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  کشی سوخت مایعسازی و لولھخیره

 

  کشی سوخت مایعسازي و لولهخیره
  مخزن سوخت مایع

طراحی، » شرکت ملی نفت ایران«مخزن ذخیره و تغذیه سوخت مایع، عالوه بر الزامات مندرج در این فصل باید با رعایت مقررات 
  . ساخته و نصب شود

درصد  20در ساختمانی که تنها منبع انرژي گرمایی آن سوخت مایع است، گنجایش مخزن ذخیره آن باید دست کم معادل 
 . مصرف ساالنه سوخت باشد

  
  نصب مخزن دفنی

  .مخزن زیرزمینی مدفون در ساختمان، یا در محوطه آن، باید طبق الزامات مندرج در این قسمت از مقررات نصب شود) الف
  .هاي موجود آسیبی نرسدهاي ساختمانگودبرداري براي مخزن دفنی، باید احتیاط کرد که به پیدر ) ب
  .هاي ساختمان به آن منتقل نشودشود، باید در جایی قرار گیرد که بارهاي وارده بر پیاگر مخزن زیر ساختمان دفع می -1
  .گذرداشد که از سطح باربر پی میاي بدرجه 45زیر مخزن باید نسبت به پی ساختمان، خارج از خط  -2
ها، تأسیسات ساختمان، و یا خط محدوده محوطه هاي زیرزمین ساختمان، حوضچهفاصله هیچ قسمت از مخزن تا دیواره -3

  . میلیمتر کمتر باشد 500، نباید از )ملک(ساختمان 
  . هاي محکمی نصب شودمخزن دفنی سوخت مایع باید بر روي پایه) پ

کشیدن مخزن روي . هاي آن صورت گیردو قرار دادن آن در گود باید به آرامی و احتیاط و با استفاده از قالب حمل مخزن -1
 .زمین یا رها کردن آن در گود مجاز نیست

اطراف مخزن باید با مواد غیرخورنده از قبیل ماسه شسته، خاك یا شن، که در محل به خوبی کوبیده شده است، به ضخامت  -2
  .میلیمتر، پر شود 150دست کم 

میلیمتر باشد  300میلیمتر با خاك پوشانده شود، یا آنکه پوشش خاك به ضخامت  600روي مخزن باید دست کم به ضخامت  -3
  .میلیمتر با بتن مسلح پوشانده شود 100و روي آن به ضخامت 

شود، پوشش خاك روي مخزن باید دست کم رود نصب اگر مخزن دفنی در محلی که احتمال عبور وسایل نقلیه از روي آن می -4
میلیمتر با بتن مسلح  150میلیمتر گرفته شود و روي آن به ضخامت  450میلیمتر باشد؛ یا آنکه پوشش خاك به ضخامت  900

  . پوشانده شود

سترسی هاي سطحی و نفوذ آن به داخل مخزن و یا سطوح خارجی آن، باید در کف چاهک دبراي جلوگیري از جمع شدن آب -5
  .بینی شودرو مخزن، لوله تخلیه آب پیشبه دریچه آدم

  .سطوح خارجی مخزن فوالدي دفنی باید با پوشش مقاوم در برابر اثر رطوبت و خورندگی خاك، حفاظت شود) ت

  . مخزن فوالدي دفنی باید اتصال زمین داشته باشد -1



در صورت نصب مخزن در محلی که به سبب باال بودن سطح آب زیرزمینی یا احتمال جریان سیل، امکان شناور شدن آن وجود ) ث
  . دارد، باید با مهار کردن مخزن روي پی بتنی یکپارچه، از شناور شدن آن جلوگیري کرد

  .ندهاي مرتبط به مخزن دفنی باید از باالي مخزن به آن متصل شوهمه لوله) ج

مخزن دفنی باید به  -1
گیري سطح وسیله اندازه

  . مایع داخل آن مجهز باشد

مخزن دفنی باید مجهز  -2
به لوله هواکشی باشد که 

فضاي داخل مخزن را 
پیوسته به هواي آزاد خارج 

  .مربوط کند

  مخزن سوخت مایع نصب شده در زیرزمین - 1- 12-14شکل 

 

  

  وي زمیننصب مخزن در خارج از ساختمان و بر ر

در نصب مخازن بر روي زمین و در محوطه اختصاصی ساختمان و یا روي بام آن، باید الزامات مندرج در این قسمت از مقررات ) الف
  . اجرا شود

  . لیتر بیشتر باشد 2500شود، گنجایش آن نباید از اگر مخزن بر روي زمین نصب می -1

  . لیتر بیشتر باشد 2500شوند، گنجایش کلی آنها نباید از می اگر چند مخزن به طور موازي بر روي زمین نصب -2

  . لیتر بیشتر باشد 240شوند، گنجایش آن نباید از ترین طبقه نصب میاگر مخزن روي بام زیرزمین یا روي بام پایین -3

  . مخزن روي زمین باید در محل مناسب و حفاظت شده نصب شود) ب

  . در معرض ضربات فیزیکی قرار نداشته باشدمخزن باید در محلی نصب شود که  -1

  .محفوظ باشد) هارطوبت هوا، باران، برف، باد و جزآن(مخزن باید در برابر عوامل جوي  -2

هاي عمومی، نباید از مقادیر ، دیوار خارجی ساختمان و یا راه)ملک(فاصله مخزن از خط محدوده محوطه اختصاصی ساختمان  -3
 . اشدکمتر ب) 2- 12-14(جدول 

  

  )ملک(کمترین فاصله مخزن روي زمین از ساختمان و محدوده محوطه  -2-12-14جدول 



 لیتر 2500تا  1001 لیتر 1000تا  گنجایش مخزن
 متر 3 متر 3 ترین ساختمان و راه عمومی در مجاورت ملککمینه فاصله تا نزدیک

