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 فصل دوم
  تعاریف

  تعاریف -16-2
) مبحـث شـانزدهم ـ تاسیسـات بهداشـتی     (هاي فنی مورد استفاده در این مبحث از مقـررات   این فصل به تعریف واژه -16-2-1-1

  .اختصاص دارد
  .هاي فنی رایج که در این فصل تعریف نشده است، باید به همان معناي معمول و متداول به کار رود واژه -16-2-1-2
  

  فهرست تعاریف -16-2-2
  آب آشامیدنی

آور بیولوژیک داشته باشد، پاك باشد و از نظر ترکیـب فیزیکـی،    آبی که از مواد خارجی، به مقداري که سبب بیماري شود یا اثر زیان
یا میکروبی با استانداردهاي آب آشامیدنی، که از طرف مقامات مسـئول و قـانونی بهداشـتی رسـماً اعـالم شـده، مطابقـت        شیمیایی 

  . داشته باشد
  آب غیرآشامیدنی

  .آبی که براي آشامیدن، مصارف شستشوي شخصی و پخت و پز، بهداشتی و مناسب نباشد
  آب گرم مصرفی

  . ته باشددرجه سلسیوس داش 43آبی که دماي بیش از 
  کن آب گرم

  .هر دستگاهی که آب مصرفی را گرم کند و آن را به شبکه توزیع آب گرم مصرفی بفرستد
  آلودگی ظاهري

آلودگی آب در حدي که کیفیت آن از نظر سالمتی غیربهداشتی نباشد ولی خصوصیات ظاهري آن، مانند رنگ، طعم، بـو و غیـره در   
  .آشامیدنی مناسب  دانست حدي باشد که نتوان آن را به عنوان آب

  آلودگی غیربهداشتی
کشی توزیع آب آشامیدنی، که ممکن است آن را سمی کند یا موجب انتشار بیمـاري شـود و از ایـن     آور در لوله وارد شدن مواد زیان

  .طریق براي سالمتی عمومی خطر جدي ایجاد نماید
  آویز

بینی شده با امکان حرکت محـدود طـولی و    و نگه داشتن آن در ارتفاع پیش اي است براي آویختن لوله از یک نقطه ثابت آویز وسیله
  .عرضی

  اتصال برگشت جریان
  .کشی آبرسانی که ممکن است در آن محل، برگشت جریان روي دهد ترتیبی از اتصال در لوله
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 نمونه اي از اتصال برگشت جریان  1- 2- 16شکل 

  اتصال فشاري
ي دیگـر وارد و   هـا بـه داخـل لولـه     ي یکی از لوله بندي صورت گیرد و در آن دهانه واشر یا خمیر آبهر نوع اتصال که به کمک یک 

  .فشرده شود
  اتصال غیرمستقیم فاضالب

. شـود  هاي دیگر که مستقیماً به لوله فاضالب بهداشتی ساختمان متصل نمـی  کننده لوله فاضالب خروجی از لوازم بهداشتی و مصرف
کننده فاضالب، مانند ترنچ روي کف یا  با فاصله هوایی به داخل یک سیفون یکی از لوازم بهداشتی، یا هر دریافتفاضالب از این لوله 

  .ریزد شوي، می کف

 
  تخلیه غیر مستقیم فاضالب با فاصله هوایی 2- 2- 16شکل 

  اتصال قابل انبساط
پـذیر   ي برگشت، انقباض و انبسـاط لولـه را امکـان    درجه یا دو خم با لوله 90هر نوع اتصال که به صورت قطعه انبساط، خم بیش از 

  . سازد



٣ 
 

 
  خم انبساط گیر 3- 2- 16شکل 

  اتصال قابل انعطاف
دیگر ثابـت و بـدون حرکـت بـاقی     ي  هر نوع اتصال بین دو لوله که به یکی از آنها امکان خم شدن یا حرکت بدهد، در حالی که لوله

  .بماند
  

  اتصال لحیمی بدون سرب
  . درصد نباشد 2/0کاري و در تنه کار بیش از  اتصالی که در آن مقدار سرب در مفتول لحیم

  اتصال مستقیم
آب آشـامیدنی  کشی توزیع  کشی جداگانه، که یکی از این دو شبکه لوله کشی توزیع آب، هر اتصال فیزیکی بین دو شبکه لوله در لوله

هاي شیمیایی یا هر سیال دیگر نامطمئن از نظـر بهداشـتی و ایمنـی باشـد و ایـن اتصـال        کشی آب، بخار، گاز، محلول و دیگري لوله
  .فیزیکی، بر اثر اختالل فشار، موجب جریان سیال از یک شبکه به شبکه دیگر شود

  اتصال مکانیکی
اي، سرب و کنف و واشـر و خمیـر، لحیمـی،     هاي دنده فیتینگ به فیتینگ، غیر از اتصال ،)وصاله(اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ 

گاه اتصال، قسمتی از یک کوپلینگ یـا آداپتـور   . شوند اتصالی که در آن قطعات در امتداد محور به هم فشرده می. جوشی یا سیمانی
  .است

  )کور(انتهاي بسته 
وش یا هر وسیله دیگري مسدود شده باشد و طول آن پس از اتصـال آخـرین انشـعاب    انتهاي شاخه افقی فاضالب که با کالهک، درپ

  .سانتیمتر باشد 60فاضالب بیش از 
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  بار وارده
ي نیروهـایی کـه بـر     ها، شیرها، عایق و نیز کلیه باشد و شامل وزن لوله، سیال داخل آن، فیتینگ گاه می برآیند نیروهاي وارد بر تکیه

  .شود گاه وارد می شارهاي استاتیکی و دینامیکی، باد، برف یا یخبندان و غیره به تکیهاثر انقباض و انبساط، ف
  برگشت جریان

کشـی یـا    ي لولـه  کشی توزیع آب آشامیدنی، از هر شبکه ي لوله هاي دیگر به داخل شبکه برگشت جریان آب، مایعات، مواد یا محلول
  .منبع دیگر

  بست
  .دارد در حالت یا موقعیت معینی نگه می گیرد و ي دائمی که لوله را می وسیله

  پایه
  .کند ي عمودي را، از انتهاي تحتانی آن، به فونداسیون یا اسکلت دیگري منتقل می اي که بار قائم یک لوله وسیله

  پمپ حوضچه فاضالب یا آب باران
کند، از سطح فاضالب یا آب باران داخـل   می این پمپ که با موتور برقی کار. پمپ مخصوص انتقال فاضالب یا آب باران به تراز باالتر

  .شود گیرد و قطع و وصل می حوضچه فرمان می

 
  استفاده ازپمپ حوضچه فاضالب براي انتقال فاضالب به باالتر 4- 2- 16شکل 

  ترنچ
  .گذاري حفر شود کانالی که در زمین، براي لوله

 
  ترنچ حفاري شده براي لوله گذاري 5- 2- 16شکل 
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  گاه تکیه
  .دارد کند و در حالت یا موقعیت معینی نگه می اي دائمی که بست لوله را به اجزاي ساختمان متصل می وسیله

 
  گاه لغزنده تکیه

  . کشی در سطح افقی حرکات لغزشی داشته باشد دهد لوله گاه که اجازه می نگهدارنده لوله روي تکیه
  جریان ثقلی

