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  فصل ھشتم
  لولھ کشی اب باران ساختمان

  لوله کشی آب باران ساختمان  8- 16
  . لوله کشی آب باران داخل ساختمان باید از لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان کامالً جدا باشد 16-8-1-3
  

  طراحی لوله کشی آب باران  2- 8- 16
وره برگشت حداقل سی سال باید از آمارهاي رسمی بدست مقدار حداکثر بارندگی ظرف یک ساعت در محل ساختمان براي د) 3(

  . براي تعیین قطر اسمی لوله هاي فقی شیب دار و قائم به پیوست مراجعه شود. آید
-روش هاي مهندسی براي اندازه. طراحی لوله کشی آب باران ساختمان باید طبق روش هاي مهندسی مورد تایید انجام شود) ب

  .. ي لوله کشی باید مورد تائید قرار گیردگیري لوله ها و دیگر اجزا
لوله هاي قائم و لوله هاي ) یا سطوح دیگر باران گیر ساختمان(لوله کشی آب باران ساختمان شامل کفشوهاي آب باران بام ) پ

  . اصلی افقی باید با رعایت اهداف زیر طراحی شود
  . جریان آب باران در لوله ها بطور ثقلی صورت گیرد) 1(
وله کشی باید آب باران را سریع، آرام، بدون صدا، مزاحمت ، نشت و آسیب رساندن به لوله ها و دیگر اجزاي لوله کشی به ل) 2(

در کلیه مسیرها و در جهت جریان آب باران نصب تبدیل براي تقلیل قطر . هدایت کند) یا ملک(سمت نقطه خروج از ساختمان 
  . مجاز نیست

  
  کفشوي آب باران  3- 2- 8- 16
کفشوي آب باران باید از جنس مقاوم در برابر خوردگی و تابش آفتاب و اختالف درجه حرارت باشد و شبکه صافی داشته ) الف

  .  باشد
میلیمتر باالتر از سطح بام باشد و در طول  100کف شوي آب باران باید به ترتیبی باشد که شبکه صافی آن دست کم تا ) 1(

  . قر خود را نداشته باشداستفاده احتمال جدا شدن از م
  . برابر سطح دهانه لوله قائم آب باران باشد 5/1سطوح باز شبکه صافی باید دست کم ) 2(

کفشوي آب باران باید با اتصاالت کامالً آب بند به لوله قائم آب باران باید به کمک لوازم و مواد آب بند به ترتیبی صورت گیرد ) ب
  . لح ساختمانی نفوذ کنندکه آب باران بام نتواند به مصا

  .نباید از دو عدد کم تر باشد) غیر از خرپشته و بالکن(حداقل تعداد کفشوي و لوله قائم آب باران بام اصلی ساختمان ) پ

 
  جزییات نصبکف شوي اب باران با کالهک مشبک 1-8-16شکل 

 
  

  لوله هاي قائم و افقی  5- 2- 8- 16
  جریان و شیب ) الف



 ٢

ن در داخل کفشوهاي آب باران بام و لوله هاي قائم و افقی باید با پیش بینی شیب هاي مناسب و بطور ثقلی جریان آب بارا) 1(
  . صورت گیرد

  . لوله هاي افقی آب باران باید داراي شیب یکنواخت و مناسب جهت دور کردن آب باران از لوله هاي قائم باشند) 2(
  . از نیستشیب معکوس در لوله هاي افقی آب باران مج) 3(
  . حداقل شیب لوله هاي افقی آب باران در داخل ساختمان باید یک درصد باشد) 4(

  سیفون ) ب
به لوله اصلی فاضالب ساختمان متصل می شود ) یا ملک(اگر لوله افقی اصلی آب باران ساختمان در نقطه خروج از ساختمان ) 1(

  . باید روي لوله افقی اصلی آب باران سیفون نصب شود
  . مجاور سیفون آب باران باید از نظر امکان بازدید و تمیز کردن آن دریچه بازدید با دسترسی آسان پیش بینی کرد) 2(

  لوله هاي قائم ) پ
براي انتقال آب باران بام به پائین ساختمان، لوله قائم ممکن است در داخل ساختمان یا خارج ساختمان بطور آشکار روي دیوار ) 1(

