(حداکثر فاصله مرکز سوراخ تا لبه

 است:حداکثر فاصله از مرکز هر پیچ تا نزدیکترین لبه قطعه در هر راستا به شرح زیر 
 نزدیکترین تا پیچ هر مرکز از فاصله باشند، داشته قرار جوی عوامل از ناشی متوسط و کم خوردگی اثر تحت که قطعاتی برای -1

 .کند متجاوز متر میلی 150 از همچنین و قطعه نازکترین ضخامت برابر 2 از نباید راستا هر در قطعه لبه
 نزدیکترین تا پیچ هر مرکز از فاصله باشند، داشته قرار جوی عوامل از ناشی شدید خوردگی اثر تاثیر تحت که قطعاتی برای -2

 .کند تجاوز متر میلی 125 همچنین و قطعه ضخامت برابر 8 از نباید راستا هر در قطعه لبه

mm 150}=150,  20*8{ min} =150,  mint8{ min 
 صحیح است. 1گزینه 
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 متر کدام جوش با گرده اشاره شده قابل قبول است.میلی  20در جوش گوشه با با اندازه ساق   - 9

1) 3  2)4  3)1  4)2 
  8-4-10کل ش: 287صفحه  6-6-4-10بند 

 صحیح است.  1گزینه

 نیست؟ صحیح زیر موارد از کدامیک   - 10
 ساخت برای را( نبشی و ناودانی تیرآهن،) فوالدیهای رخ نیم برش میتوان ناظر مهندس موافقت صورت در (1

 .داد انجام دستی برش و اره با ستون و تیر مهاربند،

 درجه سلسیوس است.6500دمای موضع گرم شده برای گرم کردن موضعی فوالد پر مقاومت  (2

 از بیش ضخامت باهای ورق و قطعات برای لبه کردن آماده و زنی پخ برای ایضربه زن پخهای دستگاه از استفاده (3
 .تنیس متر مجازمیلی 12

 آنها در است آورده نقشه در آنچه از غیر شکلی تغییر نوع هیچ که شوند ساخته طوری بایستی فوالدی قطعات (4
 .نیاید وجود به
  260صفحه  2-4-4-10بند: 

 صحیح است. 2گزینه 

  باشد؟نمی صحیح زیرهای گزینه از کدامیک  - 11
 . باشد بیشتر آزادی با نقطه سمت به بیشتر گیرداری با نقطه از باید عضو یک کاری جوش پیشرفت سیر (1
 درصد 10 شوند،می متصل یکدیگر به لب به لب صورت به شیاری جوش با که قطعه دو بین ناهمترازی حداکثر (2

 . باشدمتر میمیلی 3 حداکثر یا ترنازک قطعه ضخامت
 میلی متر بیشتر باشد. 3فاصله ریشه )بازشدگی درز( جوش گوشه نباید از  (3
تحت شرایط خاصی  به انگشتانه و کامهای جوش تماس در سطوح بین بازشدگی در کننده پر مصالح از استفاده (4

 .مجاز است.
  میلی متر بیشتر باشد. 5ازه ریشه )بازشدگی درز( جوش گوشه نباید لفاص :275صفحه  1-1-6-4-10بند 

 صحیح است. 4گزینه 

 :قطعات کردن راست یا انحنا ایجاد برای مکانیکی شکل تغییر یا موضعی کردن گرمهای روش کارگیری به  - 12
 .است مجاز ناظر مهندسی تأیید با (2   نیست مجاز وجه هیچ به (1

 .است مجاز جوشکاری کارگاه سرپرست تأیید با (4    .است بالمانع (3
  یاراست انحنا ایجاد برای مکانیکی شکل یاتغییر و موضعی کردن گرم های روش کارگیری : به260صفحه  2-4-4-10بند 

 .باشد می ناظرمجاز مهندس تایید یا قطعات کردن
 صحیح است. 2گزینه 

 در یک اتصالی پیچی با تعداد چهار پیچ پر مقاومت در مرحله پیش نصب حداقل چند پیچ باید بسته شود.   - 13
1) 4   2) 3   3) 2   4) 1 
  263صفحه  5-4-4-10بند: 

 صحیح است. 3 گزینه

 ست:مورد رنگ آمیزی صحیح نی م گزینه درکدا  - 14
 برای جلوگیری از سوسماری شدن پوشش، باید رنگ آستر و رویه از یک کارخانه تهیه شوند. (1

میکرون رنگ انبارداری 20صفحاتی که در اتصال اصطکاکی روی هم قرار می گیرند، نباید رنگ شوند و فقط به  (2
 نیاز است.

  5رنگ آمیزی جوش خواهند شد، باید رنگ آمیزی در فاصله در سطوح و لبه هایی از سازه فوالدی که پس از  (3
 میلی متری از خط جوش متوقف شود.

 درجه سلسیوس باشد.  35و حداکثر  18رنگ ها باید در مکانی انبار شوند که دمای محیط حداقل برابر  (4
  114صفحه  2-1-8-2-10بند 

 صحیح است. 3 گزینه
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 گزینه صحیح کدام است:   - 15

هایی با ابعاد و مقاطع مختلف، به جای استفاده از ورق های پرکننده با ضخامت زیاد، باید ابتدا در وصله ستون  (1
 به مقطع کوچکتر تبدیل شده و سپس اتصال وصله صورت گیرد.3به1مقطع بزرگتر با شیب حداکثر 

 شد.برابر مقاومت کششی نهایی با 1.2جهت تامین شکل پذیری مناسب، مقاومت کششی حد تسلیم حداقل  (2

 2.5به1در وصله تیرها تغییر تدریجی در پهنا با ضخامت، از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر، باید با شیب حداکثر (3
 صورت گیرد.