هـا و بـدون اسـتفاده از     کشی وقتی ثقلی است که بر اثر اختالف ارتفاع و شیب لولـه  لولهجریان فاضالب یا آب باران در داخل شبکه 
  .پمپ برقرار شود

  چاه جذبی
شامل یک میله به عمق کافی تا رسیدن به خاك با ضـریب جـذب مناسـب و یـک یـا چنـد       . شود چاهی است که در زمین کنده می

  .شود مورد نیاز آن محاسبه می با توجه به ضریب جذب زمین محل انباره، حجم. انباره
  حلقه انبساط

هـایی در طـول لولـه سـاخته      ها یا منحنی سازي حرکت لوله، ناشی از تغییر دما یا عوامل دیگر، که با ایجاد خم اي براي خنثی وسیله
  .شود می

  حوضچه
و فاضالب یا آب باران سـاختمان  شود  مخزن یا چاهکی است که زیر سطح تراز نرمال فاضالب یا آب باران داخل ساختمان نصب می

  . خروج فاضالب از این حوضچه به تراز باالتر باید به طریق مکانیکی صورت گیرد. ریزد به طور ثقلی در آن می
  حیاط خصوصی

مانده از کل زمینی که در آن ساختمان بنا شده و طبق قوانین شهرداري احـداث بنـا در آن مجـاز نیسـت و      قطعه زمین محدود باقی
نشـانی،   هاي آب، فاضـالب، آتـش   هاي بزرگ که براي آنها شبکه ي مجموعه محوطه. شود به عنوان حیاط خصوصی محسوب می فقط

هـا، حیـاط خصوصـی شـامل      ها و باغچه در باغ. شود شود، حیاط خصوصی محسوب نمی بینی می هاي تردد خودرو پیش گاز و خیابان
هـا، حیـاط خصوصـی محسـوب      ونی، به عنوان حیاط قرار دارد و بقیـه زمـین  بخش محدودي از زمین است که در اطراف بناي مسک

  . شود نمی
  خالء

  .کشی آب یا فاضالب فشار کمتر از فشار اتمسفر هواي آزاد در داخل شبکه لوله
  خالء شکن

تمسفر کمتر شود، شود تا اگر فشار آب داخل لوله از فشار ا یک نوع مانع برگشت جریان که روي دهانه خروجی آب از لوله نصب می
  .از این وسیله هوا وارد شود و فشار داخلی را به فشار اتمسفر برساند و از برگشت جریان جلوگیري کند

  در دسترس
اند که دسترسی مسـتقیم باشـد و نیـازي بـه بـاز       کشی وقتی در دسترس کننده آب و اجزاي لوله هاي مصرف لوازم بهداشتی، دستگاه

  .دن مانعی نباشدکردن، برداشتن یا جابجا کر
  کننده آب محوطه دریافت
آوري و  شوي، شبکه، حوضچه یا هر شـکل دیگـر، کـه بـراي جمـع      هاي سطحی محوطه، به صورت کف کننده آب باران یا آب دریافت

  .هاي سطوح باز محوطه، طراحی شده باشد هدایت آب
  کننده فاضالب دریافت

  .ضچه فاضالب، شبکه روي کف و غیرهشوي، حو کننده فاضالب، مانند کف هر وسیله دریافت
  دریچه بازدید
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دریچه قابل دسترسی روي لوله فاضالب یا آب باران قائم یا افقی که براي تمیز کردن و خارج کردن هرگونه مانع جریان داخل لولـه  
  .گیرد و رفع گرفتگی آن مورد استفاده قرار می

 
  دفع فاضالب به طور خصوصی
در دستگاه تصفیه فاضالب خصوصی یا در هر سیستم دیگري که از شبکه دفع فاضـالب شـهري بـه    دفع فاضالب در سپتیک تانک، 

  .کلی جدا باشد
  دو خم

کشی فاضالب که امتداد لوله قائم فاضالب را از قائم به افقی و سپس دوباره به حالت قـائم   ترکیبی از دو زانو یا دو خم در مسیر لوله
لوله قائم فاضـالب پـس از دو خـم، تغییـر جـا      . در قسمت افقی از دو قسمت قائم کمتر استسرعت جریان فاضالب . دهد تغییر می

  .دهد می
  سطح تراز بحرانی

کننده دیگـر آب،   شکن باید باالتر از تراز سرریز لوازم بهداشتی و هر مصرف حداقل ارتفاعی است که یک مانع برگشت جریان یا خالء
در صورتی که سازنده این تـراز را مشـخص نکـرده    . ممکن است برگشت جریان اتفاق بیفتدتر از آن نصب شود  اگر پایین. نصب شود

  .شکن را سطح تراز بحرانی آن گرفت باشد، باید زیر مانع برگشت جریان یا خالء
  سطح موثر دهانه

گیـري   عبور آب انـدازه در شیرهاي لوازم بهداشتی باید کوچکترین مقطع . ترین سطح مقطع دهانه خروجی آب از شیر یا لوله کوچک
  .شود

  سیفون
کشـی   اي که با نگهداري مقداري آب در خود، در مسیر عبور فاضالب، مانع از انتشار هواي آلوده و گازهاي داخـل شـبکه لولـه    وسیله

  . شود و در عین حال هیچ اثري بر جریان عادي فاضالب ندارد فاضالب در فضاي ساختمان می
  سیفون ساختمان

کشی فاضـالب   روي لوله اصلی فاضالب یا آب باران خروجی از ساختمان نصب شود و مانع از جریان هوا بین شبکه لولهاي که  وسیله
  .ساختمان و لوله خروجی از ساختمان تا محل دفع گردد

  شاخه افقی
له فاضالب را به لولـه قـائم   ریزد این لو هاي انشعاب فاضالب لوازم بهداشتی به آن می لوله افقی فاضالب در طبقات ساختمان که لوله

  .کند فاضالب هدایت می
  شاخه افقی هواکش

این لوله افقی به یک لوله قـائم هـواکش   . شود یک لوله افقی هواکش که هواکش یک یا چند عدد از لوازم بهداشتی به آن متصل می
  .شود یا به ادامه لوله قائم فاضالب متصل می

  کشی آب باران شبکه لوله
هاي سطحی و هدایت آن بـه خـارج از سـاختمان، طـرح و      آوري آب باران و دیگر آب داخل ساختمان که براي جمعکشی  شبکه لوله
  . شود نصب می

  شبکه هواکش
کشی فاضالب و حفاظت آب هوابند سیفون در برابـر   ي لوله کشی به منظور برقراري ارتباط جریان هواي آزاد با شبکه اي از لوله شبکه

  .سیفونیفشار معکوس یا مکش 
  شیر اطمینان دما
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اي دیگر، بسـته اسـت و در    این شیر در حالت عادي توسط فنر یا وسیله. شیري که براي باز کردن در فشار معینی طراحی شده است
  .کند شود و آب را خارج می فشار تنظیم شده به طور خودکار باز می

 
 

  شیر اطمینان فشار ـ دما
اي دیگر، بسـته اسـت و در    این شیر در حالت عادي توسط فنر یا وسیله. نی طراحی شده استشیري که براي باز کردن در فشار معی

  . کند شود و آب را خارج می فشار تنظیم شده به طور خودکار باز می
  شیر اطمینان فشار ـ دما

  .شود و آب را خارج کند به طوري خودکار باز. تواند از دما یا فشار آب داخل لوله یا مخزن فرمان بگیرد شیري ترکیبی که می
  شیر برداشت آب

