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  فصل پنجم
  لولھ کشی فاضالب بھداشتی ساختمان

  کشی فاضالب بهداشتی ساختمان  لوله -16-5
کشـی آب بـاران سـاختمان     لوله. گیرد هاي سطحی را در بر نمی کشی آب باران و دیگر آب این بخش از مقررات لوله -16-5-1-3

ساختمان، پس از خروج از ساختمان، با تایید، ممکن اسـت   کشی آب باران لوله. کشی فاضالب بهداشتی کامالً جدا باشد باید از لوله
 .با یک سیفون به لوله خروجی فاضالب بهداشتی ساختمان متصل شود

  
  کشی فاضالب طراحی لوله -16-5-2
  اطالعات پیش از طراحی) الف

فاضالب ساختمان بـه لولـه   پیش از طراحی باید اطالعات کافی از محوطه داخل و خارج ساختمان و چگونگی اتصال لوله اصلی  -1
  .خارج از ساختمان، شبکه فاضالب شهري، دستگاه تصفیه فاضالب خصوصی، یا هر سیستم دفع دیگري به دست آورد

رو آن، لولـه خـارج    رقوم لوله اصلی فاضالب خروجی از ساختمان باید با توجه به وضعیت شـبکه فاضـالب شـهري و چالـه آدم     -2
  . رو دستگاه تصفیه فاضالب خصوصی در محوطه مشخص شود باید به آن متصل شود، یا چاله آدمساختمان که این لوله فاضالب 

هـاي محاسـبات    روش. هـاي مهندسـی مـورد تاییـد انجـام شـود       کشی فاضالب بهداشتی ساختمان باید طبق روش طراحی لوله) ب
  . رار گیردکشی باید مورد تایید ق ها و دیگر اجزاي لوله گیري لوله مهندسی براي اندازه

هاي اصلی افقی سـاختمان، بایـد بـا رعایـت      هاي قائم و لوله هاي افقی، لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان، شامل شاخه لوله) پ
  : اهداف زیر طراحی شود

  . کشی خود به خود تمیز شود ها به طور ثقلی جریان یابد و شبکه لوله فاضالب در لوله -1
آرام، بدون صدا، بدون مزاحمت و هاي دیگر آب، بدون نشت،  کننده و مایع را از لوازم بهداشتی و مصرفکشی باید مواد جامد  لوله -2

  . کشی، دور کند ها و دیگر اجزاي لوله آسیب رساندن به لوله
  .کشی فاضالب به فضاهاي ساختمان جلوگیري به عمل آید از هرگونه نفوذ گازهاي آلوده شبکه لوله -3
  . کشی فاضالب به هواي آزاد خارج از ساختمان هدایت شود ده در شبکه لولهگازهاي ایجاد ش -4
  . بینی شود هاي آسان و مناسب پیش ها، دسترسی ها و فیتینگ به منظور تمیز کردن و رفع گرفتگی احتمالی لوله -5
  .ورت گیردها ص ها و اتصال ها، فیتینگ هاي الزم براي جلوگیري از خوردگی و فرسودگی لوله بینی پیش -6
  .هاع گرفتگی، تراکم هوا یا رسوب مواد جامد پیش نیاید در مسیر عبور جریان فاضالب در لوله -7
کشی فاضالب محدود شود، تا فشار معکوس یا مکش سیفونی، سـبب شکسـته شـدن سـتون آب هوابنـد       تغییرات فشار در لوله -8

  . ساختمان نشود آور به فضاهاي داخل ها و نفوذ گازهاي آلوده و زیان سیفون
درجه سلسـیوس باشـد بـه شـبکه فاضـالب بهداشـتی        60هاي دیگري که دماي کار آنها باالتر از  تخلیه مستقیم آب از سیستم) ت

  .ساختمان مجاز نیست
  . کننده مناسب به شبکه فاضالب بهداشتی ساختمان مجاز است هاي خنک تخلیه آب این قبیل تاسیسات پس از عبور از سیستم -1
  . کشی فاضالب ساختمان نباید عامل ایجاد یا توسعه آتش و دود در ساختمان باشد لوله )ث
  سیفون -16-5-2-3
فاضالب خروجی از هریک از لوازم بهداشتی باید به طور جداگانه و با واسطه سیفون به شاخه افقی فاضالب یا لوله قائم متصل ) الف

  :شود، جز در موارد
  لوازم بهداشتی باشد؛سیفون جزء یک پارچه با  -1
  کشی فاضالب هدایت شود؛ فاضالب خروجی به طور غیرمستقیم به لوله -2
 لوله سرریز مخازن آب -3
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 سیفون و مالحظات نصب ان 1-5-16شکل   

  
  :هاي زیر مجاز نیست استفاده از سیفون) ب
  هایی که روي تاج خود اتصال هواکش دارد سیفون -1
  درجه با ورود آن زاویه داشته باشد 180فاضالب از آنها شکل که خروج  Sهاي  سیفون -2
 اي هاي کاسه سیفون -3
  

 
  استفاده از سیفون هاي زیر مجاز نیست 2-5-16شکل 

  
  مشخصات سیفون) پ
  ساخت سیفون باید طوري باشد که مواد مختلف در آن رسوب نکند و باقی نماند -1
  رآمدگی و مانع باشدداخل سیفون باید صاف و بدون هرگونه زائده، ب -2
  جنس سیفون و اجزاي داخلی آن باید در برابر اثر خوردگی فاضالب مقاوم باشد -3
  هاي الزم به عمل آید بینی سیفون باید قابل دسترسی باشد و براي تمیز کردن ادواري آن پیش -4
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در . شکل براي دستشویی استفاده کرد توان از سیفون بطري اي شکل در عمل مشکل باشد، می در مواردي که نصب سیفون لوله -5
سـیفون بطـري   . اي شکل مقرر شده، در مورد سیفون بطري شکل هم باید رعایـت شـود   این صورت همه نکاتی که در سیفون لوله

  .اي شکل مقرر شده، کوچکتر نباشد شکل باید قابل باز کردن باشد و اندازه مجاري عبور فاضالب در آن از آنچه براي سیفون لوله
  .سانتیمتر بیشتر باشد 60فاصله قائم بین نقطه خروج فاضالب از لوازم بهداشتی و تراز سرریز سیفون نباید از  -6

  اي شکل هاي لوله حداقل اندازه سیفون) ت
) 1(ت )3-2-5-16(رود، از مقـادیر جـدول شـماره     اي شکل، که براي لوازم بهداشتی مختلف به کار مـی  هاي لوله اندازه سیفون -1
  . باید کمتر باشدن

  
  اي براي لوازم بهداشتی هاي لوله ـ حداقل اندازه سیفون) 1(ت ) 3-2-5-16(جدول شماره 

  قطر اسمی سیفون  لوازم بهداشتی
  اینچ  متر میلی

  32  دستشویی
4
11  

  32  بیده
4
11  

  40  سینک عمومی
2
11  

  40  وان
2
11  

  40  زیردوشی
2
11  

  32  خوري آب
4
11  

  40  سینک آشپزخانه و رستوران 
2
11  

  40  پیسوار
2
11  

  4  100  توالت شرقی

  40  لگن رختشویی دستی
2
11  

  2  50  رختشویی خانگی ماشین
  3  80  ماشین رختشویی تجاري

  40  ماشین ظرفشویی خانگی
2
11  

  3  80  ماشین ظرفشویی تجاري
  2  50  کفشوي خانگی

  3  80  کفشوي فضاهاي عمومی و تجاري
 
 
  عمق آب هوابند سیفون ) ث
شـود، نبایـد از ارقـام زیـر      کشی به فضاهاي ساختمان مـی  ل لولهمقدار عمق آب هوابند سیفون که مانع ورود هوا و گازهاي داخ -1

  :کمتر باشد
  متر  میلی 75متر، عمق آب هوابند سیفون  میلی 50قطر اسمی لوله خروجی فاضالب تا  -



 ٤

  متر  میلی 50متر، عمق آب هوابند سیفون  میلی 50قطر لوله خروجی فاضالب بزرگتر از  -
 75متر و عمق آب هوابند سیفون آن نبایـد کمتـر از    میلی75آب رفت روي کف نباید کمتر از قطر لوله خروجی فاضالب کانال  -2

  . متر باشد میلی
 38کشی فاضالب ساختمان نبایـد بـیش از    تغییرات فشار ناشی از فشار معکوس، مکش سیفونی یا عوامل دیگر در شبکه لوله -3

 25یابـد در هـیچ حـالتی نبایـد از      این تغییرات فشار یا تبخیر، کـاهش مـی   متر آب باشد و عمق آب هوابند سیفون، که بر اثر میلی
  .متر کمتر باشد میلی

  سیفون شبکه فاضالب ساختمان ) ج
روي لوله اصلی فاضالب در خروج از ساختمان نصب سیفون الزم نیست، مگر آن که ضرورت آن در مـواردي مـورد تاییـد قـرار      -1

  . گیرد
  : لوله اصلی فاضالب ساختمان نکات زیر باید رعایت شود در صورت نصب سیفون روي -2
  بینی شود در طرف ورودي سیفون دریچه بازدید و هواکش باید پیش -
  قطر اسمی لوله هواکش نباید کمتر از نصف قطر اسمی لوله فاضالب باشد -
  .حفاظت شود انتهاي لوله هواکش باید در خارج از ساختمان قرار گیرد و دهانه آن با توري مقاوم -
  هاي زیر کف سیفون) چ
  . در صورتی که سیفون در زیر کف قرار گیرد، اجزاي آن باید در برابر خوردگی مقاوم باشد -1
  .هاي الزم براي دسترسی به آن به عمل آید بینی پیش -2
  . ها به داخل آن حفاظت شده باشد ساخت سیفون طوري باشد که در برابر نفوذ حشرات و کرم -3

  شیب -16-5-2-4
هاي مناسب به طـور ثقلـی    هاي افقی اصلی، باید با تأمین شیب هاي قائم و لوله هاي افقی، لوله جریان فاضالب در داخل شاخه) الف

  . صورت گیرد
  .هاي افقی باید شیب یکنواختی در جهت دور کردن فاضالب از لوازم بهداشتی داشته باشند لوله -1
  . فاضالب مجاز نیست هاي افقی شیب برعکس در لوله -2
  هاي افقی مقدار شیب لوله) ب
 3/2(متر بر ثانیـه   7/0اي باشد که سرعت جریان فاضالب در داخل لوله حداقل برابر  هاي افقی فاضالب باید به اندازه شیب لوله -1

  .ها تامین شود و هیچ رسوبی در لوله باقی نماند باشد، تا شستشوي خود به خود لوله) فوت بر ثانیه
ب )4-2-5-16(هاي با قطر اسمی متفاوت، باید طبق ارقام جـدول شـماره    هاي افقی فاضالب براي لوله حداقل مقدار شیب لوله  -2
  .باشد) 2(
  . درصد باشد 4هاي افقی فاضالب نباید بیش از شیب لوله -3
  

  هاي افقی فاضالب ـ حداقل شیب لوله) 2(ب ) 4-2- 5- 16(جدول شماره 
  اقل شیبحد  قطر اسمی لوله

  اینچ بر فوت طول  درصد  اینچ  متر میلی

2تا   65تا 
12  2  

4
1  

  1  6تا  3  150تا  80
8
1  

  5/0  و بزرگتر 8  و بزرگتر 200
16
1  

  هاي قائم، دو خم هاي افقی، لوله شاخه -16-5-2-5
  هاي افقی فاضالب هشاخ) الف

  .شاخه افقی باید فاضالب را به شاخه افقی دیگر یا به لوله قائم فاضالب هدایت کند -1
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درجه باشد مگر اینکه قطر اسمی شاخه افقی کـوچکتر از قطـر    45اتصال شاخه افقی به لوله قائم فاضالب، باید با زاویه حداکثر  -2
  . درجه باشد 45صال ممکن است بزرگتر از در این حالت زاویه ات. اسمی لوله قائم باشد

المقدور نباید تغییر امتداد داشته باشد در صورتی که تغییر امتداد ناگزیر باشد، باید  شاخه افقی فاضالب یا لوله افقی اصلی حتی -3
  . درجه یا کوچکتر باشد 45با استفاده از اتصال 

  . براي اتصال به لوله قائم فاضالب، نباید از واحد مجاور آن عبور کند) انخانه یاآپارتم(لوله افقی فاضالب بهداشتی یک واحد  -4

  
 

  )اینچ 6(میلی متر 150اتصال شاخه افقی به لوله قایم فاضالب تا قطر  3-5-16شکل 
  
  لوله قائم فاضالب) ب
  .قطر لولهقائم باید تا جایی که امکان دارد، در تمام طول آن ثابت بماند -1
  . الب باید تا جایی که ممکن است مستقیم نصب شود و از به کار بردن دو خم پرهیز شودلوله قائم فاض -2
 450شـود بایـد دسـت کـم     ترین شاخه افقی فاضالب که به لوله قـائم متصـل مـی    طبقه، آخرین و پایین 3هاي تا  در ساختمان -3

 750طبقه این فاصـله بایـد دسـت کـم      5طبقه تا  3لندتر از هاي ب در ساختمان. متر، باالتر از زیر زانویی پایین لوله قائم باشد میلی
ها در هـر   این اندازه) ب) 5-2-5-16(شکل شماره . (طبقه باید برابر ارتفاع یک طبقه باشد 5هاي بلندتر از  متر و در ساختمان میلی

  . تغییر امتداد لوله قائم، از جمله دو خم، نیز باید رعایت شود
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  ترین شاخه افقی به لوله قایم اتصال پایین 4-5-16شکل 

  
  

  .در قسمت هاشور خورده، اتصال شاخه افقی فاضالب به لوله قائم فاضالب و لوله افقی بعد از زانوي پایین آن مجاز نیست
 Lکمترین مقدار   تعداد طبقات ساختمان

  میلیمتر 450  سه طبقه و کمتر
  میلیمتر 750  چهار و پنج میلیمتر
  ندازه ارتفاع یک طبقهبه ا  شش طبقه و بیشتر

  ترین شاخه افقی به لوله قائم ب ـ اتصال پایین) 5- 2- 5-16(شکل شماره 
  .درجه به لوله افقی متصل شود 45ریزد، باید با اتصاالت حداکثر  لوله قائم فاضالب که فاضالب طبقات را به لوله اصلی افقی می -4
برابر قطر لوله بعد از آن هیچ شاخه افقی نباید به لوله افقـی فاضـالب متصـل     10در فاصله زانویی پایین لوله قائم فاضالب و تا  -5