 متر 5 متر 3 )ملک(کمینه فاصله تا محدوده محوطه ساختمان 
  

  .متر باشد 6فاصله مخزن سوخت مایع از مخزن گاز مایع نباید کمتر از  -4

گیرد، باید روي پی مستحکم بتنی یا دیگر مواد ساختمانی مخزن سوخت مایع که بر روي زمین خارج از ساختمان قرار می) پ
  .غیرسوختنی، به طور مطمئن و استوار نصب شود

  . گیري مقدار مایع داخل آن باشداي اندازهاي برمخزن روي زمین باید مجهز به وسیله) ت

  .مخزن روي زمین باید به لوله پرکن، لوله هواکش و شیر تخلیه مجهز باشد) ث

  . برابر باشد) 3-12-14(قطر اسمی لوله هواکش باید دست کم با مقادیر جدول  -1

  . پذیر باشدخزن به آسانی امکاندهانه لوله پر کن باید در جایی قرار گیرد که انتقال سوخت مایع به داخل م -2

  . شیر تخلیه باید در زیر مخزن قرار گیرد -3

تواند به عنوان لیتر نباشد، می 2500لیتر، یا دو مخزن که گنجایش کل آنها بیش از  2500فقط یک مخزن به گنجایش حداکثر ) ج
  .مخزن تغذیه مستقیماً به مشعل دستگاه با سوخت مایع وصل شود

  .زن ممکن است با لوله به هم متصل شوند و لوله پرکن و هواکش مشترك داشته باشنداین دو مخ -1

مقرر شده، این دو مخزن باید روي یک پی مشترك نصب و با قطعات ) 1(در صورت نصب موازي دو مخزن به ترتیبی که در  -2
  . میلیمتر کمتر باشد 900فاصله دو مخزن نباید از . فوالدي به هم مهار شوند، به طوري که سطح باالي دو مخزن در یک تراز قرار گیرد

لیتر در محوطه ساختمان و روي زمین مورد تایید  2500در صورتی که ضرورت نصب مخزن سوخت مایع با گنجایش بیش از ) چ
شرکت ملی «و مورد تایید  NFPA31ساخت و چگونگی نصب آن باید برابر الزامات مندرج در  قرار گیرد، تعیین گنجایش، نوع

  . باشد» نفت ایران

  

  نصب مخزن داخل ساختمان

این مخزن . نصب شود) روي کف طبقات(مخزن تغذیه سوخت مایع باید طبق الزامات مندرج در این بخش در داخل ساختمان ) الف
  .باشد ممکن است محصور یا غیرمحصور

ساعت مقاوم در برابر آتش، از بقیه فضاهاي  3اي قرار دارد که با جدارهاي دست کم مخزن محصور در فضاي بسته و جداگانه -1
  . ساختمان جدا شده است



  مخازن غیرمحصور) ب

یرمقاوم در برابر آتش ترین طبقه ساختمان و در محلی با جدارهاي غاي غیر از زیرزمین یا پاییناگر مخزن غیرمحصور در طبقه -1
  . لیتر بیشتر باشد 40گیرد، گنجایش آن باید از قرار می

ترین طبقه ساختمان و در محلی با جدارهاي دست کم دو ساعت مقاوم در برابر اي غیر از زیرزمین و یا پاییناگر مخزن در طبقه -2
  .لیتر باشد 240گیرد، گنجایش آن نباید بیشتر از آتش قرار می

ترین طبقه ساختمان که کند و در زیرزمین یا پایینایش یک مخزن یا کل گنجایش دو مخزن که یک مشعل را تغذیه میگنج -3
  .لیتر بیشتر باشد 2500گیرد، نباید از جدارهاي آن دست کم دو ساعت در برابر آتش مقاوم است قرار می

لیتر بیشتر باشد، مگر آنکه هر مخزن با گنجایش  5000 کنند نباید ازگنجایش کل چند مخزن که چند مشعل را تغذیه می -4
  .لیتر یا کمتر و مشعل متصل به آن، با دیوارهاي دست کم دو ساعت مقاوم در برابر آتش، از دیگر مخازن جدا شده باشد 2500

  .باشندهاي پرکن و هواکش مشترك داشته ، ممکن است با لوله به هم مرتبط شوند و لوله)3(دو مخزن مقرر در  -5

  .فاصله مخزن تغذیه غیرمحصور با مشعل دستگاه باید دست کم دو متر باشد - 6

  .هاي پر کن و هواکش مخزن باید در خارج از ساختمان قرار گیرددهانه انتهاي لوله -7

  .باشد) 3- 12-14(قطر اسمی لوله هواکش مخزن باید دست کم برابر مقادیر جدول  -8

دیگر مواد ساختمانی غیرسوختنی، به طور مطمئن و استوار نصب شود، چنان که امکان جابجا  مخزن باید روي پی بتنی یا -9
  .شدن، لغزیدن و یا غلتیدن نداشته باشد

گیري مقدار مایع داخل مخزن، استفاده براي اندازه. گیري مقدار مایع داخل آن باشداي براي اندازهمخزن باید مجهز به وسیله -10
  .طح نما یا لوله پالستیکی مجاز نیستاي ساز لوله شیشه

  .ترین نقطه زیر مخزن قرار گیرد و مجهز به شیر قطع و وصل بدون نشت باشداتصال تخلیه مخزن باید در پایین -11

مخزن غیرمحصور باید با ابعاد و گنجایشی انتخاب شود که جابجایی آن، به عنوان یک واحد، از ورودي ساختمان تا محل  -12
  .پذیر باشداننصب، امک

  مخازن محصور) پ

  . گیرد، باید در محل جداگانه و محصور نصب شودلیتر که در داخل ساختمان قرار می 2500مخزن سوخت مایع با گنجایش بیش از  - 1