  .ماند شود و در صورت بستن آن، آب در لوله باقی می شیر انتهاي لوله آب که باز کردن آن باعث خروج آب از لولهمی
  شیر تنظیم فشار

  .دارد نوعی شیار فشارشکن، که فشار خروجی آب را به کمک حسگر یا لوازم دیگر، در هر شرایطی ثابت نگه می
  شیر شناور

  .شود گیرد و باز یا بسته می شیر ورودي آب به مخزن که به وسیله یک گوي شناور از تراز سطح آب داخل مخزن فرمان می
  شیر شناور ضد سیفون

شـکن دارد و پـس از یـک شـیر قطـع و وصـل نصـب         شیر شناوري که یک وسیله ضد سیفون، به فرم یک فاصله هوایی یا یک خالء
  .کند ت جریان جلوگیري میشود و از برگش می

  شیر کاهش فشار
  .دهد نوعی شیر فشارشکن که فشار خروجی آب را هنگام برقراري جریان کاهش می

  شیر یک طرفه دوتایی
شـوند و بـین ایـن دو شـیر یـک انشـعاب        بند که پشت سر هم روي لوله نصب می شامل دو عدد شیر یک طرفه فنردار با دریچه آب

  .دو طرف این مجموعه باید شیرهاي قطع و وصل روي لوله نصب شود. گیرد طع و وصل قرار میمخصوص آزمایش با شیر ق
  شیر یک طرفه مورد تایید

  .بند که در حالت بسته هیچ جریان معکوس یا نشت نتواند در آن ایجاد شود شیر یک طرفه فنردار با دریچه آب
  ضد سیفون

  .نی را حذف کند و از بین ببردهر شیر یا وسیله مکانیکی دیگري که عمل مکش سیفو
  ضد ضربه قوچ

  .کند شود، جذب می اي که امواج فشار ضربه قوچ را که بر اثر توقف ناگهانی جریان آب در لوله ایجاد می وسیله
  علم تخلیه فاضالب

ویی به کـار رود و  شویی یا ماشین ظرفش تواند براي تخلیه غیرمستقیم فاضالب خروجی از ماشین رخت یک لوله قائم فاضالب که می
  .فاضالب ماشین از طریق شلنگ به آن ریخته شود

  فاصله هوایی
کشی توزیع آب، هر فاصله قائم در فضاي آزاد و بدون مانع بین لبه پایین دهانه خروجی آب از لوله یا شـیر برداشـت آب    در لوله -1

کننده آب، فاصله هـوایی نامیـده    لبه سرریز دستگاه دریافترساند، تا  کننده دیگري آب می که به مخزن، لوازم بهداشتی یا هر مصرف
  .شود می
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اي کـه ایـن    کشی فاضالب، هر فاصله قائم در فضاي آزاد و بدون مانع بین دهانه خروجی فاضالب تـا لبـه سـرریز وسـیله     در لوله -2
  . شود ریزد، فاصله هوایی نامیده می فاضالب در آن می

  
  (sewage)فاضالب 

  .که مواد آلی، به صورت معلق یا محلول، داشته باشدهر نوع فاضالب 
 

  (waste)فاضالب 
  .کننده آب، بدون فاضالب توالت یا پیسوار هاي مصرف هر نوع فاضالب خروجی از لوله بهداشتی و دیگر دستگاه

  فاضالب بهداشتی
  .هاي زیرزمینی سطحی یا آبهاي  هاي آب، بدون آب باران، آب کننده فاضالب خروجی از لوازم بهداشتی و دیگر مصرف

  فاضالب خاکستري
کشـی آب غیـر آشـامیدنی داخـل همـان سـاختمان،        فاضالب خروجی از وان، زیردوشی، لگن یا ماشین رختشویی که در شبکه لوله

  .ها و پیسوارها، ممکن است مورد استفاده دوباره قرار گیرد منحصراً براي شستشوي توالت
  فشار جریان

  .از شیر برداشت آب و نزدیک به آن، در حالتی که شیر کامالً باز باشدفشار آب لوله، قبل 
  فشار معکوس

کشی توزیع آب، موادي که بر اثر وجود پمپ، مخزن مرتفع دیگ آب گرم یا بخار و مانند آنها فشاري بیش از فشار شبکه  در لوله -1
کشـی آب غیربهداشـتی بـه داخـل      ذ آب از یک شبکه لولـه کشی توزیع آب آشامیدنی ایجاد شود و احتمال برگشت جریان و نفو لوله

  .کشی توزیع آب آشامیدنی پیش آید شبکه لوله
هاي دیگـر، در جهـت عکـس جریـان فاضـالب در       کشی فاضالب فشاري، که بر اثر کاهش سرعت جریان فاضالب یا علت در لوله -2

  .آب هوابند سیفون وارد شودترین لوازم بهداشتی، ممکن است بر  داخل لوله، بعد از سیفون نزدیک
  فالش تانک

اي آب، بـه منظـور شستشـو،     بینی شـده  اي است شامل یک مخزن و شیر شناور ورد آب که هر بار با فرمان دستی مقدار پیش وسیله
  .وارد لوازم بهداشتی کند

  فالش والو
ـ    بینی شده شیري که هر بار ا فرمان دستی مقدار پیش کنـد و بـا فشـار آب یـا      وازم بهداشـتی مـی  اي آب، به منظـور شستشـو وارد ل

  .شود، تا از ایجاد ضربه قوچ جلوگیري شود مکانیسم دیگري به طور خودکار و به تدریج بسته می
  فیتینگ

 .رود، مانند زانو، سه راه، تبدیل و غیره کشی که براي تغییر امتداد، گرفتن انشعاب یا تغییر قطر لوله به کار می اجزایی از لوله
 

  دسترسیقابل 
اند که براي دسترسی به آنهـا بـاز کـردن یـک دریچـه یـا        » قابل دسترسی«کشی وقتی  هاي آب و اجزاي لوله لوازم بهداشتی، دستگاه

  .جابجایی صفحه حایل یا مانع کافی باشد
  شوي آب باران کف

  .کند باران هدایت میشود و آب باران بام را به لوله قائم آب  کننده آب باران که روي بام نصب می دریافت
  کلکتور

  .ها است اي از لوله که محل تجمیع و تقسیم انشعاب قطعه
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  اتصال به تیرآهن
کاري تیـرآهن، بـراي    کاري و جوش شود و به منظور خودداري از سوراخ اي است که به قسمت زیرین تیرآهن سقف متصل می وسیله

  .رود اتصال آویز به سقف به کار می
 

 گیره لوله قائم
  اي است براي نگاه داشتن لوله قائم در موقعیت معین وسیله

  گروه بهداشتی
گروه بهداشـتی ممکـن اسـت تعـداد     . سرویس بهداشتی که در آن دست کم یک دستشویی، یک توالت و یک دوش نصب شده باشد

  .بیشتري از لوازم بهداشتی را شامل شود
  الیی

اي، بـه منظـور حفاظـت لولـه یـا عـایق در برابـر         و سطح داخلی بسـت گیـره  غالف محافظی که بین سطح خارجی لوله یا عایق آن 
  . شود خوردگی، الکترولیز، محدود کردن مقدار انتقال گرما و یا توزیع بارهاي وارده، نصب می

