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 سوال هاي سيمان: 
 .مواد اصلي تشكيل دهنده سيمان پرتلند را نام برده و نقش يكي را به دلخواه توضيح دهيد .1
 )حداقل در دو خط توضيح دهيد(كلينكر چيست؟  .2
 .نماييدسيمان پزي به روش خشك و تر را با يكديگر مقايسه  .3
 .انواع كوره هاي پخت سيمان را نام برده و مزايا و معايب هر يك را نام ببريد .4
 درجه پخت سيمان در چه حدودي بوده و بيان نماييد ميزان اين درجه حرارت تابع چه عواملي است؟ .5

 .مواد گداز آور را نام برده و نقش آن ها را در توليد سيمان توضيح دهيد .6
 ان را توضيح داده و بيان نماييد كه كم يا زياد شدن مقدار آهك چه تاثيري بر كيفيت سيمان دارد؟نقش آهك در توليد سيم .7

 .هيدراتاسيون را حداقل در دو خط توضيح دهيد .8
 علت افزودن گچ به سيمان چيست؟ گچ در چه مرحله اي به سيمان اضافه مي شود و ميزان آن به چه عاملي بستگي دارد؟ .9

 .عريف نموده و تاثير آن در گيرش سيمان را بيان نماييدسطح مخصوص سيمان را ت .10
فيد كدام يك از تركيبات موجود در سيمان حرارت بيشتري در هنگام هيدراتاسيون ايجاد مي نمايند؟ آيا حرارت ايجاد شده در اثر هيدراتاسيون م .11

 است يا مضر؟

 .را با يكديگر مقايسه نماييد IIIو  Iسيمان پرتلند تيپ  .12
 در چه مواردي به كار مي رود؟ IIند تيپ سيمان پرتل .13

 .را نام برده و يكي را به دلخواه توضيح دهيد) Vتا  Iبه جز تيپ (چهار مورد از سيمان هاي پرتلند خاص  .14
 سيمان آهن گدازي چگونه توليد مي شود و موارد كاربرد آن در كجاست؟ .15

 ماني استفاده مي شود؟براي ساخت سازه هاي حجيم به طور مثال سدهاي بتني از چه نوع سي .16

 هدف از استفاده از تندگير كننده ها به همران سيمان در پروژه هاي عمراني چيست؟ .17

 هدف از به كار بردن كندگير كننده ها به همراه سيمان در پروژه هاي عمراني چيست؟ .18

 .سيمان را بر حسب زمان گيرش با يكديگر مقايسه نماييد .19
 .نام برده و يكي را به دلخواه توضيح دهيدچهار مورد از آزمايش هاي سيمان را  .20
 .تاثير ريزي سيمان بر گيرش مالت سيمان را توضيح داده و بيان نماييد كه ريزي سيمان توسط چه آزمايشي تعيين مي شود .21
 زمان گيرش خمير سيمان تابع چه عواملي بوده و گيرش سيمان توسط چه دستگاهي اندازه گيري مي شود؟ .22

 .كاذب و گيرش نهايي سيمان را با يكديگر مقايسه نماييدگيرش اوليه، گيرش  .23
 خمير نرمال سيمان چيست و به چه منظوري تهيه مي شود؟ .24

 سالمت سيمان را توضيح داده و بيان نماييد كه توسط چه آزمايشي تعيين مي شود؟ .25

 آزمايش افت و حرارت سيمان به چه منظوري انجام مي شود؟ .26

 در تركيبات سيمان پرتلند چيست؟ AFC4نقش تترا كلسيم آلومينوفريت  .27

 چه نكاتي در هنگام انبار كردن سيمان بايد رعايت گردد؟ .28
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  آبسوال هاي: 
 عملكرد آب در بتن چه بوده و به چه دليل از آب براي ساخت بتن استفاده مي شود؟ .1

 .نبايد وجود داشته و يا اينكه حداقل باشد را نام ببريدچهار مورد از مواد زيان آوري كه در آب مورد استفاده براي ساخت بتن  .2
 طبق آيين نامه بتن ايران شرايط استفاده از آب غير آشاميدني در ساخت بتن چيست؟ .3

 آب مصرفي در بتن در چه بازه اي باشد باشد؟ pHمقدار  .4

 وجود كلر در آب چه تاثيري مي تواند بر خواص بتن آرمه داشته باشد؟ .5

  

 سوال هاي بتن:  
 .داليل محبوبيت بتن به عنوان يك مصالح ساختماني را نام ببريد .1
 بزرگترين عيب بتن چيست و براي غلبه بر آن از چه راه حلي استفاده مي شود؟ .2

  mpa400با تنش جاري شدن  در مقايسه با ميلگردهاي معمولي) mpa1600تا  1200(چرا نمي توان از ميلگردهاي با تنش جاري شدن باال  .3
 .در بتن مسلح استفاده نمود

 .در رابطه با بتن پيش تنيده، مزايا و نحوه ساخت آن در چند خط توضيح دهيد .4
 .چند مورد از مواد زائدي كه نبايد در سنگدانه ها وجود داشته باشند را نام ببريد .5
 .مناسب بودن براي ساخت بتن با يكديگر مقايسه نماييدسنگدانه هاي گرد دانه و تيز گوشه را از جهت  .6
 .مقاومت سايشي سنگدانه ها در چه مواردي داراي اهميت است؟ اين مقاومت چگونه اندازه گيري مي شود؟ حداقل در دو خط توضيح دهيد .7
هميت است؟ اين مقاومت به چه عواملي مقاومت مصالح سنگي تشكيل دهنده بتن در برابر يخ زدن و ذوب شدن هاي متوالي از چه جهت داراي ا .8