درب ورودي این اتاقک باید . دیوارها، کف و سقف اتاقک محل نصب مخزن باید دست کم سه ساعت در برابر آتش مقاوم باشد -2
  .د آتش باشد و به خارج از ساختمان باز شودض

  .اتاقک محل نصب مخزن نباید به فضاي داخلی ساختمان راه داشته باشد -3

  .مخزن محصور باید طوري نصب شود که از اطراف، باال و پایین، همه سطوح آن قابل بازرسی و تعمیر باشد -4



  .ن به آن متصل شوندهاي ورودي و خروجی مخزن باید از باالي مخزهمه لوله -5

  .سوخت مایع باید به کمک پمپ از مخزن محصور به مشعل دستگاه منتقل شود - 6

  .دهانه لوله پرکن و لوله هواکش مخزن باید در خارج از ساختمان قرار گیرد -7

  .باشد) 3- 12-14(قطر اسمی لوله هواکش مخزن باید دست کم برابر مقایدر جدول  -8

  .گیري مقدار مایع داخل آن مجهز باشداي براي اندازهمخزن باید به وسیله -9

  . اتاقک مخزن محصور باید امکان تعویض هواي کافی داشته باشد -10

  

  کشی سوخت مایعلوله

  .رسانی باید براي حداکثر مصرف سوخت و نیز حداکثر فشاري که براي تغذیه مشعل الزم است، طراحی و اجرا شودسیستم سوخت) ب

شود، این پمپ باید از نوع جابجایی مثبت روي لوله انتقال سوخت مایع، غیر از پمپ مشعل، پمپ دیگري نصب میچنانچه ) پ
  . ساخته شده و به تأیید رسیده باشد UL343پمپ باید براساس استاندارد . باشد

فشار طراحی سیستم، شیر بر روي لوله خروجی پمپ باید شیر اطمینان فشار نصب شود، تا در صورت باال رفتن فشار از  -1
  .اطمینان به طور خودکار باز شود و سوخت اضافی را خارج کند

  .بر روي این لوله نباید شیر یا هیچ مانع دیگري نصب شود. لوله تخلیه شیر اطمینان باید سوخت مایع را به مخزن ذخیره برگرداند - 2

  .در مواقعی که کار پمپ الزم نباشد، خاموش بماندپمپ سوخت مایع باید به طور خودکار روشن و خاموش شود، تا  -3

کن، شیر اطمینان فشار نصب رسانی، باید روي لوله خروجی از گرمکن سوخت مایع بر روي سیستم سوختدر صورت نصب گرم) ت
از شود و سوخت شود، تا اگر فشار ناشی از انبساط سوخت مایع از فشار طراحی سیستم باالتر رود، شیر اطمینان به طور خودکار ب

  .مایع اضافی را خارج کند

  .روي این لوله نباید شیر یا هیچ مانع دیگري نصب شود. لوله تخلیه شیر اطمینان باید سوخت مایع را به مخزن ذخیره برگرداند -1

  :کشی سوخت مایع و در نقاط زیر، باید شیر قطع و وصل قابل دسترسی نصب شودبر روي خطوط لوله) ث

  اي نزدیک به مشعل؛تغذیه سوخت مایع به هر مشعل، در نقطهخط لوله  -1

  خط لوله از مخزن به داخل ساختمان، در نقطه ورود لوله به داخل ساختمان؛ -2

  اي نزدیک به مخزن؛خط لوله خروجی از مخزن ذخیره روي زمین داخل یا خارج ساختمان، در نقطه -3

  .اي نزدیک به مخزنساختمان، در نقطه خط لوله تخلیه مخزن روي زمین داخل یا خارج -4

  : کشی سوخت مایع، به نکات زیر باید توجه کرددر طراحی و اجراي لوله) ج



میلیمتر از سطح زمین قرار گیرند و در  450شوند، باید دست کم در عمق کشی که در خاك دفن میلوله و دیگر اجزاي لوله -1
  . برابر رطوبت و خوردگی محفوظ باشند

شود که سطح آب زیرزمینی باالست و یا در معرض سیل احتمالی قرار دارد، باید لوله و دیگر اجزاي ر لوله در زمینی نصب میاگ -2
  .کشی در برابر نیروهاي هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک وارده مقاوم باشند و در محل نصب محکم و ثابت شوندلوله

کشی مسیر لوله. میلیمتر از اسکلت ساختمان فاصله داشته باشد 500دست کم  لوله زیرزمینی باید در مسیري نصب شود که -3
  .درجه رسم شده از سطح باربر پی، قرار گیرد 45زیرزمینی باید طوري انتخاب شود که زیر لوله، خارج از خط 

  

  لوله هواکش مخزن 

  .میلیمتر در داخل مخزن ادامه یابد 25حداکثر تا  لوله هواکش مخزن سوخت مایع باید از باالترین قسمت مخزن وارد آن شود و) الف

  . شیب لوله هواکش باید به سمت مخزن باشد -1

  .بر روي لوله هواکش مخزن نباید شیر یا هیچ مانع دیگري نصب شود -2

  .دهانه انتهاي لوله هواکش مخزن باید در فضاي خارج از ساختمان واقع شود) ب

هر بازشو ساختمان فاصله افقی داشته باشد، مگر آنکه انتهاي آن دست کم یک متر باالتر از  متر با 3این دهانه باید دست کم  -1
متر از تراز  3شود، محل قرار گرفتن آن باید دست کم اگر دهانه انتهاي لوله از دیوار ساختمان خارج می. هر دهانه باز قرار گیرد

  . دزمین محوطه اطراف ساختمان یا هر معبر دیگر، باالتر باش

  .لوله هواکش در خارج از ساختمان باید در برابر عوامل جوي مقاوم و در برابر ضربات فیزیکی محفوظ باشد -2