  لبه سرریز
ر یا لوله در آن بریـزد،  کننده آب، تراز افقی سطحی از آن دستگاه است که وقتی آب از شی  لبه سرریز در لوازم بهداشتی و هر دریافت

  .کند تواند از آن باال رود و از لبه آن سرریز می نمی
  لوازم بهداشتی

دریافـت  » کشی توزیع آب مصرفی سـاختمان  لوله«شوند و آب را از  لوازمی که در ساختمان یا ملک به طور دائمی یا موقت نصب می
ظروف، مخـازن  . ریزد می» کشی فاضالب بهداشتی ساختمان لوله«، به فاضالب خروجی از این لوازم، مستقیم یا غیرمستقیم. کنند می

هـاي تجـاري و    روند و یا به منظور تولید در ساختمان هایی که در تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع به کار می و دستگاه
  .شوند  شوندع لوازم بهداشتی محسوب نمی صنعتی نصب می

  لوازم بهداشتی خصوصی
ها، حمام یا توالت اتاق خصوصی هتل و متل و در جاهـاي مشـابه کـه بـه منظـور اسـتفاده یـک         ها، آپارتمان داشتی در خانهلوازم به

  .شوند شخص یا یک خانواده نصب می
  لوازم بهداشتی عمومی
هـا،   هاي اداري، رستوران نها، ساختما آهن، فرودگاه هاي راه ها، ایستگاه ها، هتل هاي عمومی مدارس، ورزشگاه لوازم بهداشتی در توالت

  .هاي عمومی و در جاهاي مشابه که استفاده از آنها براي عموم آزاد است هاي عمومی، گردشگاه ساختمان
  لوله اصلی افقی

هـاي قـائم یـا لـوازم      کشی فاضالب قرار دارد و فاضالب ساختمان را کـه از لولـه   ترین قسمت شبکه لوله لوله اصلی افقی که در پایین
  .کند ریزد، به خارج از ساختمان هدایت می ترین طبق در آن می ی پایینبهداشت

  لوله تک الیه
  .اي پلیمري که جدار آن تک الیه باشد لوله

  لوله چند الیه
  . ها باید فلزي باشد هاي چند الیه یکی از الیه در لوله. لوله پلیمري که جداره آن چند الیه باشد

  لوله افقی
  . درجه داشته باشد 45اي کمتر از  سبت به تراز افق زاویههر لوله یا فیتینگ که ن
  لوله خروجی فاضالب

  .دهد هاي آب را انتقال می کننده اي که فاضالب خروجی از لوازم بهداشتی یا دیگر مصرف لوله
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  لوله خروجی ساختمان
ي، دسـتگاه تصـفیه فاضـالب    لوله خروجی از ساختمان که فاضالب لوله اصلی افقی سـاختمان را بـه سـمت شـبکه فاضـالب شـهر      

  .کند خصوصی، یا هر سیستم دفع، هدایت می
 

  (sewage pipe)لوله فاضالب 
  .اي که فاضالب توالت و پیسوار را انتقال دهد لوله

  (waste pipe)لوله فاضالب 
  .اي که هرگونه فاضالب خروجی از لوازم بهداشتی، غیر از توالت و پیسوار، را انتقال دهد لوله

  فاضالب بهداشتیلوله 
  .هاي سطحی را انتقال دهد اي که هرگونه فاضالب ساختمان، غیر از آب باران یا آب لوله

  لوله قائم
  .درجه یا بیشتر داشته باشد 45هر لوله یا فتینگ که نسبت به تراز افق زاویه 

  لوله قائم آب باران در داخل ساختمان
  .کند شود و آب باران را به پایین هدایت می لوله قائم آب باران که در داخل ساختمان نصب می

  لوله قائم آب باران روي دیوار خارجی
  .کند شود و آب باران بام را به پایین هدایت می لوله قائم آب باران که روي دیوار خارجی ساختمان نصب می

  لوله قائم فاضالب
  .کند ن طبقه به لوله اصلی افقی فاضالب منتقل میتری گیرد و در پایین هاي طبقات می لوله قائمی که فاضالب را از شاخه

  لوله قائم هواکش فاضالب
لوله قـائم هـواکش فاضـالب    . شود شود و انتهاي آن را به هواي آزاد ختم می هاي انشعاب هواکش در آن تجمیع می لوله قائم که لوله

  . رود فقط به منظور هواکش فاضالب به کار می
  لوله یا فیتینگ بدون سرب

  . درصد مواد متشکله آن نباشد 8یا فیتینگ فلزي که میزان سرب آن بیش از  لوله
  مانع برگشت جریان

  .کشی آب آشامیدنی جلوگیري کند هر وسیله یا شیري که از برگشت جریان به شبکه لوله
  مانع برگشت جریان از نوع شیر اطمینان اختالف فشار بین دو شیر یک طرفه

دو . یک طرفه مورد تایید است که در فاصله بین آنها یک شیر اطمینان اختالف فشار نصب شده استاین وسیله شامل دو عدد شیر 
وقتی فشـار بـین دو شـیر    . شود طرف این وسیله شیر قطع و وصل و بین دو شیر یک طرفه شیرهاي برداشت براي آزمایش نصب می

یابـد و مـانع    شود و فشار کـاهش مـی   د و مقداري آب خارج میکن یک طرفه بیشتر از فشار آب باال دست باشد، شیر اطمینان باز می
  . شود کشی توزیع آب آشامیدنی می برگشت جریان آب به شبکه لوله

  مکش سیفونی
کشی آب آشامیدنی، بـر اثـر کـاهش     به شبکه لوله. شود  کشی توزیع آب، برگشت جریان از آبی که معموالً آلوده تلقی می در لوله -1

تر از فشار هواي آزاد، ورود آب آلوده ممکن است از لوازم بهداشتی، استخر، مخازن آب و موارد مشـابهی باشـد    کم فشار این شبکه به
  .شوند کشی آب آشامیدنی تغذیه می که از شبکه لوله

کشی فاضالب، ایجاد خالئ بر اثر حرکت جریان فاضالب یـا هـر علـت دیگـر کـه ممکـن اسـت بـر آب هوابنـد سـیفون            در لوله -2
  .ترین لوازم بهداشتی اثر بگذارد و آب داخل سیفون را خالی کند زدیکن

  مورد تایید
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اي است براي ثابت نگه داشتن لوله در یک نقطه، هم از نظر موقعیت و هم از نظـر جهتـع در شـرایط دمـاي معـین و بارهـاي        وسیله
  .وارده

 
 

  D.F.Uواحد 
در . گیري مقدار جریـان فاضـالب لـوازم بهداشـتی مختلـف      واحدي است براي اندازه D.F.Uکشی فاضالب داخل ساختمان  در لوله

تابع حجم فاضالب آن، طول مدت زمان یک بار تخلیه آب آن و فاصله زمانی متوسـط بـین    D.F.Uهریک از لوازم بهداشتی، مقدار 
  . دو بار ریزش پیاپی آب در آن است

  S.F.Uواحد 
گیري و محاسبه مقـدار مصـرف آب در لـوازم بهداشـتی      واحدي است براي اندازه S.F.Uکشی توزیع آب مصرفی ساختمان،  در لوله
تابع حجم آب مصرفی، طول مدت زمان یک بار مصرف و فاصله زمـانی متوسـط    S.F.Uدر هریک از لوازم بهداشتی، مقدار . مختلف