  . شود
  دو خم ) پ
کاهش سرعت فاضـالب در دو خـم،   . اگر تغییر امتداد لوله قائم فاضالب ناگزیر باشد، لوله قائم فاضالب باید با دو خم اجرا شود -1

از طرف دیگر ادامه جریان فاضالب با مقطع پر، . شود باالي دو خم میموجب ایجاد فشار معکوس روي شاخه افقی نزدیک به آن در 
با رعایت نکات این قسمت از مقررات باید ایـن اثـر را   . کند روي شاخه افقی نزدیک به آن در پایین دو خم مکش سیفونی ایجاد می

  .هاي قبل و بعد از دو خم جلوگیري شود محدود کرد تا از شکستن  آب هوابند سیفون
دو خم قائم در حالتی است که تغییر امتداد لوله نسبت به امتداد قائم، مساوي یا کمتر از . دو خم ممکن است قائم یا افقی باشد -2

 . درجه باشد افقی نامیده میشود 45اگر تغییر امتداد لوله نسبت به امتداد قائم بیش از . درجه باشد 45
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 دو خم 5-5-16شکل 

  
طبقات دون هواکش اجرا شود ولی نصب هواکش در باال و پایین دو خم افقی الزامی است مگر اینکه تعداد تاند ب دو خم قائم می -3

  .طبقه باشد 5در باالي دو خم کمتر از 
سانتیمتر پایین دو خم، نباید هیچ شاخه افقی فاضالب به لوله قـائم و یـا دو خـم     60سانتیمتر باالي دو خم تا  60در محدوده  -4

  .متصل شود
  . پ آمده، ممکن است براي دو خم افقی هواکش الزم نباشد) 5-2-5-16(در شرایطی که شکل  -5
  . درجه بزرگتر باشد45زاویه اتصال دو خم، در باال و پایین، که بین لوله قائم فاضالب و قسمت افقی دو خم قرار دارند، نباید از  -6
 
  
  

  .سمت هاشور زده متصل شودهیچ شاخه افقی یا قائم فاضالب نباید به ق -: توضیح
 
 
  .باشد mm75 Db براي حالتی است که  Bشکل  -
  .ترین اتصال شاخه افقی فاضالب باشد، هواکش براي دو خم الزم نیست تر از آخرین و پایین اگر دو خم لوله قائم پایین -

  افقیپ  ـ اتصال هواکش و شاخه افقی فاضالب، قبل و بعد از دو خم ) -5- 2- 5-16(شکل شماره 
  

  دریچه بازدید-16-5-2-6
  : هاي فاضالب در نقاط زیر باید دریچه بازدید نصب شود به منظور بازدید و رفع گرفتگی احتمالی لوله) الف

  در باالترین نقطه هر شاخه انشعابی افقی -1
  .رجه باشدد 45هاي افقی فاضالب، در صورتی که زاویه تغییر جهت لوله بیش از  در محل تغییر امتداد لوله -2
  ترین قسمت لوله قائم فاضالب، قبل از زانوي پایین لوله در پایین -3
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  دریچه بازدید و مالحظات نصب ان 6-5-16شکل 

  

 
  دریچه بازدید در پایین لوله قایم 7-5-16شکل 

  
  )1-5-5-16طبق . (در نقاطی روي لوله قائم فاضالب که براي آزمایش با آب دریچه دسترسی الزم است -4
متـر از   30روي لوله اصـلی افقـی فاضـالب، حـداکثر بـه فاصـله        -5

   یکدیگر
  .روي لوله اصلی افقی، بالفاصله بعد از خروج از ساختمان  -6
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  الزامات نصب دریچه بازدید 8-5-16شکل 

  اندازه دریچه بازدید ) ب
  .فاضالب باشد  باید برابر با قطر اسمی لولهمتر اندازه دریچه بازدید  میلی 100کشی فاضالب، تا قطر اسمی  روي لوله -1
  .میلیمتر باشد 100متر، اندازه دریچه بازدید باید دست کم  میلی 100کشی فاضالب با قطر اسمی بیش از  در لوله -2
. رو نصـب شـود   میلیمتر بـراي بازدیـد بایـد چاهـک آدم     200کشی افقی فاضالب اصلی ساختمان با قطر اسمی بیش از  در لوله -3

  .رو باید در محل خود کامالً مستقر پایدار و گازبند باشد درپوش چاهک آدم
  نصب دریچه بازدید) پ
دریچه بازدید باید در جایی و به ترتیبی نصب شود که دسترسی به آن آسان باشد و به سهولت بتوان از آن نقطه بـا فرسـتادن    -1

  .سانتیمتر باشد 45ریچه بازدید از دیوار مقابلش باید دست کم فاصله د. فنر، یا ابزار دیگر، گرفتگی لوله را برطرف کرد
بند و گازبند شود تا فاضالب از آن  شود باید با واشر مناسب و پیچ و مهره کامالً آب دریچه بازدید که روي لوله فاضالب نصب می -2

  .پیدا نکندنقطه به داخل ساختمان نشت نکند و گازهاي داخل لوله به فضاهاي داخل ساختمان نفوذ 
اگر لوله افقی یا قائم در اجزاي ساختمان دفن شود دسترسی به دریچه بازدید باید با نصب یک دریچه که تا سطح تمـام شـده    -3

  .پذیر شود کف یا دیوار ادامه دارد، امکان
امکان بازدید و تمیز کردن لولـه  دریچه بازدید باید عمود بر لوله یا طوري روي لوله فاضالب قرار گیرد که با باز کردن دهانه آن  -4

  . در امتداد جریان فاضالب فراهم باشد
  . کرد اگر دریچه بازدید در محلی نصب شود که احتمال یخ زدن آب داخل لوله باشد، باید آن را در برابر یخ زدن حفاظت -5
  . مجاز نیست) ي و فضاهاي پخت و پزپز مانند نانوایی، قصابی، شیرینی(بازدید در فضاهاي تهیه مواد خوراکی نصب دریچه  -6

  اتصال غیرمستقیم -16-5-2-7
کننـده آب نبایـد    هاي مصرف الزامات این قسمت از مقررات به مواردي اختصاص دارد که لوله خارجی از برخی لوازم و دستگاه) الف

  .مستقیماً به لوله فاضالب ساختمان متصل شود
رونـد، جـز    سازي، تولید، حمل و نقل و نگهداري مواد خوراکی بـه کـار مـی    در آماده هایی که انتقال فاضالب خروجی از دستگاه -1

  . کشی فاضالب ساختمان باید با فاصله هوایی و از نوع غیرمستقیم باشد سینک آشپزخانه، به لوله
ه شیر اطمینان، ضدعفونی ها و لوازم به تأسیسات آبیاري فضاهاي سبز، استخر شنا، لوله تخلی انتقال فاضالب خروجی از دستگاه -2

  .کشی فاضالب ساختمان باید با فاصله هوایی و از نوع غیرمستقیم باشد و استریل، به لوله
هاي آب گرم، و تاسیسات گرمایی و سرمایی، به  ها و لوازم مربوط به تصفیه آب، فیلترها، دیگ انتقال فاضالب خروجی از دستگاه -3

  . اصله هوایی و از نوع غیرمستقیم باشدکشی فاضالب ساختمان باید با ف لوله
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کننده فاضالب، از قبیل کفشوي، حوضچه فاضالب، کانال  فاضالب خروجی از نوع غیرمستقیم باید با فاصله هوایی به یک دریافت) ب
و پس از  کننده باید سیفون و هواکش داشته باشد لوله خروجی پس از این دریافت. آب رفت روي کف، و یا علم فاضالب ریزش کند

  .کشی فاضالب ساختمان متصل شود آن به لوله
یا بـیش از  ) گیري افقی با اندازه(سانتیمتر  60کننده بیش از  اگر لوله فاضالب با اتصال غیرمستقیم قبل از ریختن به یک دریافت -1

  . ب شودفاصله داشته باشد باید روي آن سیفون نص) گیري کل طول افقی و قائم با اندازه(سانتیمتر  120

 
  عدم نیاز نصب سیفون بر روي لوله تخلیه تاسیسات با اتصال غیرمستقیم/نیاز 9-5-16شکل 

  
  . فاصله هوایی باید دست کم دو برابر قطر داخلی لوله فاضالب ورودي باشد -2
کار و در دسترس نصب کننده فاضالب غیرمستقیم باید سیفون، صافی یا شبکه قابل برداشتن داشته باشد و در محلی آش دریافت -3

  .شود
  کننده نباید در حمام،  دریافت. کننده فاضالب غیرمستقیم باید در فضایی با تعویض هوا و قابل دسترسی نصب شود دریافت -4

 .توالت، انبار و فضاهاي بدون دسترسی و تعویض هوا نصب شود

 
  ممنوعیت نصب دریافت کننده فاضالب 10-5-16شکل 
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و حـداکثر   45فاصله قائم بین دهانه ورودي فاضالب به علم و سیفون آن حداقل . سیفون مستقل داشته باشد علم فاضالب باید -5

  . متر است سانتی 105

 
  الزامات علم فاضالب در تخلیه غیر مستقیم 11-5-16شکل 

  
ضالب باید به کمـک ي قیـف یـا    کننده دست کم باید برابر قطر لوله فاضالب غیرمستقیم باشد و فا قطر لوله خروجی از دریافت -6

  . وسیله مشابه طوري در آن بریزد که موجب تراوش نشود
درجـه سلسـیوس باشـد، نبایـد آب را مسـتقیماً بـه داخـل شـبکه          60لوله تخلیه دیگ بخار یا آب گرم، که دماي آن باالتر از ) پ

طـور غیرمسـتقیم بـا فاصـله هـوایی و اسـتفاده از       کشـی فاضـالب بایـد بـه      اتصال این لوله به شبکه لوله. کشی فاضالب بریزد لوله
  . اي باشد که در آن فرصت کاهش دما وجود داشته باشد کننده دریافت

فاضالب خروجی از ماشین رختشویی و ماشین ظرفشویی باید با اتصال غیرمستقیم به لوازم بهداشتی دیگـر، کفشـوي یـا علـم     ) ت
  . فاضالب بریزد

  .ال غیرمستقیم نداردسینک آشپزخانه نیاز به اتص -1
گیر مجهز باشد و پس از جدا شدن چربی آن، به  هاي عمومی مانند رستوران، هتل و غیره باید به چربی فاضالب آشپزخانه مکان) ث

  . کشی فاضالب بهداشتی ساختمان هدایت شود شبکه لوله
  .گیر الزم نیست براي سینک و ماشین ظرفشویی خانگی چربی -1
  

  کشی لهاجراي لو -16-5-4
هاي آب، دور شود و  کننده باید به ترتیبی اجرا شود که جریان فاضالب به طور ثقلی از لوازم بهداشتی و دیگر مصرف کشی لوله) الف

  . هاي قائم و لوله اصلی افقی از ساختمان خارج شود هاي افقی، لوله از طریق شاخه
اگر تغییر در شیب الزم شود . و تا حد ممکن یکنواخت باشد) 4-2-5-16(هاي افقی باید طبق الزامات مقرر در ردیف  شیب لوله -1

  . باید در محل تغییر شیب دریچه بازدید نصب شود
حـداکثر  . ساخته اسـتفاده شـود   اگر تغییر جهت الزم شود باید از انواع زانوهاي پیش. لوله باید تا حد ممکن مستقیم نصب شود -2

  .درجه است 45اصلی  هاي زاویه اتصاالت در تغییر جهت لوله
  . و با واسطه تبدیل صورت گیرد و از تغییر ناگهانی سطح مقطع خودداري شودکشی باید تدریجی  تغییر سطح مقطع لوله -3
  . بینی شود در اطراف نقاط دسترسی باید فضاي کافی براي فنر زدن و رفع گرفتگی احتمالی لوله و فیتینگ پیش -4
انتهـاي  «شاخه افقـی   نصب دریچه بازدید در انتهاي. انتهاي شاخه افقی فاضالب باید خودداري شوددر » انتهاي بسته«از نصب  -5

  . شود محسوب نمی» بسته
  ها  مسیر لوله) پ
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از بکـار  . ترین مسیر انتخاب شـود  ترین و مناسب کشی باید تا حد ممکن مستقیم و ساده باشد، در هر مورد باید کوتاه مسیر لوله -1
  .هاي تند باید خودداري شود تغییر جهت ها و بردن خم

  . ها باید تا حد ممکن به موازات دیوار، کف و سقف نصب شود لوله -2
هاي بازدید بایـد در   دریچه. ها باید در مسیرهایی نصب شوند که دسترسی و تعمیر و تعویض آنها آسان و بدون اشکال باشد لوله -3

  . نقاط قابل دسترس نصب شوند
روکار باید با شیب مناسب به موازات سطح دیوار، کف و سقف نصب شوند و با بست در محل نصب محکم و ثابت باقی هاي  لوله -4

  . بمانند
اگـر لولـه از   . در عبور لوله دیوار، سقف، و کف فضاي اطراف لوله از هر دو طرف باید با مصالح ساختمانی مناسب کامالً پر شـود  -5

  .بند حفاظت شود لوله در محل عبور از دیوار، کف یا سقف باید با مواد آب کند، دور جدار فضاي تر عبور می
سازي، وارد فضاي ساختمان  کنند یا از داخل خاك زیرزمین، پس از عبور از کف هایی که از دیوار خارجی ساختمان عبور می لوله -6

  . بند کامالً مسدود شود سازي، باید با مواد آب ا کفدور لوله، در دو طرف دیوار ی. شوند، باید از داخل غالف لوله عبور کنند می
  . کشی باید طوري اجرا شود که بار اسکلت و سازه ساختمان، یا انبساط ساختمان، روي آن اثر نگذارد لوله -7
از درزهـاي   اگر عبور لوله. از درزهاي انبساط ساختمان عبور نکند کشی باید طوري انتخاب شود که لوله تا حد امکان مسیر لوله -8

اگر عبور لوله از درزهاي انبساط ساختمان ناگزیر باشد باید روي لولـه در محـل عبـور از درز انبسـاط     . انبساط ساختمان عبور نکند
نصب قطعه انبساط روي لوله، در عبور از درزهـاي انبسـاط سـاختمان، در    . ساختمان قطعه انبساط با جدار صاف داخلی نصب شود