  .دهانه انتهاي لوله هواکش مخزن باید با توري مقاوم در برابر رطوبت حفاظت شود -3

  .برابر باشد) 3-12-14(قطر اسمی لوله هواکش مخزن سوخت مایع باید دست کم با مقادیر جدول ) پ

  

  کمینه قطر اسمی لوله هواکش مخزن سوخت مایع -3-12-14جدول 

 قطر اسمی لوله هواکش گنجایش مخزن

 اینچ میلیمتر لیتر

 32 2000تا 
4
11 

 40 11350تا  2001
2
11 

 2 50 37800تا  11351



 65 75600تا  37801
2
12 

 3 80 132300تا  75601
  

ها، اگر لوله هواکش چند مخزن مشترك باشد، قطر اسمی آن باید از بزرگترین قطر اسمی لوله هواکش جداگانه هریک از مخزن -1
  . ، یک اندازه بزرگتر باشد)3- 12-14(طبق جدول 

  . وله پرکن آن باالتر باشدمیلیمتر از دهانه انتهاي ل 500دهانه انتهاي لوله هواکش مخزن باید دست کم  -2

  

  لوله پرکن مخزن

  .میلیمتر باالتر از کف مخزن ادامه یابد 100لوله پرکن مخزن سوخت مایع باید از باالترین قسمت مخزن وارد آن شود و تا ) الف

  . شیب لوله پرکن باید به سمت مخزن باشد -1

  . پذیر باشدساختمان و در جایی واقع شود که پر کردن مخزن به آسانی امکاندهانه انتهاي لوله پرکن مخزن باید در فضاي خارج از ) ب

  . میلیمتر از هر بازشو ساختمان فاصله داشته باشد 600این دهانه باید دست کم  -2

  .این دهانه باید درپوش مناسب داشته باشد و در دسترس افراد غیرمسئول قرار نگیرد -3

جریان ثقلی سوخت مایع از . داشته باشند، باید سطح باالي دو مخزن در یک تراز قرار گیرداگر دو مخزن لوله پرکن مشترك ) پ
  .مخزنی به مخزن دیگر مجاز نیست

  اگر دو مخزن لوله پرکن مشترك داشته باشند، باید روي لوله انشعاب از این لوله مشترك، که جداگانه به هر مخزن متصل  -1
  .شود، شیر قطع و وصل نصب شودمی

  

  لوله رفت و برگشت 

رساند، باید از قسمت باالي مخزن لیتر به مشعل دستگاه می 2500لوله رفت، که سوخت مایع را از مخزن به گنجایش بیش از ) الف
  . میلیمتر باالتر از کف آن ادامه یابد 100به آن متصل شود و تا 

اي زیر تراز سطح مایع، ، لوله رفت ممکن است از نقطهدر صورتی که مخزن در خارج ساختمان و روي زمین قرار داشته باشد -1
در این صورت، باید روي لوله رفت در نزدیک به مخزن، . میلیمتر باالتر از کف مخزن، به آن متصل شود 100دست کم به اندازه 

  .شیر قطع و وصل قابل دسترسی نصب شود

  . رد، لوله رفت سوخت مایع باید به سمت مخزن شیب داشته باشددر صورتی که مخزن تغذیه زیر تراز نصب مشعل دستگاه قرار گی - 2



میلیمتر باالتر از کف مخزن  100لوله برگشت سوخت از مشعل دستگاه یا پمپ، باید از قسمت باالي مخزن وارد آن شود و تا ) ب
  .ادامه یابد

  .بر روي لوله برگشت سوخت مایع، جز شیر یک طرفه، شیر دیگري نباید نصب شود -1

2(میلیمتر  20قطر لوله رفت و برگشت سوخت مایع تغذیه مشعل باید دست کم ) پ
  .باشد) اینچ 1

  

  سطح نماي مخزن 

  .گیري تراز سطح مایع باشداي براي اندازهمخزن سوخت باید مجهز به وسیله) الف

  .مخزن ادامه یابد گیري از نوع میله مدرج باشد، میله باید تا کفاگر وسیله اندازه) ب

گیري در محل دهانه ورود آن به مخزن، باید با سرپوش مورد تایید حفاظت شود تا مانع خروج هواي آغشته به اطراف میله اندازه -1
  .گاز از مخز شود

یکی اي یا پالستسطح نماي مخزن داخل ساختمان که در ارتباط مستقیم با مشعل دستگاه است، نباید از نوع لوله شیشه) پ
  .انتخاب شود، تا از احتمال شکسته شدن یا پاره شدن آن و خروج سوخت مایع پیشگیري شود

  

  انتخاب مصالح 

  انتخاب  لوله و وصاله) پ

کشی انتقال سوخت مایع، استفاده از لوله و وصاله فوالدي گالوانیزه در لوله. جنس لوله و وصاله باید فوالدي سیاه یا مسی باشد -1
  . مجاز نیست

  .باشد) 4-12-14(هاي آنها باید مطابق یکی از استانداردهاي مندرج در جدول هاي فوالدي سیاه درزدار و مسی و وصالهلوله -2

شود یا در معرض ضربات فیزیکی قرار دارد و نیز در صورت خم کردن، در شرایط دشوار، که لوله در محیط خورنده نصب می -3
  . درز باشدلوله فوالدي سیاه باید از نوع بی

  .انتخاب شود UL539شیلنگ و اتصاالت قابل انعطاف باید براساس استاندارد  -4

  اتصال) ت

بند، و نیز براي کار با نوع اتصال لوله به لوله، لوله به وصاله، و وصاله به وصاله باید براي شرایط کار طراحی سیستم مناسب و آب -1
  .سوخت مایع مود استفاده متناسب باشد

  . انجام گیرد) 4-12-14(کشی فوالدي و مسی، اتصال باید براساس یکی از استانداردهاي مندرج در جدول در لوله -2