  .بین دو بار باز شدن پیاپی شیر است
  لوله هادي
  .سازد پذیر می اي است که حرکت لوله را فقط در امتداد معینی امکان وسیله

  هوابند سیفون
تـرین قسـمت آن    فاصله قائم بین کف نقطه ریزش آب از سیفون به داخل شاخه افقی لوله فاضالب و سقف لولـه سـیفون در پـایین   

  :طبق شکل زیر

 
  هوا بند سیفون 6- 2- 16شکل 

  تر  هواکش
  .شی که براي انتقال فاضالب هم مورد استفاده قرار گیردلوله هواک

  هواکش جداگانه
کشـی هـواکش متصـل     این لوله در تراز باالتر از آن دستگاه بـه شـبکه لولـه   . اي که هواکش سیفون یکی از لوازم بهداشتی است لوله
  .یابد شود، یا جداگانه تا خارج از ساختمان ادامه می می

  هواکش حلقوي
  .شود افقی هواکش که به امتداد لوله قائم فاضالب متصل مییک شاخه 

  هواکش حوضچه فاضالب
  . لوله هواکشی که از حوضچه یا چاهک فاضالب، یا لوازم بهداشتی مشابه، جداگانه به خارج از ساختمان تا هواي آزاد ادامه یابد

  هواکش قائم
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  .کشی فاضالب به خارج یا از خارج به آن، طرح و نصب شود ه لولههر لوله هواکش قائم که به منظور جریان هوا از هر قسمت شبک
  هواکش کمکی

 .کشی هواکش برقرار شود کشی فاضالب و لوله دهد جریان هواي بیشتري بین لوله هواکشی که اجازه می
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  فصل سوم
  مقررات کلی

  مقررات کلی -16-3
  کلیات -16-3-2
اي ساختمان انجام گیرد و مراقبت شـود   اجراي کار و نصب تأسیسات بهداشتی باید با رعایت پایداري و مقاومت سازه -16-3-2-1

  .برداري از لوازم بهداشتی هیچ آسیبی به دیوارها و دیگر اجزاي ساختمان  وارد نشود که در جریان اجراي تاسیسات و بهره
هـاي آب بایـد، بـا اتصـال مسـتقیم، یـا اتصـال         کننـده  ز لوازم بهداشـتی و دیگـر مصـرف   فاضالب خروجی از هریک ا -16-3-2-2

کشی فاضالب بهداشتی ساختمان، طبق الزامات مقرر شـده در ایـن مبحـث متصـل      بخش به شبکه لوله غیرمستقیم، به طور اطمینان
  .شود
اتصـال مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم، بـه طـور        هـا بایـد بـا    کننـده  آب مصرفی هریک از لوازم بهداشتی و دیگـر مصـرف   -16-3-2-3

  .کشی توزیع آب مصرفی ساختمان طبق الزامات مقرر شده در این مبحث متصل شود بخش، به شبکه لوله اطمینان
ها و دیگر اجزاي تاسیسات بهداشتی، جز کفشـوي یـا حوضـچه و پمـپ تخلیـه آب کـف چـاه         کشی هیچ یک از لوله -16-3-2-4

  .چاه آسانسور، یا ماشین خانه آن، نصب شودآسانسور، نباید در داخل 
  . کشی فاضالب بهداشتی ساختمان انجام گیرد تخلیه این کفشوي باید با اتصال غیرمستقیم به شبکه لوله) الف
اگر در یک ساختمان به سبب وجود تأسیسات بهداشتی یا فقدان آن از نظر بهداشتی یا ایمنـی وضـعیت خطرنـاکی     -16-3-3-5

ساختمان یا نماینده قانونی او باید براي برطرف کردن این خطر، بـا انجـام اصـالحات الزم در تأسیسـات بهداشـتی       رخ دهد، صاحب
  .موجود، تا زمانی که وضعیت سالم بهداشتی و ایمنی پدید آید، اقدام کند

دستخوش تخریب، تغییـر  هر قسمت از ساختمان که در نتیجه نصب، تعمیر، یا نوسازي تأسیسات بهداشتی موجود،  -16-3-3-6
 .بازسازي شود  خطر و ایمن یا جابجایی شود، باید پس از انجام کارهاي مربوط به تأسیسات بهداشتی، مجدداً به حالت قابل قبول، بی

  
  فضاي نصب لوازم بهداشتی -16-3-4
  .یض هوا داشته باشدفضاي نصب توالت، دستشویی، دوش، سینک و دیگر لوازم بهداشتی باید روشنایی و تعو -16-3-4-1
  .تامین شود» ها مبحث سیزدهم ـ طرح و اجراي تاسیسات برقی ساختمان«روشنایی این فضاها باید طبق الزامات ) الف
  .انجام شود» مبحث چهاردهم ـ تاسیسات مکانیکی ساختمان«تعویض هواي این فضاها باید طبق الزامات ) ب
وط به آنها طوري استقرار یابند و نصب شـوند کـه مـانع بـاز و بسـته شـدن عـادي        هایمرب کشی لوازم بهداشتی و لوله -16-3-4-2

  .ها و درها نشوند پنجره
شود، باید صاف، قابل شستشو و غیرقابـل نفـوذ آب    سطوح داخلی کف و دیوارهاي فضایی که در آن توالت نصب می -16-3-4-3

  .باشد
شود باید با دیوار یا تیغـه و در بـه    فاده مراجعان یا کارکنان نصب میهاي عمومی براي است هر توالت که در ساختمان -16-3-4-4

  . صورت اتاقک خصوصی، از فضاهاي مجاور جدا شود
بینی دیوار، تیغـه   شود، پیش بینی شده است و در آن قفل می در یک گروه بهداشتی با یک توالت که براي استفاده یک نفر پیش) الف

 .نیست و در جداکننده براي توالت ضروري
  

  کشی آب و فاضالب هاي لوله شبکه -16-3-5
کشی توزیع آب مصرفی ساختمان باید به ایـن   کشی آب شهري، لوله در صورت موجود و در دسترس بودن شبکه لوله -16-3-5-1

  .شبکه متصل شود و آب مورد نیاز خود را از آن دریافت کند
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ین معنی اسـت کـه از سـازمان مسـئول آب شـهري اسـتعالم شـود و آن        کشی آب شهري به ا موجود و در دسترسی بودن لوله) الف
  .سازمان آمادگی خود را براي دادن انشعاب اعالم کند

اگر در محل ساختمان، شبکه آب شهري موجود و در دسترس نباشـد، بایـد بـراي تـأمین آب مصـرفی موردنیـاز از یـک منبـع         ) ب
  .تفاده شودخصوصی، مورد تایید مراجع داراي صالحیت قانونی اس

کشـی فاضـالب سـاختمان بایـد بـه ایـن        کشی فاضالب شهري، لوله در صورت موجود و در دسترس بودن شبکه لوله -16-3-5-2
  .شبکه متصل شود و فاضالب ساختمان به آن هدایت گردد

ب شـهري اسـتعالم   کشی فاضالب شهري به این معنی است که از سازمان مسئول فاضال موجود و در دسترس بودن شبکه لوله) الف
  .شود و آن سازمان آمادگی خود را براي گرفتن انشعاب اعالم کند