  . دخارجی نصب شو
  . از لوله هاي قائم آب باران ساختمان نباید به عنوان لوله فاضالب و یا هواکش استفاده شود) 2(
لوله قائم آب بارانی که در خارج از ساختمان در اقلیمی نصب شوند که مواجعه احتمال یخ زدن باشد این لوله ها باید با روش ) 3(

  . مناسب در برابر یخ زدن حفاظت شوند
  . اینچ باشد 3دست کم باید ) غیر از خرپشته و بالکن(ه لوله قائم آب باران بام اصلی ساختمان انداز) 5(

لوله هاي افقی و قائم یا فیتینگ ها و اتصال هاي لوله کشی آب باران ساختمان باید براي شرایط آزمایش به ترتیبی که در ) ت
  . مقرر شده است، کامالً آب بند باشند) 16-8-5(

  
  انتخاب مصالح  - 3- 8- 16
  . مصالح لوله کشی آب باران ساختمان باید با رعایت الزامات مندرج در این قسمت از مقررات انتخاب و کنترل شود) الف
روي هر قطعه از لوله، فیتینگ، سیفون، کشوي آب باران و دیگر اجزاي لوله کشی آب باران باید مارك کارخانه سازنده و ) ب

ه قطعه مورد نظر بر طبق آن ساخته شده است، به صورت ریختگی برجسته و یا مهر پاك نشدنی نقش استاندارد مورد تائیدي ک
  . شده باشد

  . استفاده از مصالح کار کرده و یا آسیب دیده و معیوب مجاز نیست) پ
  

  آزمایش نگهداري  5- 8- 16
  آزمایش  5-1- 8- 16

  کلیات ) الف
  . امات مندرج در این قسمت از مقررات آزمایش شودلوله کشی آب باران ساختمان باید طبق الز) 1(
به هنگام . پیش از آزمایش و تائید لوله کشی هیچ یک از اجزاي لوله کشی نباید با رنگ یا اجزاي ساختمانی پوشانده شود) 2(

  . آزمایش همه اجزاي لوله کشی باید آشکار و قابل بازرسی باشند
  آزمایش نشت یا آب ) ب
  . باید براي حداکثر فشار استاتیک مربوط به ارتفاع بلندترین لوله هاي قائم آب باران صورت گیردآزمایش با آب ) 1(
  . لوله هاي قائم آب باران باید بطور کامل از طریق کفشوهاي آب باران بام با آب پر شوند) 2(
  . طور کامل با آب پر شوندلوله هاي افقی آب باران در پائین ترین طبقه باید هم زمان با لوله هاي قائم به ) 3(
دقیقه است، پس از پر کردن کامل لوله ها با آب در صورت پائین رفتن سطح آب در لوله ها باید  15مدت آزمایش دست کم ) 4(

  . همه قطعات و اتصاالت از نظر نشت آب مورد بازرسی قرار گیرند
  . یا ترمیم شود و آزمایش با آب تکرار شوددر صورت مشاهده نشت آب باید قطعه و یا اتصال معیوب تعویض و ) 5(

  



 ٣

  نگهداري  5-2- 8- 16
مسئول است که در مدت بهره برداري از ساختمان الزامات این فصل از مقررات را رعایت ) یا نماینده قانونی او(مالک ساختمان ) الف
  . کند
  . ز مواد اضافی تمیز گرددکفشوهاي آب باران و شبکه هاي صافی هر یک، باید به طور ادواري بازدید و ا) ب
  . دریچه هاي بازدید باید به طور ادواري بازدید شود) پ
پس از هر بار باز کردن دریچه بازدید و رفع گرفتگی، باید دریچه بازدید دوباره با دقت آب بند شود و در صورت لزوم واشر ) 1(

  . الستیکی آن عوض شود
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تست
  

ساختمان فقط پس از خروج از ساختمان ممکن است به لوله فاضالب خروجی از ساختمان کشی آب باران  ـ لوله 26
  )1378(متصل شود، محل نصب سیفون دراین اتصال کجاست؟