  .دو قطعه فوالدي و مسی باید با واسطه وصاله برنجی یا برنزي به یکدیگر متصل شوند -3

اي اتصال باید از نوع شیرهاي برنجی یا برنزي دندهکشی مسی، در نقاطی که اتصال باید بازشدنی باشد، مانند اتصال به در لوله -4
  .وصاله فشاري باشد

کاري باید با توجه به شرایط کار مفتول لحیم. کاري سخت باشدکشی مسی باید از نوع لحیماتصال لحیمی موئینگی در لوله -5
  .سیستم و نوع سوخت مایع مورد استفاده انتخاب شود

  انتخاب شیر) ث

کشی سوخت مایع، در لوله. ود باید از جنس برنجی، برنزي یا فوالدي باشدکشی سوخت مایع به کار میلوله شیرهایی که در -1
  . شیرهاي کشویی و کف فلزي باید از نوع درجا چرخ باشند. استفاده از شیرهاي چدنی مجاز نیست

  

  آزمایش مخزن

  .ش شودمخزن سوخت مایع باید با هوا و یا هر گاز دیگر خنثی، آزمای) الف

  . کیلوپاسکال باشد 34کیلوپاسکال و حداکثر  21فشار آزمایش باید حداقل  -1

  .مدت ازمایش باید دست کم یک ساعت باشد -2

کیلوپاسکال،  103بندي از صفر تا میلیمتر و با درجه 76اي، به قطر دست کم در آزمایش باید از فشارسنج نوع صفحه دایره -3
  . استفاده شود

  

  کشیلهآزمایش لو

کشی سوخت مایع لوله) الف
باید با آب یا هوا یا هر گاز دیگر 

  .خنثی، آزمایش شود

فشار آزمایش باید دست کم  -1
برابر فشار طراحی سیستم  5/1

کیلوپاسکال  34و حداقل برابر 
کشی در باالترین نقطه لوله

  .باشد



هاي مکش باید با فشار لوله -2
 68(میلیمتر جیوه  500خال 

  .آزمایش شوند) سکالکیلوپا

مدت آزمایش باید دست کم  -3
  .دقیقه باشد 30

فشارسنج مورد استفاده در  -4
آزمایش، باید از نوع صفحه 

 76اي و به قطر دست کم دایره
بندي از صفر میلیمتر و با درجه

  .کیلوپاسکال باشد 103تا 

چنانچه فشار آزمایش بیش  -5
کیلوپاسکال باشد،  34از 

از صفر تا سه فشارسنج باید 
برابر فشار آزمایش مدرج شده 

  باشد

  چگونگی نصب مخزن سوخت دفنی - 3- 12-14شکل 

  نصب مخزن در خارج از ساختمان و بر روي زمین ) ث

) 5-2-12- 14(در نصب مخازن بر روي زمین و در محوطه اختصاصی ساختمان و یا روي بام آن، باید الزامات مندرج در بند  -1
  . لیتر بیشتر باشد 2500شود، گنجایش آن نباید از اگر مخزن بر روي زمین نصب می. مقررات رعایت شود

مقرر شده، این دو مخزن باید روي یک فونداسیون مشترك نصب و با ) 1(در صورت نصب موازي دو مخزن به ترتیبی که در  -2
میلیمتر  900فاصله دو مخزن نباید از . رار گیردقطعات فوالدي به هم مهار شوند، به طوري که سطح باالي دو مخزن در یک تراز ق

  . را ببینید) 4-12- 14(شکل . کمتر باشد



  
  چگونگی نصب دو مخزن سوخت موازي - 4- 12-14شکل 

  

  

  
  کشی و شیرآالت مخزن سوخت دفنیجزئیات لوله - 5- 12-14شکل 

  

  

  



  تست

حداکثر گنجایش مجاز آن چقدر ـ اگر مخزن سوخت مایع در خارج از ساختمان روي زمین نصب شود  57
  )1377(است؟

  لیتر 4000) د   لیتر 3500) ج   لیتر 3000) ب   لیتر 2500) الف
  . پاسخ صحیح است) الف(جواب ـ گزینه 

  ) »1 الف«5ـ  2ـ  12ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع(مبحث چهاردهم 
در نصب مخازن بر روي زمین و در محوطه اختصاصی ساختمان و یا روي بام آن، باید الزامات مندرج در این قسمت از مقررات ) الف

  . اجرا شود
  . لیتر بیشتر باشد 2500شود، گنجایش آن نباید از اگر مخزن بر روي زمین نصب می -1

  

  )1377(شود چقدر است؟ موتورخانه نصب می ـ حداکثر گنجایش مخزن روزانه سوخت مایع که در فضاي 58
  لیتر 240) د  لیتر 480) ج  لیتر 1000) ب  لیتر 2000) الف

  . پاسخ صحیح است) د(جواب ـ گزینه 
  ) »2ب«6ـ  2ـ  12ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع(مبحث چهاردهم 

ترین طبقه ساختمان و در محلی با جدارهاي دست کم دو ساعت مقاوم در برابر اي غیر از زیرزمین و یا پاییناگر مخزن در طبقه -2
  .لیتر باشد 240گیرد، گنجایش آن نباید بیشتر از آتش قرار می

  

ـ اگر مخزن سوخت مایع در خارج از ساختمان روي زمین محوطه نصب شود حداکثر گنجایش مجاز آن چقدر  41
  )1378تیر (است؟

  لیتر 2500) د  لیتر 3500) ج  لیتر 5000) ب  لیتر 2000) الف
ـ  2ـ  12ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی تعویض هوا تهویه مطبوع(مبحث چهاردهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه جواب 
  ) »1 الف«5

    :آمده است 14در مبحث 
در نصب مخازن بر روي زمین و در محوطه اختصاصی ساختمان و یا روي بام آن، باید الزامات مندرج در این قسمت از مقررات ) الف