کشی فاضالب شهري موجود و در دسترس نباشد، باید براي دفع فاضالب ساختمان، با اسـتفاده از یکـی    اگر در محل، شبکه لوله) ب
  .هاي مورد تایید اقدام شود از روش

بینی شود، فاضالب خروجـی از وان، زیردوشـی، دستشـویی، لگـن یـا       ب خاکستري پیشکشی فاضال اگر در ساختمان شبکه لوله) پ
  .کشی فاضالب خاکستري هدایت شود شویی ممکن است به شبکه لوله ماشین رخت

اي، مواد سمی، مواد قابل اشتغال یا قابل انفجار،  وارد کردن و ریختن هرگونه خاکستر، مواد نیمه سوخته، مواد پارچه -16-3-5-3
گازها، مواد نفتی و چربی و مواد غیرقابل انحالل دیگري که ممکن است باعث گرفتگی، مسدود شدن، آسـیب دیـدن یـا اضـافه بـار      

  .کشی فاضالب شهري ممنوع است کشی فاضالب بهداشتی ساختمان و شبکه لوله شود، به لوله
ورود فاضالب صنعتی به . ضالب بهداشتی ساختمان شودکشی فا فاضالب خروجی از تاسیسات صنعتی و تولیدي نباید وارد لوله) الف

  .شبکه فاضالب شهري به شرطی مجاز است که سازمان مسئول فاضالب شهري هدایت آن را به شبکه فاضالب شهري مجاز بداند
  

  کشی حفاظت لوله -16-3-7
باید در برابر شکسته شـدن بـر اثـر بـار وارده     کنند،  هایی که از زیر یا داخل پی، یا دیوار باربر ساختمان عبور می لوله -16-3-7-1

در این حالت لوله باید در داخل غالف فلزي قرار گیرد، یا از زیر طاقی ساخته شـده بـا مصـالح سـاختمانی مقاومـت      . حفاظت شوند
  .قطر غالف لوله در داخل پی باید دست کم دو اندازه از قطر لوله بزرگتر باشد. بگذرد

 
  لوله در عبور از پی و دیوار باربرحفاظت از 1 -3- 16شکل 

اي که ممکن است بر سطح خارجی لوله اثر خوردگی داشـته باشـد، عبـور     اگر لوله از داخل محیط یا مصالح خورنده -16-3-7-2
نع اندود یا روکـش نبایـد مـا   .  کند باید سطح خارجی لوله در برابر خوردگی، با اندود یا روکش مقاوم در برابر خوردگی حفاظت شود

  . حرکت لوله، ناشی از انقباض و انبساط شود
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کشی در تأسیسات بهداشتی باید به ترتیبی نصب شود که فشارهاي وارد بر آن بیش از آنچه در سـاخت   هر نوع لوله -16-3-7-3
  . ها، سقف و کف باید از داخل غالف لوله صورت گیرد عبور لوله از دیوارها، تیغه. بینی شده، نباشد لوله پیش

  .فاصله بین سطح خارجی لوله و سطح داخلی غالف باید با مواد قابل انعطاف پر شود) لفا
رود، باید همان مقـاومتی را داشـته    شود، موادي که براي پر کردن فاصله به کار می در صورتی که غالف در دیوار آتش نصب می) ب

  .باشد که براي دیوار آتش تعیین شده است
بنـد ماننـد ورق سـربی، ورق فـوالدي      کند بایـد بـه کمـک مـواد آب     کش فاضالب که از بام عبور میاطراف لوله هوا -16-3-7-4

  .بندي شود گالوانیزه، ورق آلومینیومی و ورق پالستیکی، در برابر نفوذ رطوبت و آب، آب
  

و در داخل زمین نصب کشی آب مصرفی، فاضالب یا آب باران، که در خارج از ساختمان و زیر کف  آن قسمت از لوله -16-3-7-5
  .بندان و عمق مناسب قرار گیرد شود باید با توجه به دماي هواي محل استقرار ساختمان زیر خط تراز یخ می
  

هاي آب مصرفی، فاضالب یا آب باران در داخل دیوارهاي خارجی ساختمان، یا هر جاي دیگـري کـه در معـرض یـخ زدن قـرار       لوله
  .گرم کردن لوله، در برابر یخ زدن حفاظت شوند باید با پوشش عایق یا. گیرند می
کشی که در کوچه، پارکینگ، گاراژ یا فضاهاي مشابه دیگر، که ممکن است در معـرض ضـربات فیزیکـی     اجزاي لوله -16-3-7-6

  .هاي دیگري حفاظت شوند شوند یا باید توکار باشند و یا با روش قرار گیرند، نصب می
  

  گذاري در ترنچ لوله -16-3-8
شود باید با استفاده از ماسه و شن نـرم طـوري    هاي افقی فاضالب یا آب باران حفر می کف بستري که براي دفع لوله -16-3-8-1

بـه  آماده شود که براي تحمل وزن لوله به اندازه کافی محکم و مقاوم باشد و با قرار دادن لوله در آن، بستر زیر لوله کامالً فرم لوله را 
  .گاه یک دست و یکنواختی زیر لوله پدید آید یهخود بگیرد و تک

متـري   سـانتی  15هاي  گذاري الزم است باشد، در این حالت باید کف ترنچ را با الیه اگر عمق ترنچ بیش از آن چه براي تراز لوله) الف
  .ومی پدید آیدگاه یکنواخت و مقا ماسه و شن نرم پر کرد و هر الیه را جداگانه کوبید تا در تراز نصب لوله، تکیه

  
سانتیمتر زیر تراز نصب لولـه تراشـید و    5/7گذاري سنگ مشاهده شود، باید قسمت سنگی را دست کم تا  اگر در کف بستر لوله) ب

لوله را نباید مستقیماً روي بستر . گاه یک دست، یکنواخت و مقاومی پدید آید کف بستر را با ماسه و شن نرم پر کرد و کوبید تا تکیه
  .رار دادسنگی ق

قرار دادن لولـه  . گاه منتقل شود گاه لوله، در طول بین دو اتصال، باید پیوسته باشد و وزن لوله به طور یکنواخت به این تکیه تکیه) پ
گاه منقطع، که فقط زیر نقاط اتصال یا در فاصله بین دو اتصال لوله باشد و زیر قسمتی از طول لولـه خـالی بمانـد، مجـاز      روي تکیه

  .نیست
گاه لوله مـورد اسـتفاده قـرار دارد،     گذاري ضعیف و غیرمقاوم باشد و نتوان آن را مستقیماً به عنوان تکیه اگر خاك کف بستر لوله) ت

گذاري پر کرد و کوبید  هاي ماسه و شن نرم تا تراز لوله باید کف بستر را به عمق دست کم دو برابر قطر لوله بیشتر حفر کرد و با الیه
  . ه مناسبی پدید آوردگا تا تکیه

پر کـردن اطـراف و روي لولـه بایـد بـا      . گذاري باید اطراف و روي لوله را با خاك نرم و سرند شده پر کرد پس از لوله -16-3-8-2
پر کردن اطراف لوله بایـد یکنواخـت و متعـادل باشـد تـا لولـه را در       . متري باشد و هر الیه جداگانه کوبیده شود سانتی 15هاي  الیه