  روي لوله آب باران) ب      روي لوله فاضالب) الف
  سیفون الزم نیست) د                           روي هردو لوله) ج

  ) »ب«5ـ  2ـ  8ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  ستپاسخ صحیح ا) ب(ـ گزینه  جواب
به لوله افقی اصلی فاضالب ساختمان متّصل ) یا ملک(اگر لوله افقی اصلی آب باران ساختمان در نقطه خروجی از ساختمان ) 1«

  ».شود، باید روي لوله افقی اصلی آب باران سیفون نصب شود می
  

  )1378(آب باران ساختمان با آب فشار و مدت آزمایش چقدر است؟کشی  ـ در آزمایش لوله 35
  دقیقه 30ارتفاع کل ساختمان ـ ) ب      دقیقه 30بار ـ  4) الف

  دقیقه 15بار ـ  4) د    دقیقه 15ارتفاع کل ساختمان ـ ) ج
   )»4ب«و»1ب«1ـ  5ـ  8ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  جواب
  آزمایش با آب) ب«
  . هاي قائم آب باران، صورت گیرد آزمایش با آب باید براي حداکثر فشار استاتیک، مربوط به ارتفاع بلندترین لوله) 1
هـا، بایـد    ها با آب، در صورت کاهش سطح آب در لولـه  پس از پر کردن کامل لوله. دقیقه است 15مدت آزمایش دست کم ) 4

  . مورد بازرسی قرار گیرند و نشت آب مشاهده نشود ها همه قطعات و اتصال
  

اتصال این دو لوله در خارج . کشی فاضالب در داخل ساختمان مجاز نیست ي آب باران به شبکه لوله ـ اتصال لوله 53
  )اردیبهشت 1379( ؟ساختمان به چه ترتیب باید باشد

  سیفون نصب شود ي آب باران روي لوله) ب  روي لوله فاضالب سیفون نصب شود) الف



 ٤

  سیفون الزم نیست) د    روي هر دو لوله سیفون نصب شود) ج
  ) »ب«5ـ  2ـ  8ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب

  سیفون ) ب
شود  به لوله اصلی فاضالب ساختمان متصل می) یا ملک(اگر لوله افقی اصلی آب باران ساختمان در نقطه خروج از ساختمان ) 1(

  باید روي لوله افقی اصلی آب باران سیفون نصب شود
  

  )اردیبهشت 1379( کشی آب باران ساختمان با آب، فشار و مدت آزمایش چقدر است؟ ـ در آزمایش لوله 54
  دقیقه 30بار ـ  4) ب    دقیقه 30بار ـ  4) الف

  دقیقه 30بار ـ  6) د  دقیقه 15ارتفاع ساختمان ـ ) ج
  )1378( 35مشابه سوال  -) »4ب«و»1ب«1ـ  5ـ  8ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  سخ صحیح استپا) ج(ـ گزینه  جواب
  آزمایش با آب) ب«
  . هاي قائم آب باران، صورت گیرد آزمایش با آب باید براي حداکثر فشار استاتیک، مربوط به ارتفاع بلندترین لوله) 1

ها، باید همه  ها با آب، در صورت کاهش سطح آب در لوله مل لولهپس از پر کردن کا. دقیقه است 15مدت آزمایش دست کم ) 4
  ها مورد بازرسی قرار گیرند و نشت آب مشاهده نشود قطعات و اتصال

  
  )اردیبهشت 1379( ـ شبکۀ صافی کفشوي آب باران روي بام باید نسبت به تراز روي بام در چه وضعیتی قرار گیرد؟ 56
  متر باالتر از تراز روي بام باشد میلی 100) ب    دبا تراز روي بام هم سطح باش) الف

  محدودیتی ندارد) د    متر باالتر از روي بام باشد میلی 50) ج
  »1«) 3ـ  2ـ  8ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
  متر باالتر از سطح بام ادامه یابد میلی 100کفشوي آب باران باید به ترتیبی باشد که شبکه صافی آن دست کم تا  )1

  
گیر محوطه ساختمان، باید در چه ترازي نصب  شوي آب باران، روي بام و سطح باران ـ شبکه صافی کف 13