  . اجرا شود
  . لیتر بیشتر باشد 2500شود، گنجایش آن نباید از اگر مخزن بر روي زمین نصب می -1
  

  )1378تیر (شود چقدر است؟ رخانه نصب میـ حداکثر گنجایش مخزن روزانه سوخت مایع که در موتو 42
  لیتر 1000) د  لیتر 750) ج  لیتر 480) ب  لیتر 240) الف

  ) »ب«6ـ  2ـ  12ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی(مبحث چهاردهم  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه جواب 
با جدارهاي دست کم دو ساعت مقاوم در برابر  ترین طبقه ساختمان و در محلیاي غیر از زیرزمین و یا پاییناگر مخزن در طبقه -2

  .لیتر باشد 240گیرد، گنجایش آن نباید بیشتر از آتش قرار می
  



  

ـ اگر مخزن سوخت مایع در خارج از ساختمان روي زمین محوطه نصب شود، حداکثر گنجایش مجاز آن چقدر  22
  )1379اردیبهشت (است؟

  لیتر 5000) د         لیتر 3000) ج       لیتر 2500) ب     لیتر 2000) الف
  )) الف( 5ـ  2ـ  12ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی(مبحث چهاردهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب

  

لیتر باشد و در داخل ساختمان قرار گیرد، باید در محل جداگانه و محصور  2500ـ اگر گنجایش مخزن مایع بیش از  40
  )1379اردیبهشت (یگري باید رعایت شود؟نصب شود، چه شرایط د

  جدارهاي اتاق محل نصب باید سه ساعت در برابر آتش مقاوم باشد) الف
  در ورودي اتاق محل نصب مخزن باید فقط به خارج باز شود) ب
  . انتقال سوخت از مخزن به مشعل دستگاه باید به کمک پمپ جابه جایی صورت گیرد) ج
  الف و ب و ج) د

  :آمده است 14در مبحث ـ )) پ( 6ـ  2ـ  12ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی(مبحث چهاردهم  .اسخ صحیح استپ) د(گزینه 
  مخازن محصور) پ«
باشد و در داخل ساختمان قرار گیرد، ) گالن آمریکایی 660(لیتر  2500در صورتی که گنجایش مخزن سوخت مایع بیش از ) 1

  . باید در محل جداگانه و محصور نصب شود
در . شود باید دست کم سه ساعت در برابر آتش مقاوم باشد دیوار، کف و سقف اتاقکی که مخزن محصور در آن نصب می) 2

  . ورودي به این اتاقک باید از نوع ضدآتش باشد و به خارج از ساختمان باز شود
  . اتاقک محل نصب مخزن نباید به فضاهاي داخلی ساختمان راه داشته باشد) 3
  . محصور باید طوري نصب شود که از اطراف، باال و پایین، همه سطوح آن قابل بازرسی و تعمیر باشدمخزن ) 4
  . هاي ورودي و خروجی مخزن محصور باید از باالي مخزن به آن متصل شوند همه لوله) 5
  . انتقال سوخت مایع از مخزن محصور تا مشعل دستگاه باید به کمک پمپ صورت گیرد) 6
  ».له پرکن و لوله هواکش مخازن محصور باید در خارج از ساختمان قرار گیرددهانه لو) 7
  

  شود چقدر است؟ ي سوخت مایع که در موتورخانه نصب می ـ حداکثر گنجایش مجاز مخزن روزانه 23
  لیتر 750) د  لیتر 500) ج  لیتر 350) ب  لیتر 240) الف

  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب
  

  دفنی سوخت مایع از اجزاي ساختمان دست کم باید چقدر باشد؟ـ فاصله مخزن  49
  درجه که از سطح پی میگذرد باشد 45زیر مخزن باید خارج از خط ) الف
  متر باشد سانتی 50فاصله مخزن تا دیوارهاي زیر زمین ساختمان ) ب
  متر باشد سانتی 50) ملک(فاصله مخزن از خط محدوده ساختمان ) ج
  سهالف و ب و ج هر ) د



  )) ب( 4ـ  2ـ  12ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی(مبحث چهاردهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه جواب 
  .درجه اي باشد که از سطح باربر پیمی گذرد 45زیر مخزن باید نسبت به پی ساختمان،خارج از خط )2(
ساختمان و یا خط محدوده محوطه  ها، تأسیسات فاصله هیچ قسمت از مخزن تا دیوارهاي زیرزمین ساختمان، حوضچه) 3

  ».متر کمتر باشد سانتی 50نباید از ) ملک(ساختمان 
  

گیرد  روي زمین قرار می) ملک(ـ حداکثر گنجایش مخزن فوالدي سوخت مایع که در محوطه اختصاصی ساختمان  42
  )1381(چقدر است؟

 لیتر 6000) د  لیتر 3000) ج  لیتر 2500) ب  لیتر 2000) الف

  )5ـ  2- 12ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی(مبحث چهاردهم  .پاسخ صحیح است) ب(نه ـ گزیجواب 
  
هاي آن در برابر آتش مقاوم نیست، مخزن تغذیه سوخت مایع با گنجایش  ـ در یک ساختمان چند طبقه که جداره 7

  )1387(تواند در طبقات آن نصب شود؟ حداکثر چند لیتر می
  لیتر 120) ب   لیتر 40) الف

  باشد نصب مخزن سوخت مایع در داخل ساختمانی که جدارهاي آن در برابر آتش مقاوم نیست مجاز نمی) د  لیتر 240) ج
  )6ـ  2ـ  12ـ  14(ـ بند 14ـ مبحث  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه جواب 

  :آمده است 14در مبحث 
  زن غیر محصورمخا) ب«
ترین طبقه ساختمان و در محلی قرار گیرد که  یرزمین یا پاییناي غیر از ز در صورتی که مخزن غیرمحصور در طبقه) 1