  . ختمان الزامی نیستترین طبقه سا پایین
شود، باید براي دسترسی و نگهداري و آزمایش و تمیز کردن، در اطراف آن  اگر لوله در داخل ترنچ، خزیده رو یا شفت نصب می -9

  .بینی شود جاي کافی پیش
ن وجـود دارد،  شود و احتمال عبور وسایل حمل و نقل، تحمل بار مخازن و تأسیسات سنگی در جایی که لوله در خاك دفن می -10

اگر اتصال لوله و فیتینگ در داخل بلوك بتنی قرار گیرد باید براي . حفاظت شود) یا داخل کانال بتنی(لوله باید در زیر بلوك بتنی 
  .بینی الزم به عمل آید دسترسی به آن پیش

د فضاي دور لوله نیـز رعایـت شـود و    سوزي مربوط به این جدارها در مور در عبور لوله از دیوار، کف و سقف باید مقررات آتش -11
  .دور لوله با مواد مقاوم در برابر آتش، با مقاومتی برابر آن چه براي جدار ساختمانی تعریف شده پر شود

در صورتی که لوله فاضالب مدفون در محوطه خصوصی ملک در مجاورت لوله آب مصرفی باشد، لوله فاضالب باید دست کـم   -12
  . متر باشد 3از لوله آب قرار گیرد و در صورت اجراي هم سطح، حداقل فاصله افقی بین دو لوله نباید کمتر از  تر سانتیمتر پایین 30
  .شود نباید در معرض تابش مستقیم نور آفتاب باشد کشی پلیمري اگر روکار نصب می لوله -13
  اتصال -16-5-4-3
ضافی پاك شود و سطح داخلی لوله و فیتینگ از هرگونه مواد اضافی، کـه  هاي لوله و فیتینگ باید از مواد ا پیش از اتصال، دهانه -3

دهانه انتهاي لوله و فیتینـگ بایـد کـامالً بـاز باشـد و سـطح       . ممکن است در برابر جریان فاضالب ایجاد مانع کند، کامالً تمیز شود
  .داخلی فیتینگ برابر سطح مقطع لوله باشد

  .بندي، از درز محل اتصال، وارد لوله شودهنگام اجراي اتصال نباید مواد درز -4
  دار اتصال لوله و فیتینگ چدنی سر کاسه) ب
  . اتصال باید از نوع کنف و سرب باشد -1
باید کامالً خشک و تمیـز  باشـد و   . گیرد فاصله بین سر کاسه و انتهاي بدون سر کاسه لوله یا فیتینگ، که در داخل آن قرار می -2

  . رشته منظم و تاب داده شده باشد 10تا  7کنف درزگیر به صورت طناب و شامل . ه شودابتدا در آن کنف کوبید
سرب مـذاب روي کنـف کوبیـده شـده ریختـه      . سرب درزگیري باید داراي کیفیت یکنواخت، تمیز و عاري از مواد خارجی باشد -3

فاصـله سـطح   . متر باشـد  میلی 25نباید کمتر از ریزي  عمق سرب. ریزي باید به طور پیوسته و بدون انقطاع صورت گیرد سرب. شود
  . میلیمتر باشد 3ریزي شده از لبه سر کاسه نباید بیش از  باالي قسمت سرب

  (P.V.C)سی  وي اتصال لوله و فیتینگ پی) ت
  . اتصال باید با چسب مخصوص و در حالت سرد صورت گیرد -1



 ١٣

  .لوله باشد نوع چسب و روش اتصال باید طبق دستور کارخانه سازنده -2
  (PE)اتیلن  اتصال لوله و فیتینگ پلی) ث
  . اتصال باید در حالت گرم و بدون اضافه کردن مواد خارجی انجام شود -1
گیرد  ابتدا دهانه دو قطعه در قالب مخصوص قرار می. هاي دو قسمت لوله و فیتینگ صورت گیرد اتصال با ذوب کردن لبه دهانه -2

  . شود شدن، سطح مقابل هم ذوب و درهم تنیده و یکپارچه می بر اثر گرم. شود و گرم می
  . دماي ذوب باید طبق دستور کارخانه سازنده لوله باشد -3
  (PP)پروپیلن  اتصال لوله و فیتینگ پلی) ج
ن اضـافه  کننده پیشـنهادي کارخانـه سـازنده و بـدو     اتصال باید به کمک حلقه الستیکی، در حالت سرد، با استفاده از مواد روان -1

  . کردن مواد خارجی انجام گیرد
دار قطعه دیگر که در آن یک حلقه پالستیکی قرار  در این اتصال انتهاي بدون سر کاسه لوله یا فیتینگ در داخل دهانه سر کاسه -2

  . شود بند و گازبند می یگرد، با فشردن آب می
  . حلقه الستیکی باید طبق دستور کارخانه سازنده لوله باشد -3
  : هاي زیر مجاز نیست کشی فاضالب بهداشتی ساختمان استفاده از انواع اتصال در لوله) ح
  اتصال با سیمان یا بتن -1
  اتصال با خمیرهاي قیردار -2
  هایی با قطرهاي متفاوت هاي الستیکی براي لوله اتصال با رینگ -3
  استفاده از چسب براي اتصال لوله و فیتینگ پالستیکی ناهمجنس -4
  اتصال لوله فاضالب به لوازم بهداشتی )خ
درجه باشد و جریان فاضـالب از   15اتصال انشعاب خروجی فاضالب لوازم بهداشتی به شاخه افقی فاضالب باید با زاویه بیش از  -1

  . لوازم بهداشتی به آن به طور ریزشی صورت گیرد
  .ه قائم یا لوله اصلی باید قابل جدا شدن باشداتصال انشعاب خروجی فاضالب لوازم بهداشتی به شاخه افقی، لول -2
  .بند و گازبند باشد این اتصال باید کامالً آب -3
  

  آزمایش و نگهداري -16-5-5
  آزمایش با آب ) ب
ها در برابر فشار ارتفاع ساختمان مقاوم  کشی و اتصال آزمایش با آب ممکن است قسمت به قسمت یا، در صورتی که مصالح لوله -1

  . کشی انجام شود به طور یک جا براي کلیه شبکه لولهباشند، 
کشـی، جـز بـاالترین     هاي باز شبکه لولـه  کشی به طور یک جا با آب آزمایش شود باید همه دهانه در حالتی که کلیه شبکه لوله -2

ها مورد بازرسی  طعات و اتصالدقیقه باید همه ق 15پس از مدت . ها با آب پر شود دهانه باز آن، به طور موقت بسته شود و تمام لوله
در صورت مشاهده نشت آب باید قطعه معیوب یـا اتصـال ضـعیف تـرمیم یـا تعـویض شـود و        . قرار گیرد و نشت آب مشاهده نشود

  . کشی فاضالب و هواکش ممکن است باهم انجام گیرد در این روش آزمایش شبکه لوله. آزمایش با آب تکرار شود
هاي بازدید و دسترسی، کـه روي لولـه قـائم     قسمت به قسمت آزمایش شود باید با استفاده از دریچه کشی در حالتی که شبکه لوله

در . اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقه تقسیم شود و آزمایش با آب در هر منطقه به طور جداگانه صورت گیـرد  بینی شده پیش
ها نبایـد در   متر ستون آب کمتر باشد و هیچ یک از قطعات یا اتصال 3از  متر، فشار آزمایشی با آب نباید 3هر منطقه، جز باالترین 
در صورت مشاهده نشت باید قطعـه معیـوب یـا اتصـال ضـعیف تـرمیم و تعـویض شـود و         . متر قرار گیرد 3معرض فشاري کمتر از 

  .کشی هواکش انجام گیرد کشی فاضالب باید جدا از شبکه لوله آزمایش با آب تکرار شود در این روش آزمایش شبکه لوله
  آزمایش با هوا) پ 
هاي مخصوص که با هواي فشرده  هاي خروجی همه جا با کیسه کشی کامالً از آب خالی باشد و دهانه در آزمایش با هوا باید لوله -1

  . کند به طور موقت بسته شود شود یا وسایل دیگر که دهانه را کامالً مسدود و هوابند می پر می
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فشار آزمـایش  . گیري شود کشی صورت بگیرد و با فشارسنج اندازه ا هوا باید با تزریق هواي فشرده به داخل شبکه لولهآزمایش ب -2
دقیقه ادامه یابـد و در   15پس از آن که فشارسنج فشار الزم را نشان داد، آزمایش باید به مدت دست کم . کیلو پاسکال است 5/34

در صورت مشـاهده کـاهش فشـار در مـدت آزمـایش بایـد همـه قطعـات و         . نشان ندهداین مدت فشارسنج هیچ کاهش فشاري را 
در صورت مشاهده قطعات معیوب با اتصال ضعیف، این قطعـات تعـویض و اتصـال    . کشی با آب صابون بازرسی شود هاي لوله اتصال

  .ترمیم شود و آزمایش با هوا تکرار شود
  .کشی هواکش فاضالب ممکن است با هم انجام گیرد شبکه لوله کشی فاضالب و در آزمایش با هوا، شبکه لوله -3
  آزمایش نهایی) ت
کشی هـواکش انجـام    کشی فاضالب و شبکه لوله آزمایش نهایی باید پس از نصب همه لوازم بهداشتی و کامل شدن سیستم لوله -1

  .شود آزمایش نهایی با دود یا هوا انجام می. شود
  
لوله اصلی که فاضالب را از ساختمان به خارج یا به نقطـه ورودي بـه دسـتگاه تصـفیه فاضـالب در       در این آزمایش باید انتهاي -2

یـا هـوا، بـا     )هاي ایجـاد دود  با استفاده از ماشین( هاي هواکش مسدود شود و دود کند و نیز انتهاي لوله داخل ساختمان هدایت می
. هاي فاضالب بـا آب پـر شـود    در این آزمایش باید همه سیفون. شودکشی هواکش  کشی فاضالب و شبکه لوله فشار وارد شبکه لوله

  . دقیقه است 15متر ستون آب و مدت آن  میلی 25فشار آزمایش . گیرد گیري با فشارسنج صورت می اندازه
  .سنج هیچ کاهش فشاري نشان دهد در مدت آزمایش نباید فشار -3
  .این آزمایش دست کم باید سه بار تکرار شود -4
کشی، یا قسمتی از آنها از نوع پالستیکی باشد، به کار بردن دود بـراي آزمـایش    هاي شبکه لوله ها یا فیتینگ در صورتی که لوله -5

  . نهایی مجاز نیست
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  تست
  

ـ فاضالب خروجی از هر یک از لوازم بهداشتی به چه ترتیب مجاز است به شبکه فاضالب ساختمان منتقل  22
  )1377(شود؟

  مستقیم) د  ) هردو(الف و ب ) ج  به کمک سیفون) ب  ي هوایی فاصلهالف ـ با 
   )7ـ  2ـ  5ـ  16(و )3ـ  2ـ  5ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  جواب

  سیفون -16-5-2-3
ضالب یا لوله قائم متصل فاضالب خروجی از هریک از لوازم بهداشتی باید به طور جداگانه و با واسطه سیفون به شاخه افقی فا) الف

  شود،
  اتصال غیرمستقیم -16-5-2-7
کننـده آب نبایـد    هاي مصرف الزامات این قسمت از مقررات به مواردي اختصاص دارد که لوله خارجی از برخی لوازم و دستگاه) الف

  .مستقیماً به لوله فاضالب ساختمان متصل شود
رونـد، جـز    سازي، تولید، حمل و نقل و نگهداري مواد خوراکی بـه کـار مـی    مادههایی که در آ انتقال فاضالب خروجی از دستگاه -1

  . کشی فاضالب ساختمان باید با فاصله هوایی و از نوع غیرمستقیم باشد سینک آشپزخانه، به لوله
اطمینان، ضدعفونی  ها و لوازم به تأسیسات آبیاري فضاهاي سبز، استخر شنا، لوله تخلیه شیر انتقال فاضالب خروجی از دستگاه -2

  .کشی فاضالب ساختمان باید با فاصله هوایی و از نوع غیرمستقیم باشد و استریل، به لوله
هاي آب گرم، و تاسیسات گرمایی و سرمایی، به  ها و لوازم مربوط به تصفیه آب، فیلترها، دیگ انتقال فاضالب خروجی از دستگاه -3

  . هوایی و از نوع غیرمستقیم باشدکشی فاضالب ساختمان باید با فاصله  لوله
  

توالت ایرانی ودستشویی حداقل چقدر باید  (TRAP WATER SEAL)ـ عمق آب هوابندسیفون  23
  )1377(باشد؟

  متر میلی 50و  50) د  متر میلی 40و  75) ج  متر میلی 75و  50) ب  متر میلی 50و 75) الف
  ) الف 3ـ  2ـ  5ـ  16(و )ث 3ـ  5ـ  7ـ  16(و)پ 1ـ  5ـ  7ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب

  عمق آب هوابند سیفون ) ث
شـود، نبایـد از ارقـام زیـر      کشی به فضاهاي ساختمان مـی  مقدار عمق آب هوابند سیفون که مانع ورود هوا و گازهاي داخل لوله -1

  :کمتر باشد
  متر  میلی 75مق آب هوابند سیفون متر، ع میلی 50قطر اسمی لوله خروجی فاضالب تا  -
  متر میلی 50متر، عمق آب هوابند سیفون  میلی 50قطر لوله خروجی فاضالب بزرگتر از  -
  
  )1377(: هاي زیر مجاز نیست  ـ نصب دریچه بازدید روي لوله فاضالب قائم یا افقی در فضا 5

  سالن اجتماعات) ب  پزي نانوایی و شیرینی) الف
  ) هردو(الف و ج ) د    فضاي پخت و پز) ج

  )6( -پ) 6ـ   2ـ  5ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
  . مجاز نیست) پزي و فضاهاي پخت و پز مانند نانوایی، قصابی، شیرینی(نصب دریچه بازدید در فضاهاي تهیه مواد خوراکی  -6
  

گراد دارند به شبکه  درجه سانتی 65م کننده را که دماي باالتر از هاي گر  توان تخلیه آب دستگاه ـ به چه ترتیب می 26
  )1377(فاضالب ساختمان انتقال داد؟