  )اسفند1382(؟شوند
  . متر باالتر باشد میلی 20متر باالتر ـ در محوطه  میلی 50روي بام ) الف
  . محوطه هم تراز باشدمتر باالتر ـ در  میلی 100روي بام ) ب
  . روي بام هم تراز سطح بام ـ در محوطه هم تراز سطح بام باشد) ج
  .تر باشد متر پایین میلی 20روي بام هم تراز سطح بام ـ در محوطه ) د

  1 -) 3ـ  2ـ  8ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  .باشد پاسخ صحیح می) ب(گزینه  جواب
  ».متر باالتر از سطح بام ادامه یابد میلی 100کفشوي آب باران باید به ترتیبی باشد که شبکه صافی آن دست کم تا ) 1

  
کشی فاضالب ساختمان  تواند به صورت مشترك با لوله کشی آب باران، در داخل ساختمان، در چه شرایطی می ـ لوله 9

  )خرداد 1389(اجرا شود؟
  .کشی فاضالب، به آن متصل شود کشی آب باران بعد از آخرین انشعاب لوله در شرایطی که لوله) الف
  .کشی فاضالب ساختمان فاقد فاضالب سنگین توالت باشد در شرایطی که لوله) ب
  .کشی فاضالب، در داخل ساختمان، به صورت مشترك اجرا شود کشی آب باران و لوله در هیچ شرایطی نباید لوله) ج
  .کشی فاضالب متصل شود کشی آب باران با نصب سیفون به لوله لهدر شرایطی که لو) د

  )3ـ  1ـ  8ـ 16 ( بند 16-مبحث  .پاسخ صحیح است) ج(گزینه ـ جواب 
  . لوله کشی آب باران داخل ساختمان باید از لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان کامالً جدا باشد 16-8-1-3
  

  )1383(مبناي دست کم چه میزان بارندگی باید انجام شود؟ هاي آب باران بر گیري لوله ـ اندازه 26



 ٥

  متر بارندگی در ساعت میلی 100بر مبناي ) الف
  ساله از آمارهاي رسمی 100اي در محل پروژه در یک دوره برگشت  حداکثر بارندگی لحظه) ب
  اي رسمیساله از آماره 50حداکثر بارندگی در مدت یک ساعت در محل پروژه در یک دوره برگشت ) ج
  ساله از آمارهاي رسمی 30حداکثر بارندگی در مدت یک ساعت در محل پروژه در یک دوره برگشت ) د

   )»3الف ـ « 1ـ  2ـ  8ـ  16(ـ بند  مبحث شانزدهم .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
ال، باید از آمارهاي رسمی س 30مقدار حداکثر بارندگی در محل ساختمان در مدت یک ساعت، براي دوره برگشت حداقل ) 3«

  ».به دست آید
  

  )1390(هاي آب باران صحیح است؟ گیري لوله ـ انتخاب کدام یک از مبانی زیر براي اندازه49
  ساله 30حداکثر بارندگی در یک ساعت در یک دوره برگشت )الف
  میلیمتر در ساعت 100حداکثر بارندگی ) ب
  ساله 20اي در یک دوره برگشت  حداکثر رگبار لحظه) ج
  ساله 30حداکثر بارندگی روزانه در یک دوره برگشت ) د

  )»3الف ـ « 1ـ  2ـ  8ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه جواب 
سال، باید از آمارهاي رسمی  30مقدار حداکثر بارندگی در محل ساختمان در مدت یک ساعت، براي دوره برگشت حداقل ) 3«

  ».به دست آید
  

متر  ي روي یک کف شوي آب باران چهار اینچ، حداقل چند سانتی هاي عبور آب شبکه ـ مساحت خالص سوارخ 21
  )1384(مربع باید باشد؟

  متر مربع سانتی 150) د  متر مربع  سانتی 122) ج  متر مربع سانتی 81) ب  متر مربع  سانتی 41) الف
  » 3ـ  2ـ  8ـ  16«بند  مبحث شانزدهم ـ .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه جواب 

  کفشوي آب باران بام
  ».برابر سطح دهانه لوله قائم آب باران باشد 5/1سطوح باز شبکه صافی باید دست کم ) 2