 بستگي دارد؟

 ضريب نرمي در چه بازه اي بايد باشد؟. ضريب نرمي ماسه را تعريف نموده و تاثير آن را بر كيفيت بتن توضيح دهيد .9

 ر دارد؟آيا ضريب نرمي بدست آمده در بازه معمول قرا. براي نمونه خاك ارائه شده در جدول زير ضريب نرمي را محاسبه نماييد .10

  شماره الك (gr)وزن مانده 
500 # 4 
210 # 8 
400 # 16 
450 # 30 
600 # 50 
200 # 100 
500 # 200 
 زير الكي 40
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 .مناسب ترين دانه بندي ماسه در بتن به چه عواملي بستگي دارد؟ توضيح دهيد .11
 حداكثر درشتي مصالح درشت دانه در بتن به چه عواملي بستگي دارد؟ .12

 ها يا مواد مضاف را تعريف نموده و بيان نماييد هدف از استفاده از مواد افزودني در بتن چيست؟ افزودني .13

 .چهار مورد از مواد افزودني كه در ساخت بتن به كار گرفته مي شوند را نام برده و يكي را به دلخواه توضيح دهيد .14
 فته مي شوند؟مواد خميري كننده و روان ساز به چه منظور در ساخت بتن به كار گر .15

 را تعريف نموده و بيان نماييد كه مقاومت بين به چه عواملي بستگي دارد؟ cfمقاومت مشخصه بتن  .16

 كرنش بتن به چه عواملي بستگي دارد؟-شكل نمودار تنش .17

 .به طور كيفي ترسيم نموده و با يكديگر مقايسه نماييد 35Cو  20Cكرنش بتن را براي دو رده بتن -نمودار تنش .18
 چيست؟ 40Cمنظور از بتن رده  .19

 براي تعيين مقاومت فشاري بتن از چه آزمايشي استفاده مي شود؟ آيا اندازه نمونه تاثيري در مقاومت فشاري بتن دارد؟ .20

 .ام آزمايش را توضيح دهيدمقاومت كششي بتن چگونه اندازه گيري مي شود؟ نحوه انج .21
 كرنش ، مدول االستيسته بتن چگونه اندازه گيري مي شود؟ –مدول االستيسيته بتن تابع چه عواملي است؟ با توجه نمودار غير خطي تنش  .22

حدوداً چقدر است؟  25Cبه بتن رده  50Cنسبت مدول االستيسيته بتن رده  .23
)25C(E

)50C(E

c

c 

 ، نسبت مقاومت فشاري به مقاومت كششي حدوداً چقدر است؟ مدول االستيسته اين بتن حدود چقدر است؟ 40Cبراي بتن رده  .24

مهندسي اين دو مصالح را با  با توجه به اين نمودار ها رفتار. كرنش فوالد و بتن به طور جداگانه نشان داده شده اند-در شكل هاي زير نمودار تنش .25
 .يكديگر مقايسه نماييد

 

 .خرش در بتن را تعريف نموده و بيان نماييد كه چه عواملي بر ميزان خزش اثر مي گذارند .26
 .بتني بر جا مي گذارد جمع شدگي يا افت بتن را تعريف نموده و بيان نماييد كه جمع شدگي يا افت چه اثراتي بر روي سازه هاي .27
 تغيير حجم هاي حرارتي در بتن را تعريف نمده و بيان نماييد كه اين تغيير حجم ها باعث بروز چه مشكالتي مي شوند؟ .28

 تغيير حجم هاي حرارتي در بتن را چگونه مي توان كنترل نمود؟ .29

 .اهميت مي باشدكارايي بتن را تعريف نموده و بيان نماييد كه كارايي بتن به چه لحاظ داراي  .30

 كرنش

 تنش  تنش

 كرنش
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 .آزمايش اسالمپ را به طور كامل توضيح داده و بيان نماييد كه عدد بدست آمده از اين آزمايش در چه بازه اي مي تواند باشد .31
 .پايايي بتن را تعريف نموده و بيان نماييد كه چه عواملي در كاهش يا افزايش پايايي بتن تاثير مي گذارند .32
 ابيري مي توان اتخاذ نمود؟براي افزايش پايايي بتن چه تد .33

 دليل محدود نمدن ميزان كلر و سولفات در بتن چيست؟ .34

 25و  5/25،  5/27: روزه در نوبت هاي مختلف بتن ريزي به ترتيب تاريخ نمونه برداري به شرح زير است 28مقادير مقاومت هاي فشار  .35
طبق ضوابط پذيرش بتن آبا بتن با رده مورد نظر . اپاسكال بوده استمگ 25روزه مورد نظر  28مقاومت مشخصه نمونه استوانه اي . مگاپاسكال
 تطابق دارد؟

 .كرنش توضيح دهيد-چيست؟ تفاوت بين ميلگردهاي فوق را با رسم نمودارهاي تنش 400Sو  220S ،300Sمنظور از ميلگردهاي رده  .36
 :اختالط بتني با مشخصات زيرمطلوب است طرح  .37

mpa30fc   
mm50Slump   

قطر بزرگترين سنگدانه  mm20  
جرم مخصوص فضايي شن 3m/kg1750  
جرم مخصوص شن 3m/kg2640  
جرم مخصوص ماسه 3m/kg2600  
ضريب نرمي ماسه 8.2  
جرم مخصوص سيمان 3m/kg3200  

  .بتن در معرض شرايط محيطي خاصي نيست
  

 
 

 