  با شیر قطع و وصل) ب    مستقیم) الف
  با کمک سیفون) د  با مخزن وفاصله هوایی) ج
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  پ -) 7ـ   2ـ  5ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  جواب
درجـه سلسـیوس باشـد، نبایـد آب را مسـتقیماً بـه داخـل شـبکه          60گ بخار یا آب گرم، که دماي آن باالتر از لوله تخلیه دی) پ

کشـی فاضـالب بایـد بـه طـور غیرمسـتقیم بـا فاصـله هـوایی و اسـتفاده از            اتصال این لوله به شبکه لوله. کشی فاضالب بریزد لوله
  . اشته باشداي باشد که در آن فرصت کاهش دما وجود د کننده دریافت

  
  )1377(کشی فاضالب ساختمان با آب فشار ومدت آزمایش چقدر باشد؟ ـ در آزمایش لوله 27
  دقیقه 20متر ستون آب ـ  10) ب  دقیقه 15متر ستون آب ـ  3) الف

  دقیقه 15متر ستون آب ـ  8) د  دقیقه 15متر ستون آب ـ  6) ج
  )3( -ب)  1ـ   5ـ  5ـ  16(ند مبحث شانزدهم ـ ب پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب

کشـی، جـز بـاالترین     هاي باز شبکه لولـه  کشی به طور یک جا با آب آزمایش شود باید همه دهانه در حالتی که کلیه شبکه لوله -2
بازرسی  ها مورد دقیقه باید همه قطعات و اتصال 15پس از مدت . ها با آب پر شود دهانه باز آن، به طور موقت بسته شود و تمام لوله

در صورت مشاهده نشت آب باید قطعه معیوب یـا اتصـال ضـعیف تـرمیم یـا تعـویض شـود و        . قرار گیرد و نشت آب مشاهده نشود
  . کشی فاضالب و هواکش ممکن است باهم انجام گیرد در این روش آزمایش شبکه لوله. آزمایش با آب تکرار شود

هاي بازدید و دسترسی، که روي لوله قائم  یش شود باید با استفاده از دریچهکشی قسمت به قسمت آزما در حالتی که شبکه لوله-3
در . اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقه تقسیم شود و آزمایش با آب در هر منطقه به طور جداگانه صورت گیـرد  بینی شده پیش

ها نبایـد در   کمتر باشد و هیچ یک از قطعات یا اتصالمتر ستون آب  3متر، فشار آزمایشی با آب نباید از  3هر منطقه، جز باالترین 
در صورت مشاهده نشت باید قطعـه معیـوب یـا اتصـال ضـعیف تـرمیم و تعـویض شـود و         . متر قرار گیرد 3معرض فشاري کمتر از 

  .ردکشی هواکش انجام گی کشی فاضالب باید جدا از شبکه لوله آزمایش با آب تکرار شود در این روش آزمایش شبکه لوله
  

  )1386(ـ کدام لوازم بهداشتی باید سرریز داشته باشد؟ 33
  دستشوئی، توالت شرقی، وان) الف
  سینک آشپزخانه، توالت غربی، زیر دوشی) ب
  .لوازمی که دهانه تخلیه فاضالب آنها قابل مسدود شدن باشد) ج
  هر سه مورد) د

  )8ـ  2ـ  5ـ  16(بنذ ) یاشتتأسیسات بهد(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  جواب
ها قابل مسـدود شـدن باشـد بایـد      که دهانه تخلیه فاضالب آن) ها دستشویی، سینک، وان، زیردوشی و مانند آن(لوازم بهداشتی ) 2

  ».سرریز داشته باشد
  

ـ فاضالب خروجی از هر یک از لوازم بهداشتی به چه ترتیب مجاز است به شبکه فاضالب ساختمان منتقل  27
  )1378(ود؟ش

  الف و ب) د  مستقیم) ج   با فاصله هوایی) ب  به کمک سیفون) الف
 7ـ   2ـ   5ـ   16(و ـ بنـد   ) »الـف «3ـ   2ـ   5ـ   16(ــ بنـد   ) تأسیسات بهداشـتی (مبحث شانزدهم پاسخ صحیح است ) د(ـ گزینه جواب 
  )1377( 22مشابه سوال  –)»ب«

  سیفون -16-5-2-3
ازم بهداشتی باید به طور جداگانه و با واسطه سیفون به شاخه افقی فاضالب یا لوله قائم متصل فاضالب خروجی از هریک از لو) الف

  شود،
  اتصال غیرمستقیم -16-5-2-7
کننـده آب نبایـد    هاي مصرف الزامات این قسمت از مقررات به مواردي اختصاص دارد که لوله خارجی از برخی لوازم و دستگاه) الف

  .ساختمان متصل شود مستقیماً به لوله فاضالب
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کشی فاضالب بهداشتی ساختمان باید غیر مستقیم  ها به لوله ـ اتصال تخلیه برخی از لوازم بهداشتی و دستگاه 28
(INDIRECT) 1378(باشد کدام یک؟(  

  ب وج) د   دستگاه هوارسان) ج  ماشین ظرفشویی) ب  دستشویی) الف
  ) »ت«و»3الف«7ـ  2ـ  5ـ  16(ـ بند ) أسیسات بهداشتیت(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
هاي آب گرم، و تأسیسات گرمایی و  ها و لوازم مربوط به تصفیه آب، فیلترها، دیگ انتقال آب صاف یا فاضالب خروجی از دستگاه) 3«

  . کشی فاضالب ساختمان باید با فاصله هوایی و از نوع غیرمستقیم باشد سرمایی، به لوله
شـوي یـا علـم     ب خروجی از ماشین رختشویی و ماشین ظرفشویی باید با اتصال غیرمستقیم به لوازم بهداشتی دیگر، کـف فاضال) ت

  ».فاضالب بریزد
  

توالت ایرانی و دستشویی به ترتیب چقدر باید   (TRAP WATER SEAL)ـ عمق آب هوابند سیفون 29
  )1378(باشد؟

  متر میلی 75و  100) د  متر میلی 50و  100) ج  رمت میلی 50و  75) ب  متر میلی 75و  50) الف
ـ   16(ـ جدول  )»ث«و»ت«3ـ   2ـ   5ـ   16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب
  )»3پ«25ـ  5

  عمق آب هوابند سیفون ) ث 
شـود، نبایـد از ارقـام زیـر      به فضاهاي ساختمان مـی  کشی مقدار عمق آب هوابند سیفون که مانع ورود هوا و گازهاي داخل لوله -1

  :کمتر باشد
  متر  میلی 75متر، عمق آب هوابند سیفون  میلی 50قطر اسمی لوله خروجی فاضالب تا  -
  متر میلی 50متر، عمق آب هوابند سیفون  میلی 50قطر لوله خروجی فاضالب بزرگتر از  -
  

  )1378(ختمان با آب فشار و مدت آزمایش چقدر است؟کشی فاضالب بهداشتی سا ـ در آزمایش لوله 34
  دقیقه 15متر ـ  3) د  دقیقه 30متر ـ  20) ج  دقیقه 30متر ـ  10) ب  دقیقه 15متر ـ  20) الف

  ـ ) »3ب«1ـ  5ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
هاي بازدید و دسترسی، که روي لوله قائم  ت به قسمت آزمایش شود باید با استفاده از دریچهکشی قسم در حالتی که شبکه لوله) 3«

در . تقسیم شود و آزمایش با آب در هر منطقه بطور جداگانه صورت گیرد) Zone(اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقه  بینی شده پیش
ها نباید در معرض  متر ستون آب کمتر باشد و هیچیک از قطعات یا اتصال 3از  متر، فشار آزمایش با آب نباید 3هر منطقه، جز باالترین 

در . ها مورد بازرسی قرار گیرد و نشت آب مشاهده نشود دقیقه باید همه قطعات و اتصال 15پس از . متر قرار گیرد 3فشاري کمتر از 
در این حالت آزمایش شبکه . آزمایش با آب تکرار شودصورت مشاهده نشت باید قطعه معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم و تعویض شود و 

  ».کشی هواکش انجام گیرد کشی فاضالب باید جدا از شبکه لوله لوله
  

دارد، به چه ترتیب باید  (OFFSET)ي فاضالب که ناچار در بین راه و دوخم  کش به لوله ي هوا ـ اتصال لوله 46
  )اردیبهشت 1379( باشد؟

  د از دوخمبع) ب    قبل از دوخم) الف
  اتصال هواکش الزم نیست) د    قبل و بعد از دوخم) ج

   )3-» پ« 5ـ  2ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  جواب
داد طبقات تاند بدون هواکش اجرا شود ولی نصب هواکش در باال و پایین دو خم افقی الزامی است مگر اینکه تع دو خم قائم می -3

  .طبقه باشد 5در باالي دو خم کمتر از 
  

  )اردیبهشت 1379( کشی فاضالب ساختمان با آب، فشار و مدت آزمایش چقدر باید باشد؟ ـ در آزمایش لوله 48
  دقیقه 15متر ـ  10) د  دقیقه 30متر ـ  8) ج  دقیقه 15متر ـ  6) ب  دقیقه 15متر ـ  3) الف

  ) 3-» ب« 1ـ  5ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  ستپاسخ صحیح ا) الف(ـ گزینه  جواب
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این . ـ ارتفاع آب هوابند سیفون لوازم بهداشتی ممکن است بر اثر فشار معکوس یا مکش سیفونی کاهش یابد 57
کدام ارقام زیر  تر باشد و حداقل ارتفاع آب هوابند از متر بیش میلی 38کشی فاضالب نباید از  تغییرات فشار در لوله

  )اردیبهشت 1379( تر شود؟ کم
  متر میلی 15) د  متر میلی 25) ج  متر میلی 40) ب  متر میلی 50) الف

  )) 3ث( 3ـ  2ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ج(گزینه ـ جواب 
کشی  یا عوامل دیگر در شبکه لوله) Siphonage Back(مکش سیفونی ، )Back Pressure(تغییرات فشار ناشی از معکوس ) 3

متر آب باشد و عمق آب هوابند سیفون، که بر اثر این تغییرات فشار، یا تبخیر، کاهش  میلی 38فاضالب ساختمان نباید بیش از 
  .متر کمتر شود میلی 25یابد در هیچ حالتی نباید از  می
  

  )آذر 1379( ؟مان بر حسب ستون آب چقدر استکشی فاضالب داخل ساخت ـ فشار آزمایش لوله 16
  متر 3) د    متر 6) ج  متر 10) ب   متر 15) الف

  )) 3ب( 1ـ  5ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
 ) مراجعه شود 1377سال  27به جواب سؤال ( 

متر  3ها نباید در معرض فشاري کمتر از  کمتر باشد و هیچ یک از قطعات یا اتصال متر ستون آب 3فشار آزمایشی با آب نباید از 
  .قرار گیرد

  
کشی فاضالب کدام یک از ارقام زیر درست  هاي چدنی سر کاسه دار سیستم لوله ریزي اتصال لوله ـ در سرب 17

  )آذر 1379( ؟است
  ي سر کاسه مترپایین تراز لبه میلی 3متر ـ  میلی 25ریزي  عمق سرب) الف
  ي سر کاسه متر ـ تا لبه میلی 20ریزي  عمق سرب) ب
  ي سر کاسه تر از لبه متر پائین میلی 3متر ـ  میلی 20ریزي  عمق سرب) ج
  ي سر کاسه متر ـ تا لبه میلی 25ریزي  عمق سرب) د
  

  )) 3ب( 3ـ  4ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب 
سرب مذاب روي کنف کوبیده شده ریخته . سرب درزگیري باید داراي کیفیت یکنواخت، تمیز و عاري از مواد خارجی باشد) 3«

فاصله سطح . متر باشد میلی 25ریزي نباید کمتر از  عمق سرب. یردریزي باید بطور پیوسته و بدون انقطاع صورت گ سرب. شود
  ».متر باشد میلی 3کاسه نباید بیش از باالي قسمت سرب از لبه سر 

  
  )آذر 1379( ؟ـ شیب لوله افقی فاضالب در داخل ساختمان چقدرباشد 18
  سه درصد) د  دو درصد) ج  یک تا سه درصد) ب    یک درصد) الف

 ) 4ـ  2ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
ب ) 4ـ   2ـ   5ـ   16(هاي با قطر نامی متفاوت، باید برابر ارقام جدول شـماره   هاي افقی فاضالب براي لوله یب لولهحداقل مقدار ش) 2
  . باشد) 2(
  ».درصد باشد 4هاي افقی فاضالب نباید بیش از  شیب لوله) 3

  
  ) 2(ب ) 4ـ  2ـ  5ـ  16(جدول شماره 

  هاي افقی فاضالب حداقل شیب لوله
  ل شیبحداق  قطر نامی لوله

  اینچ بر فوت طول  درصد  اینچ  متر میلی

12تا   65تا 
2

  2  1
4

  

1  1  6تا  3  150تا  80
8

  

1  5/0  تر و بزرگ 8  تر و بزرگ 200
16
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  )آذر 1379( ؟پذیر است ختمان با کدام یک از سیاالت زیر امکانکشی فاضالب داخل سا ـ آزمایش لوله 20
  با هوا) ب    با آب) الف

  الف و ب و ج هر سه مورد) د   با دود) ج
 ب و پ -)1ـ  5ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  . .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
  آزمایش با آب) ب
) اسـتاتیک (هـا در برابـر فشـار ارتفـاع      کشـی و اتصـال   ت به قسمت یا، در صورتی که مصالح لولهآزمایش با آب ممکن است قسم) 1

  . کشی انجام شود ساختمان مقاوم باشند، بطور یک جا براي کلیه شبکه لوله
  آزمایش با هوا) پ
هاي مخصوص که با هواي فشرده پر  ههاي خروجی همه جا با کیس کشی کامالً از آب خالی باشد و دهانه در آزمایش با هوا باید لوله) 1

  . کند بطور موقت بسته شود شود یا وسایل دیگر که دهانه را کامالً مسدود و هوابند می می
  

متر کدام پاسخ درست  96ي قائم یک ساختمان سی طبقه به ارتفاع  ـ با توجه به سرعت جریان فاضالب در لوله 25
  )آذر 1379( ؟است

  گیر الزم است دو عدد سرعت) ب  گیر الزم است یک عدد سرعت) الف
  گیر الزم نیست سرعت) د  گیر الزم است سه عدد سرعت) ج