  ».تر باشد لیتر بیش 40جدارهاي آن در برابر آتش مقاوم نباشد، گنجایش مخزن نباید از 
  

فشار . برداري باید با هوا و یا هر گاز خنثی دیگر آزمایش شوند ـ مخازن سوخت مایع پس از ساخت و در موقع بهره 49
  : ثر آزمایش برابر است باحداقل و حداک

) الف / /p bar 0 1 0 ) ب  2 / /p bar 0 2 0 ) ج  3 / /p bar 0 3 0 ) د  4 / /p bar 0 4 0 5  
  )  3- 4-12-14( بند- ) جدید چاپ( – 14در مبحث  .پاسخ صحیح است) - (ـ گزینه  جواب

  .کشی باشدکیلوپاسکال در باالترین نقطه لوله 34برابر فشار طراحی سیستم و حداقل برابر  5/1فشار آزمایش باید دست کم  -1
  .آزمایش شوند) کیلوپاسکال 68(میلیمتر جیوه  500هاي مکش باید با فشار خال لوله -2
  .دقیقه باشد 30مدت آزمایش باید دست کم  -3
  
  

  )1390آذر (ت؟ـ کدام عبارت در مورد لوله پرکن مخازن سوخت درست اس60
  .متر داخل مخزن ادامه یابد سانتی 5لوله پرکن باید از باالترین نقطه وارد مخزن شده و تا ) الف
  .لوله پرکن باید از باالترین نقطه وارد مخزن شده و تا نیمه مخزن ادامه یابد) ب
  .ادامه نیابد لوله پرکن باید دقیقاً روي دیواره مخزن در باالترین نقطه جوش شود و داخل مخزن) ج
  .متر باالتر از کف مخزن ادامه یابد سانتی 10لوله پرکن باید از باالترین نقطه وارد مخزن شده و تا ) د



  بند الف) 3ـ 3ـ 12ـ 14(ـ قسمت 14مبحث  .پاسخ صحیح است» د»  ـ گزینه60جواب 

  .میلیمتر باالتر از کف مخزن ادامه یابد 100 لوله پرکن مخزن سوخت مایع باید از باالترین قسمت مخزن وارد آن شود و تا) الف
  . شیب لوله پرکن باید به سمت مخزن باشد -1
  . پذیر باشددهانه انتهاي لوله پرکن مخزن باید در فضاي خارج از ساختمان و در جایی واقع شود که پر کردن مخزن به آسانی امکان) ب
  . اختمان فاصله داشته باشدمیلیمتر از هر بازشو س 600این دهانه باید دست کم  -2
  .این دهانه باید درپوش مناسب داشته باشد و در دسترس افراد غیرمسئول قرار نگیرد -3
جریان ثقلی سوخت مایع از . اگر دو مخزن لوله پرکن مشترك داشته باشند، باید سطح باالي دو مخزن در یک تراز قرار گیرد) پ

  .مخزنی به مخزن دیگر مجاز نیست
  و مخزن لوله پرکن مشترك داشته باشند، باید روي لوله انشعاب از این لوله مشترك، که جداگانه به هر مخزن متصل اگر د -1

   .شود، شیر قطع و وصل نصب شودمی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سواالت پیشنھادی فصل دوازدھم



و دیوارهاي زیر زمین کمتر نبوده و روي آن  مخزن مدفون در زیر ساختمان جهت سوخت در فاصله اي از تأسیسات ساختمان)1
 حداقل چه اندازه اي با خاك پوشانده شود؟

  م م 100 –م م  500)ب          م م 600 –م م  500)الف
    الف و ج )د    سانتی متر بتن مسلح 10+ م م خاك  300 –م م  500)ج
  

 در آن چقدر است؟ در صورت دفن مخزن در محلی که احتمال عبور وسایل نقلیه وجود دارد پوشش)2

  میلی متر 900)ب            میلی متر 600)الف
  ب و ج )د  سانتی متر بتن مسلح15سانت به عالوه  45پوشش خاك ) ج
  

 هاي مربوط به مخزن نفتی کدام محل است؟ موقعیت نصب لوله)3

  از کنار مخزن)ب        از باالي مخزن )الف
  هیچکدام)د    از زیر مخزن داخل یک غالف بتنی)ج
  
 ت مخزن سوخت بر روي زمین حداکثر چند لیتر و در صورت نصب روي بام پایین ترین طبقه حداکثر چقدر است ؟ظرفی)4

  لیتر  240 –لیتر  2500)ب    لیتر 2500 – 1500)الف
  لیتر 240- لیتر 1500)د    لیتر 240 –لیتر  240)ج
  

نزدیک ترین راه عمومی و محوطه ساختمان  لیتر،حداقل فاصله مخزن روي زمین از 2000در صورت داشتن مخزنی به ظرفیت )5
 جند لیتر است؟

  متر 6 –متر  3)ب    متر  5 –متر  3)الف
  متر 3 –متر  6)د    متر 6 –متر  5)ج
  

 در صورت داشتن مخزن سوخت روي زمین نصب چه وسایلی الزامی است ؟)6

  لوله پرکن)ب    شیر تخلیه )الف
  هرسه مورد )د    لوله هواکش)ج
  

 لیتر چقدر است؟ 38500هواکش مخزن سوخت مایع به گنجایش  حداقل قطر لوله)7

1")ب    )م م  50(- اینچ 2")الف
   )م م 65(- 22

1")ج
1")د      )م م 40(-21

  )م م 32(-41
  

  

 مخزن سوخت مایع کدام عبارت صحیح است ؟ 2در صورت نصب موازي )8



  .سانتی متر کمتر باشد 90فاصله دو مخزن نباید از )الف
  .ن لوله پر کن و هواکش مشترك داشته باشدممکن است دو مخز)ب
  . اتصال دو مخزن با لوله به یکدیگر مجاز نیست)ج
  الف و ب  )د
  

