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مهندسی  هایدانشکدهطوالنی در  مدت زمانطی  هامهارتاین  بسیار خاص دارند. هایمهارتاز  ایمجموعهمهندسان عمران 

ه . در ادامکنندمیبرنامه ریزان شهری و معماران  کابوسی برای مهندسان عمران را تبدیل به هامهارت. این شوندمیعمران کسب 
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 انواع مختلف سیمان -15

ان ادامه این لیست همچن ات.سید آلومینیوم زیاد، سیمان سفید و سیمان مقاوم در برابر سولفسیمان پرتلند، سیمان با مقدار اک

 توانمیچه کاربردهایی دارد و چه چیزهایی  که سیمان در کجا کاربرد دارد، دانیممی خوبیبهمهندسان عمران،  عنوانبهدارد. ما 

 به آن اضافه کرد تا به عملکرد بهتری دست پیدا کنیم.

 هاجادهاسامی تخصصی انواع پیچ و خم در  -14

 دانیممیساده، ترکیبی، معکوس و انحرافی. ما  وجود دارد: هاجادهکه چهار نوع خم یا پیچ در  دانیممیعمران ما یعنی مهندسان 

ورد یم شیب متوانمیرا طراحی کنیم. عالوه بر این  هاخمکه باید چگونه از معادالت مناسب استفاده کنیم تا هر یک از این نوع 

 سبب لغزش و گریز از مرکز خودروها نشود.که محاسبه کنیم  ایگونهبهنیاز جاده را 

 شودنمیبتن هرگز خشک  -13

 کوتاهی به یک . بتن خاکستری و خمیری است و در مدت زمانپسندممییک مهندس بتن را کمی بیش از اندازه  عنوانبهمن 

 م برای آن انتخابتوانمیگری چه اسم دی دانمنمی، پس من رسدنمیاگر این چیز جالبی به نظر  .شودمیسنگ یخت تبدیل 



 

 

که خشک شدن و کسب مقاومت بتن  دانیممی. همچنان شودمیخشک  آوریعملکه بتن چگونه در فرآیند  دانیممیکنم. ما 

 .یابدمیدر تمام طول عمر بتن ادامه 

 اندازه ذرات انواع مختلف خاک -12

( مترمیلی 2از  تربزرگ( و رس )مترمیلی 2تا  0.5(، ماسه )مترمیلی 0.5تا  0.02که محدوده اندازه ذرات در سیلت ) دانیممیما 

نگاه کردن به آن به آنچه  اندازه ذرات خاک نداشته باشیم و تنها با برآوردبعضی از ما نیازی به  حتی ممکن است چقدر است.

 fvhdبهتر است و همچنین اقداماتی را که باید  یم ترکیب خاکی که برای فونداسیونتوانمیبا توجه به این موارد  باید پی ببریم.

 انجام شود، تعیین کنیم. ساخت و ساز زمین قبل از سازیمناسب

 شکاف وجود دارد آهنراهو مسر  هاپلچرا روی  -11

امکان  که شوندمیضروری هستند. این درزها سبب  هاآهنراهو  هاجاده که درزهای انبساطی در دانندمی مهندسان عمران

 .شوندمیدچار خرابی  هاآهنراهو  هاجاده آنگاهاستفاده نشوند،  هازیرساختاگر این درزها در  انبساط و انقباض فلز فراهم شود.

 مالت وجود داردتفاوت چشمگیری بین بتن، سیمان و  -10

یمان و که بتن متشکل س دانیممیما  .اندگرفتهبا بتن اشتباه  سیمان را که امدیدهافرادی را  چند بار تاکنون که دانمنمی دقیقاً

نها . سیمان تباشدمیریز مثل ماسه  هایدانهسنگمتشکل از  ریز و درشت است و مالت که سیمان بیشتری دارد، هایدانهسنگ

 و کنندمیتراک میکسرها، سیمان حمل نکه  دانندمیمهندسان عمران همچنان  اتصال مصالح به هم دارد. قش چسب را براین

 ، بونکر نام دارند.کنندمیکه سیمان را جابجا  هاییکامیون

 چقدر باید باشد هالولهسرعت عبور فاضالب در  -9

 فاضالب که دانیممی. ما دشومیسیستم فاضالب  اندازیراهت فاضالب و مدیری مهندسی عمران مربوط به هایقسمتیکی از 