  . ستاي محور خود ثابت و ساکن، نگاه داردرا
  

  حفاظت اجزاي ساختمان -16-3-9
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ها و سـقف کـه در جریـان نصـب یـا تعمیـر تاسیسـات         هر قسمت از اجزاي ساختمان، کف تمام شده، دیوارها، تیغه -16-3-9-1
بینی شـده   سازي شود و به صورت پیشبهداشتی آسیب ببیند، تخریب شود و یا جابجا شود، پس از اتمام کارهاي تاسیساتی، باید باز

  .براي آن قسمت و در وضعیت ایمن درآید
بریدن، شکافتن یا سوراخ کردن اجزاي سازه ساختمان براي عبور لوله مجاز نیسـت، مگـر آن کـه در طراحـی سـازه       -16-3-9-2

  . بینی شده باشد ساختمان پیش
  .ضاهاي ساختمان باید از داخل غالف صورت گیردعبور لوله از دیوار، تیغه، سقف و کف بین دو طبقه ف) الف
در صورت عبور لوله از دیوار، سقف و کف فضاها که براي مقاومت معینی در برابر آتش طراحی شـده باشـد، فاصـله بـین سـطح      ) ب

  .خارجی لوله و سطح داخلی غالف باید با موادي به همان اندازه مقاوم در برابر آتش، پر شود
اي کـه از سـطح بـاربر     درجه 45شود نباید زیر خط  گذاري در مجاورت پی ساختمان حفر می معبرهایی که براي لوله -16-3-9-3

  . پی رسم شده باشد، قرار گیرد

 
  محل مجاز عبور لوله ها نسبت به خط باربري پی 2-3- 16شکل 

  
باید اطـراف آن بـا مصـالح سـاختمانی مناسـب       اگر لوله انشعاب آب یا فاضالب شهر از زیر کف وارد ساختمان شود، -16-3-9-4

  .طوري پوشانده شود که از ورود موش و دیگر جوندگان به داخل ساختمان جلوگیري شود
هاي خروج و تخلیه آب، فاضالب و آب باران، در داخل یا خارج ساختمان، روي کف نصب  هایی که روي دهانه شبکه -5- 9- 16-3
  .متر داشته باشند میلی 12یا ابعاد بزرگتر از  هایی با قطر شودند نباید سوراخ می

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تست
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  )1377(ترین طبقه ساختمان چگونه باشد؟ ي افقی فاضالب زیر کف پائین ـ بستر لوله 1
  ماسه وشن نرم سرتاسري) ب  تکیه گاه فقط زیر نقاط اتصال) الف

  گاه هردو متر یک تکیه) د  گاه هرسه متر یک تکیه) ج
  .پاسخ صحیح است) ب(جواب ـ گزینه 

  ) 1ـ  8ـ  3ـ  16(بند  16در مبحث 
 ) Trench(گذاري در ترنچ  ـ لوله8ـ  3ـ  16«

شود باید به فـرم لولـه باشـد کـه      هاي آب مصرفی، فاضالب یا آب باران حفر می کف بستري که براي نصب لوله 1ـ   8ـ   3ـ   16
گذاري براي تحمل وزن لوله باید محکـم و مقـاوم    کف بستر لوله. آیدگاه یک دست و یکنواختی در سرتاسر طول لوله، پدید  تکیه
  . باشد
هـاي   بینی شده، داشته باشد در این حالت باید کف ترنچ را بـا الیـه   گذاري پیش از آنچه براي تراز لوله  اگر ترنچ عمقی بیش) الف
گـاه یـک دسـت و یکنواخـت      راز نصـب لولـه، تکیـه   متري ماسه و شن نرم پر کرد و هر الیه را جداگانه کوبید تا، در ت سانتی 15

  .مقاومی پدید آید
  
  )1377(هایی مجاز است نصب شود؟ ـ درچاه آسانسور چه لوله 1

  فقط لوله آب باران) فقط لوله فاضالب           ب) الف
3لوله آب سرد تا ) د  اي مجاز نیست  هیچ لوله) ج

4
  اینچ مجاز است 

  .پاسخ صحیح است) ج(گزینه -جواب
  :آمده است 16در مبحث 

کف ) Sump Pump(ها و دیگر اجزاي تأسیسات بهداشتی، جز کفشوي یا حوضچه و پمپ  کشی هیچیک از لوله 4ـ  2ـ  3ـ  16«
  ».هاي آن نصب شود چاه آسانسور، نباید داخل چاه آسانسور یا اتاق ماشین

  
  )1390(خاکستري نیست؟ـ کدام یک از انواع فاضالب، از نوع 52
  وان یا زیردوشی    ) د  دستشویی) ج  ماشین رخشتشویی) ب  توالت) الف

 .پاسخ صحیح است) الف(گزینه ـ  جواب
  14صفحه ـ16مبحث  

  فاضالب خاکستري
کشـی آب غیـر آشـامیدنی داخـل همـان سـاختمان،        فاضالب خروجی از وان، زیردوشی، لگن یا ماشین رختشویی که در شبکه لوله

  ها و پیسوارها، ممکن است مورد استفاده دوباره قرار گیرد منحصراً براي شستشوي توالت
  
قطر سوراخ شبکه هایی که روي دهانه خروج و تخلیه آب ،فاضالب و آب باران ،در داخل یا خارج ساختمان روي  -3

  )اسفند1391(کف نصب می شوند باید حداکثر چند میلیمتر باشد؟
  25)د                              20) ج                      15) ب                                12) الف

 .پاسخ صحیح است) الف(گزینه ـ  جواب
  )5-9 -3ـ 16(ـ بند16مبحث 

نباید شودند  هاي خروج و تخلیه آب، فاضالب و آب باران، در داخل یا خارج ساختمان، روي کف نصب می هایی که روي دهانه شبکه
  .متر داشته باشند میلی 12هایی با قطر یا ابعاد بزرگتر از  سوراخ
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  دوم و سوم فصلسواالت پیشنھادی 

  ....استفاده از مصالح کارکرده) 1
  در صورت داشتن ظاهر مناسب مجاز است -2   در صورت داشتن عالمت استاندارد مجاز است -1
 هیچکدام -4          مجاز نیست -3
  
  بدون سرب به چه اتصالی گفته می شود؟اتصال لحیمی ) 2
  .درصد باشد 8به اتصالی گفته می شود که تعداد سرب در مفتول لحیم کاري و در تنه کار کمتر از  -1
  .درصد باشد 0,2به اتصالی گفته می شود که تعداد سرب در مفتول لحیم کاري و در تنه کار کمتر از  -2
 .درصد باشد2در مفتول لحیم کاري و در تنه کار کمتر از  به اتصالی گفته می شود که تعداد سرب -3
 2و 1گزینه -4
  
در صورت غیرمقاوم بودن کف بستر لوله گذاري در ترنج به چه اندازه بایستی کف بستر حفر گردید و باالیی هاي ماسه و شن ) 3

  نرم پرشود؟
  برابر قطر لوله 2 -2      سانتی متر 5/7حداقل  -1
 سانتی متر کافیست 15حداقل  -4    ییر یابدمحل لوله گذاري تغ -3
  
  .فیتینگ هایی که در لوله کشی تک الیه پلی اتیلن به کار می رود باید داراي چه مشخصاتی باشند) 4
  برنج باروکش نیکل یا قلع-2         برنجی -1
 فوالدي گالوانیزه-4     چدن با روکش نیکل یا قلع-3
  