 .......نصب شیر اطمینان فشار بر روي لوله خروجی از گرم کن سوخت مایع)9

  .با یک شیر قطع و وصل الزامیست)ب      الزامیست )الف
  هیچکدام)د      .الزامی نیست)ج
  

 .صحیح نیستکدام عبارت )10

  .لوله هواکش مخزن سوخت مایع باید شیب به سمت مخزن داشته باشد)الف
  .سانتی متر در داخل مخزن ادامه یابد 5/2لوله هواکش مخزن از باالترین قسمت وارد مخزن و )ب
  .بر روي لوله هواکش مخزن نصب شیر یا هیچ مانع دیگري مجاز نیست)ج
  . ضاي داخل ساختمان واقع شوددهانه انتها لوله هواکش مخزن در ف)د
  

اگر لوله هواکش چند مخزن مشترك باشد قطر اسمی آن چفدر و فاصله دهانه انتهاي لوله پرکن از دهانه لوله هواکش مخزن )11
 چقدر است؟

  سانتی متر پایین تر 50- یک سایز بزرگتر از بزرگترین قطر اسمی لوله هواکش)الف
  میلی متر باالتر 500- اسمی لوله هواکشیک سایز بزرگتر از بزرگترین قطر )ب
  میلی متر باالتر 25-معادل بزرگترین قطر اسمی لوله هواکش)ج
  میلی متر پایین تر  25- معادل بزرگترین قطر اسمی لوله هواکش )د
  

ر است و برگشت مایع تغذیه مشتعل چقد رفت بر روي لوله برگشت سوخت مایع چه وسایلی قابل نصب است و حداقل قطر لوله)12
 ؟

   2/1" –شیر یکطرفه )ب        2" -شیر اطمینان)الف
  2/1" –شیریکطرفه و شیر قطع و وصل )د      میلی متر 20 –شیر قطع و وصل )ج
  

 در لوله کشی سوخت مایع کدام جنس لوله مجاز نیست؟)13

  لوله سیاه بی درز)ب    لوله سیاه درزدار )الف
  الف وب)د    لوله فوالدي گالوانیزه )ج
  

  



 زمایش مخازن سوخت مایع حداقل و حداکثر فشار آزمایش و زمان آزمایش چقدر است؟در آ)14

  ساعت 2 –کیلو پاسکال  34و  21)ب      یک ساعت –کیلو پاسکال  34و  21)الف
  دقیقه 15 –کیلو پاسکال  34و  21)د    دقیقه 15 –کیلو پاسکال  40 –کیلو پاسکال  21)ج
  

 مایع با آب یا هوا چقدر و مدت زمان آن چقدر است؟فشار آزمایش براي لوله کشی سوخت )15

  دقیقه  30 –کیلو پاسکال  34برابر فشار طراحی سیستم و  5/1حداقل )الف
  ساعت 1 –برابر فشار طراحی سیستم  2حداقل )ب
  دقیقه 15 –کیلو پاسکال  34حداقل )ج
  دقیقه 30 –کیلو پاسکال  21حداقل )د
  

  .   طراحی ساخت و نصب می گردد..........مخزن ذخیره و تغذیه سوخت مایع با کنترل )16
  گزینه الف و ب)د    شرکت ملی نفت ایران )ج      شرکت استاندارد)ب    فروشنده  )الف

  

  درصد مصرف ساالنه سوخت می باشد.......گنایش مخزن ذخیره سوخت مایعمعدل)17
  40) د        30) ج          20) ب       10) الف

  

  متري ساختمان و راه عمومی است،چند لیتر است؟3حداکثر گنجایش مخزن سوخت مایع در )18
  1500)د       1000)ج     2500)ب       240)الف

  

   چند میلی متر است؟     لیتر ، 85000قطر هواکش مخزن ذخیره سوخت به حجم )19
  60)د        70)ج        80)ب      100)الف

  
  کشی سوخت مایع مجاز نیست؟ نصب کدام شیر در لوله)20
  چدنی)د     برنزي )ج    برنجی )ب    فوالدي )الف

  

  .می باشند.................. و شیر هاي فوالدي مخصوص اتصال......... شیرهاي برنجی یا برنزي مخصوص اتصال )21
  دنده اي–دنده اي )د    جوشی  -فلنچی)ج  جوشی  -دنده اي)ب  فلنچی  -دنده اي)الف

  

  اتصال لوله مسی در مخزن سوخت مایع چیست؟نوع )22
  گزینه ب و ج)د    لحیم کاري  )ج    جوشی  )ب    دنده اي  )الف

  



هاي آن در برابر آتش مقاوم نیست، مخزن تغذیه سوخت مایع با گنجایش حداکثر چند  در یک ساختمان چند طبقه که جداره )23
  تواند در طبقات آن نصب شود؟ لیتر می

  باشد مجاز نمی) د    لیتر 240) ج    لیتر  120) ب     لیتر 40) الف
  

  فاصله مخزن دفنی سوخت مایع از اجزاي ساختمان دست کم باید چقدر باشد؟) 24
  درجه که از سطح پی میگذرد باشد 45زیر مخزن باید خارج از خط ) الف
  متر باشد سانتی 50فاصله مخزن تا دیوارهاي زیر زمین ساختمان ) ب
  متر باشد سانتی 50) ملک(خط محدوده ساختمان  فاصله مخزن از) ج
  الف و ب و ج ) د
  

  پمپ توصیه شده براي انتقال سوخت از مخزن به مخزن روزانه چیست؟)25
  گزینه الف و ب)د   دنده اي )ج    جابجایی مثبت )ب     گریز از مرکز)الف
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