جریان فاضالب بسیار زیاد باشد  اگر که دانیممیهمچنین  ی افقی داشته باشد.هالولهف.ت بر ثانیه در  3سرعت بیش از  باید

 امکان تولید گازهای خطرناک وجود خواهد داشت. فوت بر ثانیه، 18تا  12یعنی 

 بین دوربین توتال استیشن و تئودولیت تفاوت -8

لیزر و سنسورهای مربوط  ،GPSدوربین توتال استیشن از  که دانیممیما  .شناسندمیرا  بردارینقشه تجهیزاتمهندسان عمران 

 ایقطهنایجاد ابرهای  باهدف . این کار نهایتاًکندمیاستفاده  هافاصلهو  هابلندیو  هاپستیدقیق  گیریاندازهبه تراز بندی برای 

 .شودمیاستفاده  هافاصله گیریاندازهتغییر ارتفاع بین دو نقطه بدون امکان  برای . تئودولیتشودمیانجام 

 هاآن تفاوتانواع خرپا و  -7

 دداننمیمهندسان عمران  دارند. ایسازه متفاوتی به لحاظ بارگذاری هایقابلیت هرکدامصدها نوع مختلف از خرپا وجود دارد که 

 همچنین چگونه به محاسبه مقاومت آن بپردازند. خرپا استفاده کنند و که کجا از چه نوع خاصی از

 



 

 

 هستند برآوردمرتبط با بارگذاری، تنها  ایسازهاغلب محاسبات  -6

که محاسبه مقادیر بارگذاری  دانیممی. ما آوردمی، به خاطر پیدا کردههر مهندس عمران اولین باری را که در کالس سازه حضور 

 ایمحاسبهکه هیچ  دانیممی. همچنین شودمیمختلف حاصل  هایروش واسطهبهمتعددی نیز  هایبجواپیچیده است و  بسیار

 صحیح نیست. صد در صد

 است فرونریختهچرا برج کج پیزا هنوز  -5

 است. مهندسان از طریق فرونریخته تاکنوناقدامات مهندسی ژئوتکنیک  که برج کج پیزا به لطف دانندمیعمران  مهندسان

ین ا در حال حاضر مهندسان بر این باور هستند که ریزش آن جلوگیری کردند. در انتهای شمالی فونداسیون از هاییوزنهتعبیه 

 .بماند پابرجا سال دیگر صدهاد توانمیسازه 

 کندمیکجا جریان پیدا  و آب از شوندمیکجا تعبیه  هالوله -4

. شودمیوارد خانه شما  دقیقاًکه جریان از کجا  ایدکردهیک مهندس عمران بارها به این موضوع فکر  عنوانبهشما هم  احتماالً

 .انددیدهرا  بینیدنمییی که هرگز هازیرساختالزم برای طراحی  هایآموزشمهندسان عمران 

 شوندمیهمه میلگردها به نحوی مشابه ساخته ن -3

که میلگردهای متفاوتی وجود دارد.  دانندمیمهندسان عمران  .شودمیفوالدی نیست که در بتن قرار داده  ایمیلهمیلگرد تنها 

 نی،، میلگرد فوالدی کرباروپاییاز: میلگرد  اندعبارتنحوه استفاده از انواع میلگرد آشنا هستند. انواع میلگرد  همچنین با هاآن

 میلگرد با روکش اپوکسی و غیره.

 چیست افت مخروطاینکه  -2

موضوعات مورد عالقه من در رابطه با مهندسی عمران بوده است. مخروط افت در واقع افتی است  مخروط افت همواره یکی از

 .افتدمیاتفاق  هاچاهبرداشت از  محضبهزیرزمینی  هایآبسفره که در 

 قرار داد آزمایشخاک را مورد  توانمیچگونه  -1

نفوذ استاندارد،  آزمایش از: اندعبارت هاآزمایشاین  قرار داد. آزمایشخاک را مورد  توانمیکه چگونه  دانندمیمهندسان عمران  

 اودومتر. آزمایشتعیین محدوده آتربرگ یا 
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