  طبقه به سرعت حد می رسد 5سرعت فاضالب بعداز .پاسخ صحیح است) د(گزینه  - جواب 
  

  )1380( کشی فاضالب داخل ساختمان، با آب، چقدر است؟ ـ فشار آزمایش لوله 13
  متر 15) د  متر 10) ج  متر 6) ب  متر 3) فال

  ))ب( 1ـ  5ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه جواب 
  ) مراجعه شود 1377سال  27به جواب سؤال (

 3در معـرض فشـاري کمتـر از     ها نباید متر ستون آب کمتر باشد و هیچ یک از قطعات یا اتصال 3فشار آزمایشی با آب نباید از 
  .متر قرار گیرد

  
اي از خم آن میتوان  در چه فاصله. دارد (Offset)در بین راه به ناچار دو خم  (Stack)ـ یک لوله قائم فاضالب  18

  )1380(متصل کرد؟ (Offset)انشعاب فاضالب دیگري به این 
  صله پنج برابر قطر لوله قائم از دومین خمبه فا) ب  به فاصله ده برابر قطر لوله قائم از اولین خم ) الف

  مجاز نیست Offsetاتصال انشعاب به قطعه ) د  بین دوخم Offsetدرنقطه میانی قطعه ) ج
  ))4 - پ ( 5ـ  2ـ  5ـ  16(ـ بند ) جدید چاپ(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) - (ـ گزینه  جواب

پایین دو خم، نباید هیچ شاخه افقی فاضالب به لوله قـائم و یـا دو خـم     سانتیمتر 60سانتیمتر باالي دو خم تا  60در محدوده  -4
  ) .صحیح نمی باشدهیچ کدام از گزینه ها ( .متصل شود

    
کشی فاضالب بهداشتی ساختمان باید غیر  هاي زیر به لوله ـ اتصال تخلیه کدام یک از لوازم بهداشتی و دستگاه 23

  )1380(باشد؟ (Indirect)مستقیم 
  الف و ب و ج هر سه) د  هوارسان) ج  ماشین ظرفشویی) ب  تریالیرزاس) الف

  )7ـ  2ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(گزینه  -جواب 
ایی و هاي آب گرم، و تأسیسات گرم ها و لوازم مربوط به تصفیه آب، فیلترها، دیگ انتقال آب صاف یا فاضالب خروجی از دستگاه) 3«

  . کشی فاضالب ساختمان باید با فاصله هوایی و از نوع غیرمستقیم باشد سرمایی، به لوله
، کفشـوي یـا علـم    فاضالب خروجی از ماشین رختشویی و ماشین ظرفشویی باید با اتصال غیرمستقیم به لوازم بهداشـتی دیگـر  ) ت

  ».فاضالب بریزد
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اي از  تا چه فاصله. درجه به وضعیت افقی برسد 45د با دو عدد زانوي ترین طبقه بای ـ لوله قائم فاضالب در پائین 29

  )1380(لوله قائم فاضالب نباید به این لوله افقی انشعاب فاضالب متصل کرد؟
  دو متر) ب    )ده برابر قطر(یک متر ) الف

  بستگی به قطر لوله دارد) د      محدودیتی ندارد) ج
  )) 5- ب( 5ـ  2ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(شانزدهم  مبحث .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب
  ».برابر قطر لوله بعد از آن هیچ شاخه افقی نباید به لوله افقی اصلی فاضالب متصل شود 10نوي پایین لوله قائم فاضالب و تا در فاصله زا) 5
  

د با واسطه سیفون صورت گیرد تا بو و کشی فاضالب ساختمان بای ـ اتصال تخلیه فاضالب لوازم بهداشتی به لوله 32
کشی  چه عواملی در لوله. کشی فاضالب به داخل فضاهاي ساختمان نفوذ پیدا نکند گازهاي زیان آور شبکه لوله

  )1380(فاضالب ممکن است این خاصیت سیفون را بی فایده کند؟
  (Back Siphonage)مکش سیفونی ) ب  (Back Pressure)فشار معکوس ) الف

  هر یک از الف و ب و ج) د        خیر آب داخل سیفونتب) ج
  )) 3ث( 3ـ  2ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب

 38کشی فاضالب ساختمان نبایـد بـیش از    تغییرات فشار ناشی از فشار معکوس، مکش سیفونی یا عوامل دیگر در شبکه لوله -3
 25یابـد در هـیچ حـالتی نبایـد از      متر آب باشد و عمق آب هوابند سیفون، که بر اثر این تغییرات فشار یا تبخیر، کـاهش مـی   میلی
  .متر کمتر باشد میلی

  
کشی ساختمان باید از نوع اتصال غیر مستقیم  ها به شبکه لوله ـ انتقال فاضالب خروجی از برخی دستگاه 33

(Indirect Waste) 1380(تصال چگونه است؟این ا. باشد(  
  با نصب کفشوي زیر دستگاه) ب    با فاصله هوایی ) الف

  با نصب سیفون و فاصله هوایی) د  با نصب سیفون روي لوله خروجی از دستگاه) ج
  ))ب( 7ـ  2ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه جواب 
فاضالب، از قبیل کفشوي، ) Receptor(غیرمستقیم باید با فاصله هوایی به یک دریافت کننده فاضالب خروجی از نوع ) ب«

لوله خروجی پس از این دریافت کننده . فاضالب ریزش کند) Stand Pipe(حوضچه فاضالب، کانال آب رفت روي کف، یا علم 
  ».متصل شود کشی فاضالب ساختمان باید سیفون و هواکش داشته باشد و پس از آن به لوله

  
آیا روي لوله خروجی از . سیفون الزم است Rrceptorي دریافت کننده  ـ در اتصال غیر مستقیم روي لوله 34

  )1380(دستگاه هم سیفون الزم است؟
  متر باشد الزم است سانتی 30اگر طول لوله خروجی بیش از ) الف
    متر باشد الزم است سانتی 60اگر طول لوله خروجی بیش از ) ب
    اگر لوله خروجی قائم باشد الزم است) ج
  اگر لوله خروجی افقی باشد الزم است) د

  )) 1ب( 7ـ  2ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
یا ) گیري افقی با اندازه(متر  سانتی 60از اگر لوله فاضالب با اتصال غیرمستقیم قبل از ریختن به نقطه دریافت کننده، بیش ) 1«

  ».فاصله داشته باشد باید روي آن سیفون نصب شود) گیري کل طول افقی و قائم با اندازه(متر  سانتی 120بیش از 
  

اي باشد در کدام موارد زیر دریافت کننده الزم  ـ زیر هر شیر برداشت آب در ساختمان باید دریافت کننده 35
  )1380(نیست؟

    نشانی شیر آتش) الف
  شیر سر شیلنگی که مخصوص اتصال به دستگاه باشد) ب
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  الف و ب هر دو) د  شیر سر شلنگی شستشوي کف) ج
  )) 1الف( 8ـ  2ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب 

نشانی، شیر ماشـین   وجود داشته باشد، جز شیر آتش) Discharge Point(زیر هر شیر برداشت آب در ساختمان باید یک دهانه تخلیه ) 1«
ها شیر سرشلنگی آب با یک شلنگ به یک دسـتگاه مصـرف کننـده     ظرفشویی، شیر ماشین رختشویی و لوازم مشابه دیگري که در آن

  ».شود آب متصل می
  

  )1381(ـ نصب دریچه بازدید روي لوله فاضالب در چه فضاهایی مجاز نیست؟ 67
  الف و ج) د  اتاق خواب) ج  فضاي پخت و پز) ب  حمام )الف

  )مبحث چهاردهم 1379در آزمون اردیبهشت  71مطابق پاسخ سؤال ()6پ 6- 2- 5- 16( .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
  ستمجاز نی) پزي و فضاهاي پخت و پز مانند نانوایی، قصابی، شیرینی(نصب دریچه بازدید در فضاهاي تهیه مواد خوراکی  - 6
  

ـ اتصال تخلیه فاضالب لوازم بهداشتی به لوله کشی فاضالب ساختمان باید با واسطه سیفون صورت گیرد، تا بو و  70
چه عواملی در لوله کشی . گازهاي زیان آور شبکه لوله کشی فاضالب به داخل فضاهاي ساختمان نفوذ پیدا نکند

  )1381(فاضالب ممکن است این خاصیت سیفون را بی فایده کند؟
   (BACK SIPHONAGE) مکش سیفونی) ب  (BACK PRESSURE)فشار معکوس ) الف

  هر یک از الف، ب و ج) د            تبخیر آب داخل سیفون ) ج
  )) 3ث( ـ 3ـ  2ـ  5ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه جواب 

 38کشی فاضالب ساختمان نبایـد بـیش از    ل دیگر در شبکه لولهتغییرات فشار ناشی از فشار معکوس، مکش سیفونی یا عوام -3
 25یابـد در هـیچ حـالتی نبایـد از      متر آب باشد و عمق آب هوابند سیفون، که بر اثر این تغییرات فشار یا تبخیر، کـاهش مـی   میلی
  .متر کمتر باشد میلی

  
امل انجام شده ولی لوازم بهداشتی نصب طبقه لوله کشی فاضالب و هواکش فاضالب بطور ک 20ـ در یک ساختمان  41

 )خرداد1382(؟روش عملی آزمایش لوله کشی فاضالب و هواکش فاضالب کدام است. نشده است
  لوله کشی فاضالب و لوله کشی هواکش فاضالب هر یک جداگانه آزمایش شود) الف
  . الب، همزمان با فشار هوا آزمایش شودها موقتاً بسته شود و لوله کشی فاضالب با لوله کشی هواکش فاض  همه دهانه) ب
ها نشت دیده   ها و فیتینگ  هاي لوله کشی فاضالب آب وارد شود و ظاهر لوله کشی با مشاهده کنترل شود و در لوله از همه دهانه) ج

  . نشود
  لوله کشی فاضالب با آب آزمایش شود، لوله کشی هواکش فاضالب نیاز به آزمایش ندارد) د

  ) ـ پ 1ـ  5ـ  5ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  .پاسخ صحیح است) ب( ـ گزینهجواب 
  .کشی هواکش فاضالب ممکن است با هم انجام گیرد کشی فاضالب و شبکه لوله در آزمایش با هوا، شبکه لوله -3
  

ت در این صور. ـ تخلیه فاضالب ماشین رختشویی و ماشین ظرفشویی ممکن است با شیلنگ به علم فاضالب باشد 42
آیا اتصال شیلنگ ماشین به این علم باید هوابند باشد یا الزم نیست هوابند . علم فاضالب باید سیفون داشته باشد

 )خرداد1382(؟باشد
      نباید هوابند باشد) الف
  اگر هوابند باشد علم فاضالب باید هواکش داشته باشد) ب
  هاي الف و ب درست است گزینه) د    باید هوابند باشد) ج

  128ـ 6و مطابق نشریه ) ـ ت 7ـ  7ـ  5ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه جواب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢

  



 ٢٣

 )خرداد1382(؟توان لوله کشی فاضالب و هواکش را آزمایش کرد؟ طبقه چگونه می 8ـ در یک ساختمان  60
  مایش کرد، مگر در فشاري برابر ارتفاع ساختمانهاي فاضالب و هواکش را با هم آز توان لوله در آزمایش با آب نمی) الف
  اول باید لوله کشی فاضالب را آزمایش کرد و بعد لوله کشی هواکش را جداگانه آزمایش کرد) ب
  توان همزمان با هم، با هواي فشرده آزمایش کرد لوله کشی فاضالب و هواکش را می) ج
  هاي الف و ج گزینه) د

  ب وپ) 1ـ  5ـ  6ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  .تپاسخ صحیح اس) د(ـ گزینه  جواب
ها در برابر فشار ارتفاع سـاختمان مقـاوم    کشی و اتصال آزمایش با آب ممکن است قسمت به قسمت یا، در صورتی که مصالح لوله -

  . کشی انجام شود باشند، به طور یک جا براي کلیه شبکه لوله
کشـی، جـز بـاالترین     هاي باز شبکه لولـه  ک جا با آب آزمایش شود باید همه دهانهکشی به طور ی در حالتی که کلیه شبکه لوله -2

ها مورد بازرسی  دقیقه باید همه قطعات و اتصال 15پس از مدت . ها با آب پر شود دهانه باز آن، به طور موقت بسته شود و تمام لوله
معیوب یـا اتصـال ضـعیف تـرمیم یـا تعـویض شـود و         در صورت مشاهده نشت آب باید قطعه. قرار گیرد و نشت آب مشاهده نشود

  . کشی فاضالب و هواکش ممکن است باهم انجام گیرد در این روش آزمایش شبکه لوله. آزمایش با آب تکرار شود
  .کشی هواکش فاضالب ممکن است با هم انجام گیرد کشی فاضالب و شبکه لوله در آزمایش با هوا، شبکه لوله -3
  

فاضالب لوازم بهداشتی به لوله کشی فاضالب ساختمان باید به واسطه سیفون باشد تا گازهاي ـ اتصال تخلیه  67
چه عواملی ممکن است این خاصیت سیفون را . آور لوله کشی فاضالب به داخل فضاهاي ساختمان نفوذ پیدا نکند زیان

 )خرداد1382(؟بی فایده کند؟
  سیفونی فشار معکوس یا مکش) ب  تبخیر آب داخل سیفون) الف

  گرفتگی لوله سیفون) د    هاي الف و ب گزینه) ج
   )3ـ ث 3ـ  2ـ  5ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  جواب

  
شوند باید داراي  هایی که روي دهانه خروج و تخلیه آب و فاضالب و آب باران، روي کف یا بام نصب می ـ شبکه 5

  )اسفند 1382(متر باشند؟ عرض حداکثر چند میلی هایی با قطر یا سوراخ یا شکاف
  متر میلی 15) د  متر میلی 12) ج  متر میلی 8) ب  متر میلی 4) الف

   )5ـ  9ـ  3ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  .باشد پاسخ صحیح می) ج(ـ گزینه جواب 
شودند نباید  ساختمان، روي کف نصب می هاي خروج و تخلیه آب، فاضالب و آب باران، در داخل یا خارج هایی که روي دهانه شبکه 

  . متر داشته باشند میلی 12هایی با قطر یا ابعاد بزرگتر از  سوراخ
  

هایی  بینی هاي بلند، براي مقابله با اثر سرعت جریان فاضالب، چه پیش ـ در طراحی لوله قائم فاضالب در ساختمان 16
  )اسفند 1382(الزم است صورت گیرد؟

