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Arahal Kep?da 9alorr: -

L' Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA {5) helai
muka surat bercelak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

2' Kertas lnl mengandun6i ENAM {6) soalan. Jawab EMPAT (4) soalan
sahaja. Markah hanya akan dikira bagi EMPAT {4) jawapan PERTAMA
yang dimasukkan dl dalam buku mengikr.rt susunan dan bukannya EMPAT(4) Jar+apan terbaik.

3. Semua soalan mempunyai markah yang sama.

4. Semua Jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru.

5. Semua soalan MESTILAIi dijawab dalam Bahasa Malaysia.

6. Tullskan nombor soalan yang dijawab di 1uar kulit buku jawapan
anda.
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X.. Slmen merupakan salah satu bahan terpenting dalam nempengaruhl
penghasllan kualltl konkrlt yang balk, sehubungan dengan lnl;

lil Terangkan EMPAT (4) sebatlan utama si.men dan kesannya
terhadap aspek kekuatan dan kefahanlasakan konkrlt.

tlll Nanakan TI-EA (3) Jenls slmen dan terangkan kegunaannya
dalam proJek penblnaan.

[25 markah]

Slf,at fizikal dan sifat nekanikal agregat adalah merupakan dua
parameter Lerpentlng dalan menentukan kualLtlnya sebelun sesuatu
kerJa pengkonkrltan dlJalankan. Blncangkan dua parameter
tersebut dan terangkan dengan rlngkas uJlan plawaian yang
berkal tan.

[25 markah]

Pengendalian secara teliti konkrit segar trermula daripada kerJa
pembancrihan sehinggalah kepada pengar^ietan adalah nerupakan faktor
terpenting dalam menjamin mutu kuallti konkrlf. Blncangkan
proses yang berkaitan bermula darlpada kerja pembancuhan

sehinggalah kepada kerja pengawetan konkrit.

[25 markah]
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Gambar raJah 1 menunJukkan keratan rentas rasuk konkrlt
bertetulang segi empat. Saiz rasuk tersebut ialah 150 mm dan
ketlngglan keseluruhan lalah 300 nm. Rasuk tersebut diperkuatkan
oleh dua Q) bar bersalz 25 nnm diameter dI bahagian bawah dan
rakap yang digunakan ialah bar 8 mn diameter pada 150 mm c/c.

Dengan menggunakan data reka bentuk yang dlberikan, tentukan
beban reka bentuk muktamad yang boleh ditanggung oleh rasuk
tersebut, sekiranya rasuk berkenaan dalam keadaan bersokong mudah
dengan rentang antara penyokong ialah 5 n.

Sekiranya beban tersebut perlu ditambah sebanyak 3O%, tentukan
tetrjlang tambahan yang dlperlukan.

Data reka bentuk:

Gred konkrit; f = 3O N./mmz.

Gred tetulang 
cu 

= 460
Gred rakap = 250
Penutup noninal = 30 mm

Gambar RaJah 1

[25 markah]
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Gambar rajah 2 menunjukkan lantai selanjar dengan tiga (3)
rentang dan ia adalah lantai sehala. Ia berfungsi menanggung

beban mati 15 kN/;nz dan beban hidup 10 kN/mz. Keadaan
persekitaran ialah sederhana (niId) dan keperluan rintangan api
ialah 1 jam.

Dengan menggunakan gred konkrit C30 dan gred tetulang 464,
rekabentukkan lantai dengan menggunakan BS 8110.

Lakarkan keratan rentang lantai yang direka benluk'

r*---*l
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Gambar rajah 2-

[25 markah]
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Sat.u fiang berembat dengan saiz 25O
hidup 600 kN dan beban mati 350 kN.
50 kNm dan 10 kNm yang mengakibatkan
Ketinggian elektif liang ialah Iu'
Krileria kekuatan f - 30 N,/mmz da;

IEAA 362/4J

mm x 400 mm menanggung beban
Momen lentur hujung ialah

lengkungan pada paksi minor,
= 7.5 m dan J = 8.0 m,

,t*f = 460 N/mm".
v

Rekaberrlukkan tiang dengan menggunakan bar bersaiz 25 nm diameLer
untuk telulang utama dan 10 mm diameter untuk perakap.

Anggapkan penutup telulang ialah 25 mm,

[25 marKanl
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