 وصله تیر ها باید در ناحیه حفاظت شده دو انتهای تیر قرار گیرد. (4
  210صفحه  4-5-3-10بند: 

 صحیح است.  3 گزینه

 مقاومت شود، برابر 5/1 جوش بعد یک کاری جوش نحوه تغییر با اگر الساقینمتساوی گوشه جوش یک در  - 16
 (ماندمی ثابت جوش طول کنید فرض) کند؟می تغییری چه جوش طراحی

 ماندمی تغییر بدون است، ثابت جوش طول چون (1

 یابدمی کاهش درصد 83 (2

 یابدمی کاهش درصد 18 (3

 یابدمی افزایش درصد 18 (4
  374صفحه راهنمای جوش  2-10بند: 

𝑡𝑒1 =
𝐷 × 𝐷

√𝐷2 + 𝐷2
= 0.707 𝐷 

𝑡𝑒2 =
𝐷 × 1.5 𝐷

√𝐷2 + (1.5𝐷)2
= 0.83 𝐷 

𝑡𝑒2 − 𝑡𝑒1

𝑡𝑒1
= 0.18 

 صحیح است. 4گزینه 

های عرضی برای تأمین مقاومت برشی کنندهدر صورتی که در یک تیر فوالدی نیاز به تعبیه سخت   - 17
 باشد:

 متر تجاوز کند.سانتی 300کنند، نباید از ها را به جان نیز متصل میکنندههایی که سخت( فاصله مرکز به مرکز پیچ1
 های کششی و فشاری الزامی است.کننده عرضی به بال( در تمامی موارد اتصال سخت2
 کننده عرضی به بال کششی متصل شود.سختباید  تمامی موارددر ( 3
های عرضی نیاز باشد، آنها باید به بال کنندهها به سختگاهصورتی که برای انتقال بارهای متمرکز به تکیه( فقط در 4

 فشاری متصل شوند.
 نباید کنند،می متصل نیز جان به را هاکنندهسخت که هاییپیچ مرکز به مرکز فاصله:  ت، مورد 97صفحه   2-2-6-2-10بند 
 .کند تجاوز مترسانتی 300 از

 صحیح است. 1 گزینه
 

رخ فوالدی یا به یک های متصل به یک نیمچنانچه در یک مقطع فوالدی مرکب تحت کشش، ورق  - 18
ورق دیگر توسط نوارهای جوش منقطع به یکدیگر متصل شوند، حداکثر فاصله آزاد بین نوارهای جوش 

 منقطع در امتداد طولی عضو:
ترین ورق با برابر ضخامت نازک 24دارند، نزدگی شوند و احتمال زنگشده و قطعاتی که رنگ نمی( در قطعات رنگ1

 متر است.میلی 300
برابر ضخامت  14زدگی و خوردگی )حاصل از عوامل جوی( قرار گیرند، نشده که تحت اثر زنگ( در قطعات رنگ2

 متر است.میلی 300ترین ورق یا نازک
 متر است.میلی 300ترین ورق یا برابر ضخامت نازک 24زدگی قرار گیرند، نشده که تحت اثر زنگدر قطعات رنگ( 3
 ( هر سه گزینه صحیح است.4
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  برابر ضخامت  24زدگی ندارند، احتمال زنگ لیشوند وشده و قطعاتی که رنگ نمیدر قطعات رنگ: 39صفحه  5-3-2-10بند

 متر است.میلی 300ترین ورق با نازک

 صحیح است. 1گزینه 

، چند میلی سانتی متر  3قطر سوراخ استانداردحداقل فاصله آزاد بین دو سوراخ لوبیایی بزرگ برای پیچ به   - 19
 است. متر

1) 15   2)81   3)14   4) 90 
 160صفحه  8-9-2-10 صفحه: 

 صحیح است. 3گزینه

 های زیر صحیح است؟کدامیک از گزینه  - 20
 گیرند.تأثیر نیروهای برشی قرار میگیرها فقط تحتهای با مقاطع مختلط برش( در ستون1
 متر پوشش جانبی از بتن داشته باشند.سانتی 25گیرها باید حداقل ( همه برش2
برابر قطر آنها در  6میخ باید مساوی گیرها از نوع گلبرش ( در تیرهای با مقطع مختلط حداقل فاصله مرکز تا مرکز3

 باشد.تیر برابر قطر آنها در امتداد محور طولی  4تیر و  عمود بر محور طولیامتداد 
فاصله برشگیرهای تعبیه شده در باال و پایین ناحیه انتقال برش طولی تیر نباید از در اعضا مختلط محاط در بتن ( 4

 کوچکترین بعد مقطع مختلط بیشتر باشد.دو برابر 

  در اعضا مختلط محاط در بتن فاصله برشگیرهای تعبیه شده در باال و پایین ناحیه انتقال 133الف صفحه  4-6-8-2-10بند :
 برش طولی تیر نباید از دو برابر کوچکترین بعد مقطع مختلط بیشتر باشد.

 .صحیح است 4گزینه  
 

 