  . ه مناسب براي فشار هم ارز ارتفاع ساختمان انتخاب شودفقط باید لول) الف
  . داشته باشد (OFFSET)طبقه یک دو خم  10لوله قائم فاضالب هر ) ب
  . رسد متر به سرعت حد می 50سرعت فاضالب در لوله قائم پس از ) ج
  . رسد متر به سرعت حد می 5سرعت فاضالب در لوله قائم پس از ) د

  . باشد خ صحیح میپاس) د(ـ گزینه جواب 
  
ـ در یک ساختمان هشت طبقه که طبقه همکف آن تجاري و طبقات باال مسکونی است، روي لوله فاضالب در زیر 10 

تواند به این لوله  متر اجرا شده است، فاضالب طبقه اول چگونه می 6سقف طبقه همکف ناچار دو خم افقی به طول 
  )1383(فاضالب متصل شود؟

  . درجه به لوله قائم متصل شود 45ر بعد از زانوي دوم دو خم و با زاویه مت سانتی 60) الف
  . تواند به قسمت افقی یا قائم دو خم متصل شود اگر دو طرف دو خم داراي هواکش باشد، در هر نقطه می) ب
  . به لوله افقی متصل شوددرجه  45دست کم به اندازه ده برابر قطر لوله قائم فاضالب بعد از زانوي اول دو خم و با زاویه ) ج
  هر سه گزینه فوق) د

  پ) 5ـ  2ـ  5ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند . پاسخ صحیح است) الف(جواب ـ گزینه 



 ٢٤

سانتیمتر پایین دو خم، نباید هیچ شاخه افقی فاضالب به لوله قـائم و یـا دو خـم     60سانتیمتر باالي دو خم تا  60در محدوده  -4
  .متصل شود

  
قبل و بعد از نصب لوازم (کشی فاضالب و هواکش فاضالب ساختمان باید در دو مرحله آزمایش شود  ـ شبکه لوله 23

در آزمایش با هوا، فشار هوا در دو مرحله آزمایش به ترتیب چقدر باید باشد و دست کم تا چه مدت ). بهداشتی
  )1383(فشارسنج هیچ کاهش فشاري را نباید نشان دهد؟

  متر ستون آب، یک ساعت میلی 38یک ساعت ـ متر ستون آب،  5/1) الف
  دقیقه 15متر ستون آب،  میلی 25دقیقه ـ  15متر ستون آب،  3) ب
  دقیقه 15متر ستون آب،  میلی 38دقیقه ـ  15متر ستون آب،  6) ج
  دقیقه 15متر ستون آب،  میلی 25دقیقه ـ  15متر ستون آب،  5/3) د

  )»ت«و»پ« 1ـ  5ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(انزدهم مبحث ش .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
فشـار آزمـایش   . گیري شود کشی صورت بگیرد و با فشارسنج اندازه آزمایش با هوا باید با راندمان هواي فشرده به داخل شبکه لوله) 2
دقیقـه ادامـه یابـد و در     15ت دست کم پس از آن که فشارسنج فشار الزم را نشان داد، آزمایش باید به مد. کیلوپاسکال است 5/34

در صورت مشاهده کـاهش فشـار در مـدت آزمـایش، بایـد همـه قطعـات و        . این مدت فشارسنج هیچ کاهش فشاري را نشان ندهد
در صورت مشاهده قطعات معیوب یا اتصال ضعیف، ایـن قطعـات تعـویض و اتصـال     . کشی با آب صابون بازرسی شود هاي لوله اتصال

  . آزمایش با هوا تکرار شود ترمیم شود و
  . کشی هواکش فاضالب ممکن است با هم انجام گیرد کشی فاضالب و شبکه لوله در آزمایش با هوا، شبکه لوله) 3

  آزمایش نهایی) ت
کشـی هـواکش انجـام     کشی فاضالب و شبکه لوله آزمایش نهایی باید پس از نصب همه لوازم بهداشتی و کامل شدن سیستم لوله) 1

  . شود آزمایش نهایی با دود یا هوان انجام می .شود
در این آزمایش باید انتهاي لوله اصلی که فاضالب را از ساختمان به خارج، یا به نقطه ورودي به دستگاه تصفیه فاضالب در داخل ) 2

یا هوا، با ) هاي ایجاد دود شینبا استفاده از ما(هاي هواکش مسدود شود و دود  کند، و نیز انتهاي لوله هدایت می) یا ملک(ساختمان 
. هاي فاضـالب بـا آب پـر شـود     در این آزمایش باید همه سیفون. کشی هواکش شود کشی فاضالب و شبکه لوله فشار وارد شبکه لوله

  . دقیقه است 15متر آب و مدت آن  میلی 25فشار آزمایش . گیرد گیري با فشارسنج صورت می اندازه
  

  
مرتبه، براي مقابله با اثر سرعت جریان فاضالب، که از طبقات باال به پائین بطور ثقلی  هاي بلند ـ در ساختمان 10

  )1386- 1384(هایی الزم است صورت گیرد؟ بینی یابد، چه پیش جریان می
  . بینی خاصی ضرورت ندارد پیش) الف
  . داشته باشد (OFFSET)طبقه یک دو خم  10ي قائم فاضالب هر  لوله) ب
  . اسب براي فشار هم ارز ارتفاع ساختمان باید انتخاب شودفقط لوله من) ج
  . متر نیاز به دو خم نیست 50رسد بنابراین بعد از  متر به سرعت حد می 50سرعت جریان فاضالب در لوله قائم پس از حدود ) د

  . پاسخ صحیح است) الف(جواب ـ گزینه 
یایـد بنـابراین    رسد و سرعت فاضالب افزایش نمی متر به سرعت حد می 5د از آنجایی که سرعت جریان فاضالب در لوله قائم پس از حدو

  . بینی خاصی الزم نیست پیش
  

این . شود کشی هواکش فاضالب در نقاط زیادي به هم متصل می کشی فاضالب و لوله ـ در ساختمان چند طبقه لوله 12
  )1384(توان آزمایش کرد؟ لوله کشی را چگونه می

  . کشی هواکش، هم زمان و با هم، با آب آزمایش شود ب و لولهکشی فاضال لوله) الف
  . کشی هواکش، هم زمان و با هم، با هوا آزمایش شود کشی فاضالب و لوله لوله) ب
کشی هواکش را انجام داد و آن را جداگانه آزمایش  کشی فاضالب را انجام داد و آن را آزمایش کرد، بعد باید لوله اول باید لوله) ج

   .کرد
  موارد الف و ب) د

  )»ب و پ«ـ  1ـ  5ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(حث شانزدهم مب .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
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ها در برابر فشار ارتفاع ساختمان مقاوم  کشی و اتصال آزمایش با آب ممکن است قسمت به قسمت یا، در صورتی که مصالح لوله -1
  . کشی انجام شود لیه شبکه لولهباشند، به طور یک جا براي ک

  .کشی هواکش فاضالب ممکن است با هم انجام گیرد کشی فاضالب و شبکه لوله در آزمایش با هوا، شبکه لوله -3
  
  

فاصله . شود ـ در طبقات میانی ساختمان معموالً سیفون توالت شرقی هر طبقه در سقف کاذب طبقه پائین نصب می 14
  )1384(تواند باشد؟ چقدر می قائم سیفون تا کاسه توالت

  . تر باشد متر بیش سانتی 105روي کاسه توالت تا زیر سیفون نباید از ) الف
  . محدودیتی ندارد و با ضخامت تیر و سازه سقف طبقات متناسب است) ب
  . تر باشد متر بیش سانتی 60روي کاسه توالت تا زیر سیفون نباید از ) ج
  . تر باشد متر بیش سانتی 60والت تا سطح سرریز سیفون نباید از نقطه خروج فاضالب از کاسه ت) د

  ) »6پ ـ «ـ  3ـ  2ـ  5ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
  ».ر باشدت متر بیش سانتی 60فاصله قائم بین نقطه خروج فاضالب از لوازم بهداشتی و تراز سرریز سیفون نباید از ) 6«
  

فاضالب ناگزیر باید در سقف کاذب طبقه هشتم با اجراي دو خم افقی به   طبقه مسکونی، لوله 15ـ در یک ساختمان  18
  )1384(تواند متصل شود؟ فاضالب طبقه نهم به کدام قسمت از دو خم می. متر تغییر امتداد دهد 5طول 

  ه از زانوي اول دو خمبه قسمت افقی دو خم با رعایت حداقل یک متر فاصل) الف
  متر باالتر از زانوي اول دو خم سانتی 60به لوله قائم باالي دو خم با رعایت حداقل ) ب
  تر از زانوي دوم دو خم متر پائین سانتی 60به لوله قائم پائین دو خم با رعایت حداقل ) ج
  . هر سه مورد) د

  ) »پ«ـ  5ـ  2ـ  5ـ  16(بند ) بهداشتی تأسیسات(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه جواب 
سانتیمتر پایین دو خم، نباید هیچ شاخه افقی فاضالب به لوله قـائم و یـا دو خـم     60سانتیمتر باالي دو خم تا  60در محدوده  -4

  .متصل شود
  

ز نصب ـ در یک ساختمان پنج طبقه که لوله کشی فاضالب و هواکش فاضالب بطور کامل اجرا شده است، قبل ا 34
  )1386(توان آزمایش کرد؟ لوازم بهداشتی لوله کشی فاضالب را چگونه می

هاي فاضالب در طبقات مختلف آب ریخته شود و خروج آب از انتهاي لوله خروجی فاضالب در  هاي باز لوله کافی است از دهانه) الف
  .ترین طبقه کنترل گردد  پایین

در . ها با آب پر شود هاي هواکش فاضالب در بام، همه لوله سته شود و از باالترین دهانههاي باز در طبقات، موقتاً ب کلیه دهانه) ب
  .ها نباید نشت آب داشته باشند این حالت هیچکدام از قطعات و اتصال

اینچ مربع پوند بر  25/0کشی با هواي فشرده با فشار  هاي باز در طبقات و بام کامالً مسدود و هوا بند شوند و لوله کلیه دهانه) ج
  .مورد آزمایش قرار گیرد

  ).ج(و ) ب(و ) الف(همه موارد ) د
  ) »2 -ب« -1ـ  5ـ  5ـ  16(بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب

شـی، جـز بـاالترین    ک هاي باز شبکه لولـه  کشی به طور یک جا با آب آزمایش شود باید همه دهانه در حالتی که کلیه شبکه لوله -2
ها مورد بازرسی  دقیقه باید همه قطعات و اتصال 15پس از مدت . ها با آب پر شود دهانه باز آن، به طور موقت بسته شود و تمام لوله

در صورت مشاهده نشت آب باید قطعه معیوب یـا اتصـال ضـعیف تـرمیم یـا تعـویض شـود و        . قرار گیرد و نشت آب مشاهده نشود
  . کشی فاضالب و هواکش ممکن است باهم انجام گیرد در این روش آزمایش شبکه لوله. کرار شودآزمایش با آب ت
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  )1386(ـ در حفر چاههاي فاضالب، حداقل ارتفاع طوقه چینی چاه باید چه مقدار باشد؟ 47
  سانتیمتر 150) د  سانتیمتر 120) ج  سانتیمتر100) ب  سانتیمتر 50) الف

   .است پاسخ صحیح) د(جواب ـ گزینه 
  

متر است چگونه باید با آب آزمایش  3طبقه که ارتفاع هر طبقه کف تا کف  9کشی فاضالب یک ساختمان  ـ لوله 27
  )1387(شود و فشار آزمایش با آب چقدر و زمان آزمایش چه مدت باید باشد؟ 

متر است زمان آزمایش  6دست کم  فشار آزمایش. کشی فاضالب قسمت به قسمت در ارتفاع با آب آزمایش شود ي لوله شبکه) الف
  . دقیقه است 30
متر است زمان آزمایش  3کشی فاضالب قسمت به قسمت در ارتفاع با آب آزمایش شود فشار آزمایش دست کم  ي لوله شبکه) ب
  . دقیقه است15
 30تا پایین پر شود زمان آزمایش  کشی فاضالب از باال ي قائم فاضالب باید موقتا مسدود شود و تمام لوله زیر زانوي پایینی لوله) ج

  . دقیقه است
  . دقیقه است 30متر آزمایش شود مدت آزمایش  27کشی فاضالب با فشار  ي لوله شبکه) د

 پـ ) 1ـ  5ـ  5ـ  16(ـ بند. 16ـ مبحث  .پاسخ صحیح است) ب(جواب ـ گزینه 
  آزمایش با آب ) ب
ها در برابر فشار ارتفاع ساختمان مقاوم  کشی و اتصال تی که مصالح لولهآزمایش با آب ممکن است قسمت به قسمت یا، در صور -1

  . کشی انجام شود باشند، به طور یک جا براي کلیه شبکه لوله
 دقیقه ادامه یابد  15آزمایش باید به مدت دست کم 

  
قی نماند حداقل ها با  هاي فاضالب بصورت خودبخود تامین شود و رسوبی در لوله ـ براي اینکه شستشوي لوله 28

  )1387(سرعت جریان فاضالب در لوله چند متر بر ثانیه است؟
  متر در ثانیه 2/1) ب  متر در ثانیه1) الف

  متر در ثانیه 5/1) د  متر بر ثانیه 7/0) ج
  )1(ـ ب  2ـ  4ـ  5ـ  16ـ بند  16مبحث ـ  .پاسخ صحیح است) ج(گزینه ـ  جواب
 3/2(متـر بـر ثانیـه     7/0اي باشد که سرعت جریان فاضالب در داخل لوله حداقل برابر  ندازههاي افقی فاضالب باید به ا شیب لوله )1

 ».و هیچ رسوبی در لوله باقی نماند (Self Cleaning)ها خود به خود تأمین شود  باشد، تا شستشوي لوله) فوت بر ثانیه
  

تغییر مسیر داده و به  از زیر سقف پیلوتدر تر) اینچ 4با سایز (طبقه لوله قائم فاضالب  4ـ در یک ساختمان  29
تواند به لوله افقی اصلی متصل  اي از زانو می در چه فاصله لوله افقی فاضالب طبقه روي پیلوت . صورت افقی در می آید

  )خرداد 1389( )1387(شود؟
  متر بعد از زانو سانتی 150) ب  متر بعد از زانو سانتی 100) الف