  کدام گزینه صحیح نیست؟) 5
  ترنج باید زیر خط یخبندان نصب شودلوله داخل  -1
  لوله هاي مسی یا فوالدي درمحوطه ساختمان باید داخل ترنج زیر کف یا به طور آشکار اجرا شود-2
  لوله هاي پلیمري نباید در اجزاي ساختمان دفن شوند-3
 .لوله هاي پلیمري نباید در معرض تابش نور آفتاب باشند-4
  
  معنی در دسترس بودن لوله ها؟) 6
  لوله ها باید توکار باشند-2         لوله ها باید روکار باشند-1
 لوله ها باید در دید باشند-4  دسترسی مستقیم باشد و نیازي به بازکردن ،برداشتن، یا جابه جا کردن مانعی نباشد-3
  
  هزینه الزم براي آزمایش کیفیت و تهیه مدارك الزم بر عهده کیست؟) 7
 4و3موارد  -4    مجري -3    مالک ساختمان -2    ناظر -1
  
  ....هواکش حلقوي یعنی)8
  .یک شاخه عمودي هواکش که به امتداد لوله قائم فاضالب متصل می شود -1
  یک شاخه افقی هواکش که به امتداد لوله قائم فاضالب متصل می شود - 2 
  یک شاخه افقی هواکش که به امتداد لوله افقی فاضالب متصل می شود -3
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 3و 2موارد  -4
  
  اگر در کف بستر لوله گذاري سنگ مشاهده گردد باید قسمت سنگی را دست کم چه مقدار تراشید؟) 9
  سانتی متر 5/7-2     سانتی متر 5/8 -1
 .می توان لوله را در همان موقعیت مبنا سازي کرد -4     سانتی متر 3-10
  

حفاظت از اثر باروارده به لوله بایستی از غالف استفاده در صورت عبور لوله از زیر یا داخل پی ساختمان ، براي جلوگیري و ) 10
  :کرد در صورتیکه

  .قطر غالف لوله در داخل پی باید دو سایز از قطر لوله بزرگ تر باشد -1
  م م بزرگتر از قطر لوله باشد 20قطر غالف  -2
  )هر دو مورد(الف و ب  -3
 .استفاده از خاك نرم جهت محافظت لوله کافی است -4
  

  ابعاد و قطر سوراخ هاي کف شوي براي دهانه خروج و تخلیه آب و فاضالب و آب باران حداقل چند میلی متر است؟) 11
  م م 10حداقل  -2      م م  12حداقل  -1
 .بستگی به مقدار دفع آب دارد -4     محدودیت ندارد -3
  

  .ز تغییرات باید به چه مقامی اطالع داده شوداگر در جریان طراحی یا اجراي کار تغییراتی در نقشه ها داده شود پیش ا) 12
  مجري تاسیسات -  4    طرح تاسیسات ساختمان-3    مالک ساختمان-2    ناظر -1

      
  .لوله اي که به هر وسیله بهداشتی آب می رساند در چه فاصله اي می تواند در حالت انتظار قرار گیرد) 13

  الف و ب -4    85-3    70-2    سانتی متر 1-75
  

  درجه سانتی گراد براي آب گرم مصرفی در شبکه لوله کشی ساختمان چیست؟ 60اصلی حد دمایی  عامل) 14
  افزایش قطر لوله ها -2    صرفه جویی درمصرف انرژي-1
  3و1-4         خوردگی در لوله ها -3
  

نتشار بیماري شود و وارد شدن مواد زیان آور در لوله کشی توزیع آب آشامیدنی که ممکن است آن را سمی کند یا موجب ا) 15
  .می نامند..... براي سالمتی عمومی خطر جدي ایجاد کند را 

  ب و ج  -4  آلودگی غیربهداشتی -3  ظاهريآلودگی  -2  آب غیر آشامیدنی-1
  

  نصب کدام یک از وسایل زیر باعث افزایش سایز لوله کشی می شود؟) 16
  دوش-4    کلکتور -3    فالش تانک -2  فالش ولو -1
  

  ....جلوگیري از تغییر سطحی آب داخل سیفونبراي ) 17
  استفاده از فالش تانکهاي اتوماتیک-2        نصب هواکش کمکی -1
  هیچکدام-4      صحیح می باشد) الف و ب (گزینه -3
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  .حجم انباره در چاههاي جذبی ، با توجه به چه مواردي محاسبه می گردد) 18
  ساختمانمیزان آب مصرفی -2      میزان فاضالب سنگین -1
  تعداد افراد موجود در ساختمان-4    ضریب جذب زمین محل انباره-3
  

تاسیسات بهداشتی ساختمانهاي موجود، که پیش از زمان انتشار رسمی مبحث تاسیسات بهداشتی از مقررات به طور قانونی ) 19
  .مورد استفاده قرار گرفته اند

  هداشتی می باشندمشمول الزام قانونی رعایت مقررات مبحث تاسیسات ب -1
  میبایست دستور تخریب آن، براي اجراي مقررات جدید داده شود-2
  مشمول الزام قانونی رعایت مقررات مبحث تاسیسات بهداشتی نمی باشند -3
بند الف و ب و صحیح می باشد-4  
 

دماي اب گرم مصرفی چند درجه فارنهایت است؟)20  
1-110                 2-49                         3 -43                      4-120     
  

  قرار گرفتن کدام یک از اجزا زیر ،در داخل چاه اسانسور یا موتور خانه ان مجاز نیست؟)21
  اجزا تاسیسات بهداشتی  -1
  و پمپ تخلیه آب کف چاه اسنسورکفشو یا حوضچه  -2
  به هیچ عنوان قرار گرفتن هیچ وسیله اي مجاز نیست -3
  به جنس مصالح مصرفی دارد بستگی -4
  

  سرعت جریان اب در داخل کلکتور براي اب سرد و گرم حداکثر چند فوت بر ثانیه است؟) 22
  فوت بر ثانیه      6تا 4-4فوت بر ثانیه            8-3فوت بر ثانیه            2/1 -2فوت بر ثانیه        4 -1
  

  بعد از اخرین انشعاب چقدر است؟شاخه افقی فاضالب )بسته(فاصله انتهاي کور)23
  متر 1-4سانی متر              60-3سانی متر              50 -2سانتی متر           1-20
  

  : فاضالب خاکستري یعنی)24
 زیر دوشی-لگن  -پیسوار-2توالت،وان و زیر دوشی             فاضالب خروجی -1
  فاضالب خروجی لگن،وان و زیر دوشی     - 4                                               2و 1گزینه )3
  

  .است..................... محل جا نمایی شیر شناور ضد سیفون ) 25
  بعد  از شیر قطع و وصل -2قبل از شیر قطع و وصل                               -1
 پس از خروجی مخزن    -4پس از سر ریز                                           -3

  جواب سواالت پیشنھادی فصل دوم و سوم
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شماره 
 سوال

  شماره جواب
  سوال
 

  شماره جواب
  سوال
 

  شماره جواب
  سوال
 

 جواب

1 3 11 1 21 2 31  

2 2  12 1 22 1 32  

3 2 13 4 23 3 33  

4 2 14 4 24 4 34  

5 3 15 3 25 2 35  

6 3 16 1 26  36  

7 2 17 3 27  37  

8 2 18 3 28  38  

9 2 19 3 29  39  

10 3 20 1 30  40  