  بالفاصله بعد از زانو) د    نومتر بعد از زا سانتی 50) ج
   5-ب)  5ـ  2ـ  5ـ  16( بند. 16مبحث  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب

برابر قطر لوله بعد از آن هیچ شاخه افقی نباید به لوله افقـی فاضـالب متصـل     10در فاصله زانویی پایین لوله قائم فاضالب و تا  -5
  . شود

  
  )خرداد 1389(اضالب باید شامل چند رشته باشد؟کشی ف ـ کنف درزگیر در لوله 12
  رشته 17تا  15) د  رشته 15تا  10) ج  رشته 10تا  7) ب  رشته 5تا  3) الف

  ب )4ـ 3ـ 5ـ 16( بند 16مبحث  .پاسخ صحیح است) ب(گزینه ـ گزینه ـ  جواب
گیـرد، بایـد کـامالً     ه در داخل آن قـرار مـی  لوله یا فیتینگ، ک (Spigot)و انتهاي بدون سر کاسه  (Socket)فاصله بین سر کاسه ) 2

رشـته مـنظم و تـاب داده شـده      10تا  7کنف درزگیر به صورت طناب و شامل . خشک و تمیز باشد و ابتدا در آن کنف کوبیده شود
  ».باشد
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  )خرداد 1389(تواند مستقیماً به شبکه فاضالب متصل شود؟ ـ فاضالب خروجی کدام یک از تجهیزات زیر می 14
  لوله تخلیه آب گرمکن) د  سینک آشپزخانه) ج  ماشین ظرفشویی) ب  ماشین رختشویی) الف

  1-ت)  7ـ 2 ـ5ـ 16(بند 16مبحث  .پاسخ صحیح است) ج(گزینه ـ  جواب
فاضالب خروجی از ماشین رختشویی و ماشین ظرفشویی باید با اتصال غیرمستقیم به لوازم بهداشتی دیگـر، کفشـوي یـا علـم     ) ت

  . فاضالب بریزد
  .سینک آشپزخانه نیاز به اتصال غیرمستقیم ندارد -1
  

شود، دست کم چقدر  ترین انشعابی که به لوله قائم فاضالب تخلیه می طبقه، پایین 8ـ در یک ساختمان مسکونی  17
  )خرداد 1389(باالتر از زانوي پایین لوله قائم فاضالب باشد؟

  متر سانتی 300) د  متر تیسان 150) ج  متر سانتی 100) ب  متر سانتی 75) الف
  3-ب)  5ـ 2ـ 5ـ 16(بند 16مبحث  .پاسخ صحیح است) د(گزینه ـ  جواب

 450شـود بایـد دسـت کـم     ترین شاخه افقی فاضالب که به لوله قـائم متصـل مـی    طبقه، آخرین و پایین 3هاي تا  در ساختمان -3
 750طبقه این فاصـله بایـد دسـت کـم      5طبقه تا  3هاي بلندتر از  ندر ساختما. متر، باالتر از زیر زانویی پایین لوله قائم باشد میلی
ها در هـر   این اندازه) ب) 5-2-5-16(شکل شماره . (طبقه باید برابر ارتفاع یک طبقه باشد 5هاي بلندتر از  متر و در ساختمان میلی

  . تغییر امتداد لوله قائم، از جمله دو خم، نیز باید رعایت شود
  

کشی فاضالب و هواکش فاضالب در یک ساختمان بیست طبقه، یا هوا، فشار هوا  هم زمان کل لوله ـ براي آزمایش 18
  )خرداد 1389(دست کم باید چند بار باشد؟

  50/1) د            70/0) ج  0 /35) ب  15/0) الف
  2-پ )1ـ 5ـ 5ـ 16(ـ بند16مبحث  .پاسخ صحیح است) ب(گزینه ـ جواب 

فشار آزمـایش  . گیري شود کشی صورت بگیرد و با فشارسنج اندازه زریق هواي فشرده به داخل شبکه لولهآزمایش با هوا باید با ت -2
دقیقه ادامه یابـد و در   15پس از آن که فشارسنج فشار الزم را نشان داد، آزمایش باید به مدت دست کم . کیلو پاسکال است 5/34

ورت مشـاهده کـاهش فشـار در مـدت آزمـایش بایـد همـه قطعـات و         در ص. این مدت فشارسنج هیچ کاهش فشاري را نشان ندهد
در صورت مشاهده قطعات معیوب با اتصال ضعیف، این قطعـات تعـویض و اتصـال    . کشی با آب صابون بازرسی شود هاي لوله اتصال

  .ترمیم شود و آزمایش با هوا تکرار شود
  

د اگر تغییر در شیب الزم شود باید در محل تغییر هاي افقی فاضالب باید تا حد ممکن یکنواخت باش ـ شیب لوله 35
  )اسفند 1389.(نصب شود... شیب 

  درجه 45اتصاالت ) ب    وسایل قابل انعطاف) الف
  حوضچه فاضالب) د    دریچه بازدید) ج

  2-الف) 6ـ 2ـ 5ـ 16(ـ بند16مبحث  .پاسخ صحیح است) ب(گزینه ـ  جواب
  .درجه باشد 45ب، در صورتی که زاویه تغییر جهت لوله بیش از هاي افقی فاضال در محل تغییر امتداد لوله -2
  

   )اسفند 1389(ـ حداقل سرعت جریان براي شستشوي شبکه فاضالب داخل ساختمان باید چقدر باشد؟ 41
    متر بر ثانیه  6/0) ب  متر بر ثانیه 5/0) الف

  متر بر ثانیه 2) د      متر بر ثانیه 7/0) ج
  1-ب) 4 -2 -5ـ 16(ـ بند16مبحث  .حیح استپاسخ ص) ج(گزینه ـ جواب 

 3/2(متر بر ثانیـه   7/0اي باشد که سرعت جریان فاضالب در داخل لوله حداقل برابر  هاي افقی فاضالب باید به اندازه شیب لوله -1
  .ها تامین شود و هیچ رسوبی در لوله باقی نماند باشد، تا شستشوي خود به خود لوله) فوت بر ثانیه
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  )اسفند 1391(؟صله قائم بین دهانه ورود فاضالب به علم فاضالب و سیفون آن حداکثر چه مقدار باید باشدفا -24
  سانتیمتر 60) سانتیمتر                                    ب 45) الف

  سانتیمتر 105) سانتیمتر                                      د 90) ج
  5-ب) 7 -2 -5ـ 16(ـ بند16مبحث  .است پاسخ صحیح) د(گزینه ـ  جواب

و حـداکثر   45فاصله قائم بین دهانه ورودي فاضالب به علم و سیفون آن حداقل . علم فاضالب باید سیفون مستقل داشته باشد -5
  . متر است سانتی 105

  
 باآب چیست؟آزمایش لوله کشی فاضالب ساختمان اگر در ارتفاع قسمت به قسمت انجام شود، شرایط آزمایش  - 40

  )آذر 1392(
 )متر ستون آب(حداقل فشار آزمایش هر قسمت  - 
  حداقل مدت زمان آزمایش - 

  دقیقه 60  –متر ستون آب  3) الف) دقیقه                       ب 15  –متر ستون آب  3) الف
  دقیقه 60  –متر ستون آب  6) دقیقه                          ج 15  –متر ستون آب  6) ج

  3و2-ب) 1 -5 -5ـ 16(ـ بند16مبحث  .پاسخ صحیح است) الف(گزینه ـ اب جو
  آزمایش با آب ) ب
ها در برابر فشار ارتفاع ساختمان مقاوم  کشی و اتصال آزمایش با آب ممکن است قسمت به قسمت یا، در صورتی که مصالح لوله -1

  . کشی انجام شود باشند، به طور یک جا براي کلیه شبکه لوله
کشـی، جـز بـاالترین     هاي باز شبکه لولـه  کشی به طور یک جا با آب آزمایش شود باید همه دهانه ر حالتی که کلیه شبکه لولهد -2

ها مورد بازرسی  دقیقه باید همه قطعات و اتصال 15پس از مدت . ها با آب پر شود دهانه باز آن، به طور موقت بسته شود و تمام لوله
در صورت مشاهده نشت آب باید قطعه معیوب یـا اتصـال ضـعیف تـرمیم یـا تعـویض شـود و        . نشود قرار گیرد و نشت آب مشاهده

  . کشی فاضالب و هواکش ممکن است باهم انجام گیرد در این روش آزمایش شبکه لوله. آزمایش با آب تکرار شود
بازدید و دسترسی، کـه روي لولـه قـائم     هاي کشی قسمت به قسمت آزمایش شود باید با استفاده از دریچه در حالتی که شبکه لوله

در . اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقه تقسیم شود و آزمایش با آب در هر منطقه به طور جداگانه صورت گیـرد  بینی شده پیش
ها نبایـد در   لمتر ستون آب کمتر باشد و هیچ یک از قطعات یا اتصا 3متر، فشار آزمایشی با آب نباید از  3هر منطقه، جز باالترین 
در صورت مشاهده نشت باید قطعـه معیـوب یـا اتصـال ضـعیف تـرمیم و تعـویض شـود و         . متر قرار گیرد 3معرض فشاري کمتر از 

  .کشی هواکش انجام گیرد کشی فاضالب باید جدا از شبکه لوله آزمایش با آب تکرار شود در این روش آزمایش شبکه لوله
  
  

متر، حداقل فشار آزمایش شبکه هاي لوله کشی فاضالب و آب باران به  30ارتفاع طبقه با  10در یک ساختمان  -42
  )آذر 1392( ترتیب چند متر ستون آب است؟

   30و 3) ب                                                          3و3) الف
  30و30) ج                                                         3و 30) ب

  )1 -5 - 8ـ 16(و  بند)  1 -5 - 5ـ 16(ـ بند16مبحث  .پاسخ صحیح است) ب(گزینه ـ  جواب
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  )١(سواالت پیشنھادی فصل پنجم
  .به شبکه فاضالب بهداشتی مجاز نیست........  تخلیه مستقیم آب از سیستم هاي با دماي کار باالتر از   - 1

       درجه سانتیگراد60  1-

       انتیگراددرجه س70  2-

       درجه سانتیگراد55  3-

       درجه سانتیگراد65  4-

         
   در کدام یک از موارد زیر فاضالب خروجی می تواند بدون سیفون به لوله کشی فاضالب متصل شود؟ - 2

       لوله سرریز مخازن آب 1-

      سیفون جز یکپارچه با لوازم بهداشتی باشد 2-

    ب خروجی به طور غیرمستقیم به لوله کشی فاضالب هدایت شودفاضال 3-

        هر سه مورد 4-

         
      استفاده از کدام یک از سیفون هاي زیر مجاز است؟  - 3

       سیفون هاي کاسه اي  1-

      سیفون هایی که روي تاج خود اتصال هواکش دارند  2-

   درجه با ورود آن زاویه داشته باشد 180ضالب از آنها شکل که خروج فا Sسیفون هاي  3-

        هیچکدام 4-

         
  .  بیشتر باشد.......  فاصله قائم بین نقطه خروج فاضالب از لوازم بهداشتی و تراز سرریز سیفون نباید از   - 4

-1 65 cm        

-2 60 cm        

-3 70 cm        

-4 55 cm        

         
   میلیمتر چقدر می باشد؟  65حداقل عمق آب هوابند سیفون در لوله کشی فاضالب با قطر - 5

-1 50 mm        

-2 75 mm        

-3 70 mm        

-4 60 mm        

         
و عمق آب هوابند سیفون  ....... تغییرات فشار ناشی از فشار معکوس یا مکش سیفونی در شبکه لوله کشی فاضالب نباید بیش از  -6

 .کمتر باشد.........  در هیچ حالتی نباید از  

-1 40 mm(H2O)  25 mm _       

-2 38 mm(H2O)  30 mm _       

-3 40 mm(H2O)  50 mm _       

-4 38 mm(H2O)  25 mm _       

         
   ه هاي افقی فاضالب چقدر است ؟حداقل سرعت جریان فاضالب در داخل لوله و حداکثر شیب لول - 7

-1 _ 0/8 m/s 4%       

-2  _ 0/7 m/s 5%       
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-3   _ 0/8 m/s 3%       

-4 _ 0/7 m/s 4%       

         
 میلیمتر باشد، چقدر است؟ 65حداکثر زاویه اتصال شاخه افقی به لوله قائم فاضالب ، اگر قطر نامی لوله افقی فاضالب بیش از  - 8

        درجه45   1-

       درجه 45بزرگتر از  2-

       درجه 45کوچکتر از  3-

        درجه50 4-

         
، ........... در ساختمان هاي چهار طبقه، آخرین و پایین ترین شاخه افقی فاضالب که به لوله قائم متصل می شود باید دست کم  - 9

 .دباالتر از زیر زانوي پایین لوله قائم باش

-1 750 mm        

-2 700 mm        

-3 450 mm        

-4 500 mm        

         
 میلیمتر باشد، چقدر است؟ 65حداکثر زاویه اتصال شاخه افقی به لوله قائم فاضالب ، اگر قطر نامی لوله افقی فاضالب بیش از  -10

        درجه45   1-

       درجه 45بزرگتر از  2-

       درجه 45کتر از کوچ 3-

        درجه50 4-

         
     حداقل اندازه سیفون لوله اي براي سینک آشپزخانه چقدر است؟ -11

-1 40 mm        

-2 32 mm        

-3 50 mm        

-4 80 mm        

         
     میلیمتر چقدر است؟  100حداقل شیب لوله هاي افقی فاضالب با قطر  -12

-1 4%        

-2 0/5%        

-3 1%        

-4 2%        

         
       کدام عبارت نادرست است؟  -13

    .در ساختمان هاي تا سه طبقه دوخم ممکن است بدون هواکش باشد 1-

 .واکش الزم نیستاگر دو خم لوله قائم پایین تر از آخرین و پایین ترین اتصال شاخه افقی فاضالب باشد، براي دوخم ه 2-

 .برابر قطر لوله بعد از آن هیچ شاخه افقی نباید به لوله افقی اصلی فاضالب متصل شود 8در فاصله زانوي پایین لوله قائم فاضالب  و تا  3-

        هیچکدام 4-

         



 ٣١

    اینچ ، اندازه دریچه بازدید چقدر است؟ 4در لوله کشی فاضالب با قطر نامی بیش از  -14

        برابر با قطر لوله 1-

-2 200 mm        

-3 100 mm        

-4 150 mm        

         
 در کدام یک از لوازم بهداشتی زیر، فاضالب خروجی باید با اتصال غیرمستقیم به لوله فاضالب ساختمان متصل شود؟ -15

        ماشین ظرفشویی 1-

        سینک آشپزخانه 2-

        رختشویی ماشین 3-

        دیگ آب گرم 4-

         
      فشار و دماي کار لوله کشی فاضالب چقدر می باشد؟ - 16

60 متر ستون آب3 1-  C _       

65 متر ستون آب4 2-  C _       

50 متر ستون آب4/5 3-  C _   ̊    

65 متر ستون آب3 4-  C _       

         
رشته بوده و عمق سرب .......... تینگ چدنی سرکاسه دار در لوله کشی فاضالب بهداشتی، کنف درزگیر شامل در اتصال لوله و فی -17

 .کمتر باشد.........   ریزي نباید از 

       _میلیمتر 20 10تا 8  1-

       _میلیمتر 30 12تا 7  2-

    ̊   _میلیمتر 25 10تا 7  3-

       _میلیمتر 20 15تا 10  4-

         
   در لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان استفاده از کدام یک از اتصال هاي زیر مجاز است؟ -18

       اتصال با سیمان یا بتن 1-

       اتصال با خمیرهاي قیردار 2-

     استفاده از چسب براي لوله و فیتینگ پالستیکی ناهمجنس 3-

        هیچکدام 4-

         
  میلیمتر باشد، حداکثر زاویه اتصال به لوله قائم چند درجه است؟ 65نامی لوله افقی فاضالب بیش از اگر قطر  -19

       درجه 45بزرگتر از  1-

        درجه45 2-

       درجه 45کوچکتر از  3-

        هیچکدام 4-

         
   آزمایش چقدر است؟ در آزمایش شبکه لوله کشی فاضالب بوسیله هوا ، فشار و مدت زمان -20

-1 34 KPa 15 دقیقه_       

-2 35 KPa 1 ساعت_       

-3 34/5 KPa 15 دقیقه_       



 ٣٢

-4 37 KPa 1 ساعت_       

         
بوده ........... و مدت آن ........... انجام شده و فشار آزمایش ........... آزمایش نهایی سیستم لوله کشی فاضالب بوسیله  -21

 .تکرار شود............. اید حداقل و ب

 

     _بار 2 _دقیقه 15 _میلیمتر آب 25 دود یا هوا 1-

     _بار 2 _ساعت 1 _میلیمتر آب 25 آب 2-

     _بار 3 _دقیقه 15 _میلیمتر آب 25 دود یا هوا 3-

     _بار 2 _ساعت 1 _میلیمتر آب 25 آب 4-

  
 

 )١(جواب سواالت پیشنھادی فصل پنجم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  )٢( فصل پنجمسواالت پیشنھادی 
 در کدام یک از موارد ذیل فاضالب خروجی با واسطه سیفون به شاخه افقی فاضالب به لوله قائم متصل نمی گردد؟ )1

شماره 
 سوال

  شماره جواب
  سوال
 

  شماره جواب
  سوال
 

  شماره جواب
  سوال
 

 جواب

1 1 11 1 21 3 31  

2 4 12 3 22  32  

3 4 13 3 23  33  

4 2 14 3 24  34  

5 1 15 4 25  35  

6 5 16 1 26  36  

7 4 17 3 27  37  

8 2 18 4 28  38  

9 1 19 1 29  39  

10 2 20 3 30  40  



 ٣٣

 لوله سرزیر مخازن آب -1

 توالت فرنگی -2

 در صورت هدایت فاضالب خروجی به طور غیرمستقیم به لوله کشی فاضالب -3

 سه موردهر  -4
 

 اینچ به ترتیب چقدراست؟ 3و  1عمق آب هوابند سیفون براي لوله هاي  )2

 م م  50-م م 50 -1

 م م  75-م م  50 -2

  م م 75 –م م  75 -3

  م م 50 –م م  75 -4
 

 در صورت نصب سیفون رو لوله اصلی فاضالب قطر اسمی لوله هواکش چقدر است؟ )3

 نصب لوله هواکش مجاز نیست -1

 باشد بایستی هم قطر لوله فاضالب -2

 نباید کمتر از نصف قطر اسمی لوله فاضالب باشد -3

 اندازه هر لوله هواکش محدودیتی ندارد -4
 

 طبقه پایین ترین شاخه افقی به لوله قائم چقدر باالتر از زیرزانویی پایین لوله قائم می باشد؟ 7در یک ساختمان  )4

 م م  450 -1

 م م  750 -2

 به اندازه ارتفاع یک طبقه -3

 هیچکدام -4

 اي لوله قائم فاضالب مجبور به دو خم شویم کمترین سرعت در کدام قسمت لوله است؟چنانچه در اجر )5

 .در باال دو خم کاهش سرعت فاضالب داریم و ایجاد فشار معکوس می کند -1

 در پایین دو خم کاهش سرعت فاضالب داریم و ایجاد مکش سیفونی می کند -2

 وس دو شاخه افقی می شوددو خم کاهش سرعت فاضالب داریم و موجب ایجاد فشار معکدر  -3

در دو خم کاهش سرعت فاضالب داریم و روي شاخه افقی نزدیک به آن در پایین دوخم مکش سیفونی و نزدیک باالي دو خم  -4
 .روي شاخه افقی فشار معکوس داریم

 
بل از سانتی متر ق 60سانتی متر و بصورت افقی  80اگر لوله قائم فاضالب با اتصال غیر مستقیم به صورت عمودي  )6

 :ریختن به یک دریافت کننده فاصله داشته باشد

 باید روي آن سیفون نصب شود -1

 با فاصله هوایی کافیست -2

 این فاصله بایستی کاهش یافته یا مجاز به اتصال به دریافت کننده باشیم -3

 هیچکدام -4
 



 ٣٤

مورد استفاده قرار  براي چه کاربردي EN1329در استاندارد  Dو  BDوBلوله هاي جاي دائم  pvcدر لوله و فیتینگ  )7
 می گیرد؟

 براي هر دو کاربرد -براي نصب در طبقات ساختمان -براي دفن در خاك -1

 براي هر دو کاربرد -براي دفن در خاك - براي نصب در طبقات ساختمان -2

 براي دفن در خاك - براي نصب در طبقات ساختمان یا دفن در خاك - براي نصب در طبقات ساختمان -3

 براي نصب در طبقات ساختمان -براي دفن در خاك - ختمان یا دفن در خاكبراي نصب در طبقات سا -4

 
 تعداد رشته کنف درزگیر در اتصاالت چدنی سه کاسه دار چقدر بوده و حداقل عمق سرب ریزي چقدر است؟ )8

 م م 3 -رشته 12 -1

  م م 3 –رشته  7 -2

 متر میلی 25 –رشته  10تا  7 -3

 م م 25 –رشته  12 -4

 
و زمان آزمایش یک جا با آب جهت کلیه شبکه لوله کشی ........ کشی فاضالب و هواکش آزمایش همزمان شبکه لوله  )9

 .می باشد........ 

 ساعت 1 - مسیر نیست -1

 ساعت 1 –ممکن است  -2

 ساعت 1- بستگی به ارتفاع ساختمان دارد -3

 دقیقه 15 - ممکن است -4

  
 قدر است؟در آزمایش با هوا، شبکه لوله کشی فاضالب فشار آزمایش و مدت زمان آن چ)10

 ساعت 1 -بار 3 -1

 ساعت 1 -بار 0,3 -2

 دقیقه 15 –کیلو پاسکال  5/34 -3

 ساعت 1 -پاسکال 5/34 -4
 

 فاصله قائم بین نقطه خروج فاضالب از لوازم بهداشتی و تراز سرریز سیفون چقدر است؟ )11

 سانتی متر 60 -1

 سانتی متر 60بیشتر از  -2

 سانتی متر 60کمتر از  -3

 هیچکدام -4

 
 ......ب نانوایینصب دریچه بازدید در فاضال )12

 مجاز است -1

 الزامی است -2

 مجاز نیست -3



 ٣٥

 هیچکدام -4
 

 کدامیک از لوازم بهداشتی به اتصال غیر مستقیم نیاز ندارد )13

 روشویی -1

 سینک ظرفشویی -2

 توالت -3

 همه موارد  -4

  
 فاصله افقی و عمودي لوله هاي آب و فاضالب از هم برابر است با )14

 متر 3سانتی متر و  30 -1

 متر 3 -2

 سانتی متر 30متر و  3 -3

 سانتی متر 30 -4

  
 اتصال لوله و فتینگ گالوانیزه از چه نوعی است؟ )15

 جوشی -1

 پرسی -2

 دنده اي -3

 با چسب مخصوص -4
 

 در کدام گروه از شیرها دهانه تخلیه نیاز نیست؟ )16

 شیرحمام -شیر آتش نشانی -١

 شیر ماشین ظرفشویی -شیرآتش نشانی -٢

 شیر تی شور -شیر ماشین رختشویی -٣

 همه موارد -٤
 

 فاضالب از لوازم بهداشتی و تراز سرریز سیفون چقدر است؟فاصله قائم بین نقطه خروج  )17

 سانتی متر 60 -1

 سانتی متر 60بیشتر از  -2

 سانتی متر 60کمتر از  -3

 هیچکدام -4

 
 اتصال لوله و فتینگ گالوانیزه از چه نوعی است؟ )18

 جوشی -1

 پرسی -2

 دنده اي  -3



 ٣٦

 با چسب مخصوص -4
 

 آزمایش لوله کشی فاضالب چه هنگام انجام می شود؟ )19

 زم بهداشتیپیش از نصب لوا -١

 پس از نصب لوازم بهداشتی -٢

 موارد الف و ب -٣

  هیچکدام -٤
 

 به لوله قائم و یا دو خم وصل گردد؟) افقی( دو خم نباید هیچ شاخه فاضالبو باالي در چه محدوده پایین   )20

 سانتی متر 60 - سانتی متر 60 -١

 سانتی متر 45 - سانتی متر 60 -٢

 سانتی متر 45 -سانتی متر 45 -٣

 تی مترسان 60 -سانتی متر 45 -٤

 
 :انتقال فاضالب خروجی از دیگ هاي آبگرم و استخر شنا )21

 با فاصله هوایی و از نوع غیرمستقیم -١

 با سیفون و هواکش -٢

 مستقیما به لوله کشی فاضالب وصل می گردد -٣

 هیچکدام -٤
 

 لوله کشی فاضالب درچه فشاري و مصالح لوله کشی فاضالب در چه دمائی مقاومت بایستی داشته باشد؟ )22

 درجه سیلیسیوس 63 -بار 0,7 -١

 درجه سیلیسیوس 60 -بار 0,3 -٢

 درجه سیلیسیوس 60 -مترستون آب 7 -٣

 درجه سیلیسیوس 63 - متر ستون آب  3 -٤
 

 آب هوابند سیفون براساس کدام عوامل کاهش می یابد؟ )23

 فشار معکوس و مکش سیفونی -1

 تبخیر -2

 محل نصب سیفون -3

 الف و ب -4
 

 مشخصات سیفون کدام گزینه درست نیست؟ )24

 رسوب نکند -1

 زیادي آب در خود جاي دهد حجم -2

 دگی مقاوم در برابر خور -3



 ٣٧

 در دسترس باشد -4
 

 .ادامه دارد.... لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان از خروجی لوازم بهداشتی آغاز و تا  )25

 کنتور آب -1

 محوطه ساختمان -2

 اتصال به شبکه لوله کشی فاضالب شهري -3

 گزینه ب و ج -4

 
 در کدام مورد نصب سیفون الزامی نیست؟ )26

 ن جزء یک پارچه با لوازم بهداشتیسیفو -1

 فاضالب خروجی به طور غیرمستقیم به لوله کشی فاضالب هدایت شود -2

 لوله سرریز مخازن آب -3

 همه موارد -4
 

 در آزمایش لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان با آب فشار و مدت آزمایش چقدر است؟ )27

 دقیقه 15-متر 20 -١

 دقیقه 30 -متر 10 -٢

 دقیقه 30 -متر 20 -٣

 دقیقه 15 -متر 3 -٤
 

 در سرب ریزي اتصال لوله هاي چدنی سه کاسه دار سیستم لوله کشی فاضالب کدام یک از ارقام زیر درست است؟ )28

 باالتر از لبه سر کاسه mm 25 - mm3عمق سرریزي  -١

 تا لبه سر کاسه - mm 20عمق سرریزي  -٢

 تا لبه سر کاسه - mm 25عمق سرریزي  -٣

 ه سر کاسهپایین تر از لب mm 20 - mm3عمق سرریزي  -٤
 

 شیب لوله افقی فاضالب در داخل ساختمان چقدر باشد؟ )29

 یک درصد -١

 یک تا سه درصد -٢

 دو درصد -٣

 سه درصد -٤
 

 اتصال تخلیه کدام یک از لوازم بهداشتی و دستگاههاي زیر به لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان باید غیر مستقیم باشد )30

 استریالیزر -١

 ماشین ظرفشویی -٢

 هوارسان -٣

 همه موارد -٤



 ٣٨

  
 ام یک از وسایل زیر به دریافت کننده نیاز  نیست؟در کد )31

 شیر آتش نشانی -١

 شیرسرشیلنگی مخصوص دستگاه -٢

 شیرسرشیلنگی شستشوي کف -٣

 همه موارد -٤

 
 حداقل سرعت جریان براي شستشوي فاضالب داخل ساختمان چقدر است؟ )32

 متر بر ثانیه 0,5 -١

 متر بر ثانیه 0,6 -٢

 متر بر ثانیه 0,7 -٣

 متر بر ثانیه 2 -٤

 
 )٢(پیشنھادی فصل پنجم جواب سواالت

 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
  
  
  
 
 
 

 
 
 
 

شماره 
 سوال

  شماره جواب
  سوال
 

  شماره جواب
  سوال
 

  شماره جواب
  سوال
 

 جواب

1 4 11 3 21 1 31 4 

2 4 12 3 22 2 32 3 

3 3 13 2 23 4 33  

4 3 14 3 24 2 34  

5 4 15 3 25 3 35  

6 1 16 2 26 4 36  

7 3 17 3 27 4 37  

8 3 18 3 28 1 38  

9 4 19 3 29 2 39  

10 3 20 1 30 4 40  