 / /
dA cm 

   
2

2 24 2 54 8107
4 4

  لوله 

/A A cm    215   دریچه 122
  

  )اسفند1391(ند عدد باشد؟حداقل تعداد کفشوي و لوله قائم آب باران بام اصلی ساختمان باید چ - 25
  به اندازه کفشوي بستگی دارد) به سطح بام و شدت بارندگی بستگی دارد                        ب) الف 

  یک عدد) دو عدد                                                                      د) ج
  )»پ« 3ـ  2ـ  8ـ  16(ند مبحث شانزدهم ـ ب .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  جواب

  .نباید از دو عدد کم تر باشد) غیر از خرپشته و بالکن(حداقل تعداد کفشوي و لوله قائم آب باران بام اصلی ساختمان ) پ
  

  )اسفند1391(اندازه لوله قائم آب باران بام اصلی ساختمان دست کم باید چقدر باشد؟ - 26
  اینچ 3) ب                 اینچ                           5/2) الف
  به سطح بام بستگی دارد) اینچ                                                ج 4) ب

  )»5پ« 5ـ  2ـ  8ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب 
 .اینچ باشد 3ت کم باید دس) غیر از خرپشته و بالکن(اندازه لوله قائم آب باران بام اصلی ساختمان ) 5(

  
  



 ٦

  
  

 ھشتمفصل سواالت پیشنھادی 
  
 براي چه لوله هایی باید مورد استفاده قرار گیرند؟ BDو یا  Dعالمت  EN1329در استاندارد  )1
 )زیر پایین ترین طبقه یا در محوطه(براي دفن در خاك  -1
 در ساختمانها -2
 در بین ستونها -3
 هیچکدام -4

 
ج از ساختمان نصب می گردد باید با بست هائی به سطوح خارجی ساختمان ثابت و فاصله لوله قائم آب باران ك در خار )2

 بین لوله و سطوح خارجی ساختمان چه مقدار باید فاصله باشد؟. محکم گردد
1- 35 
2- 45 
3- 50 
4- 25 

 
 .....کف شوي آب باران باید )3
 مقاوم در مقابل خوردگی -1
 مقاوم در مقابل تابش آفتاب -2
 تمقاوم در برابر اختالف درجه حرار -3
 همه موارد -4
 
برابر سطح دهانه لوله قائم آب باران ................ سانت باالتر از سطح بام و سطوح باز صافی ............. کف شوي آب باران باید  )4

 .باشد
1- 10-5/1 
2- 10-2 
3- 15-5/1 
4- 10-5/2 

  
  حداقل شیب لوله هاي افقی آب باران چند درصد است؟)5
  درصد 2 -2  درصد 3 -1
 یچکدامه-4  درصد 1 -3
  

  درچه صورت روي لوله افقی آب باران سیفون نصب می شود؟)6
  در نقطه خروج از ساختمان به لوله اصلی فاضالب ساختمان وصل شود -1
  نباید روي لوله افقی آب باران سیفون نصب کرد -2
  نصب سیفون اختیاري است -3
 هیچکدام-4
 
  



 ٧

  ت؟اندازه قطر لوله قائم آب باران بام اصلی چقدر اس) 7
  3حداقل  -2  3حداکثر -1
  هیچکدام-4  2حداقل  -3

  
  براي انتقال آب باران استفاده کرد P.Pدر چه ساختمانهایی نمی توان از لوله )8
  متر 6ساختمانهاي با ارتفاع بیشتر از  -2    طبقه 6تا  1ساختمان هاي  -1
 مهیچکدا-4  استفاده از این نوع لوله براي هر ساختمان بالمانع است -3
 

  به چه صورت است؟ PVCاتصال لوله و فیتینگ ) 9
  با چسب مخصوص و درحالت سرد -2  با حرارت دادن و چسب مخصوص -1
 با حرارت دادن بدون چسب -4   با چسب مخصوص  -3
  

  .نصب شود..... اگر عبور لوله از درز انبساط ساختمان ناگزیر باشد باید روي لوله در محل درز انبساط ساختمان ) 10
  عایق نصب -2          غالف -1
  هیچکدام-4      قطعه انبساط با جدار صافی داخلی -3
  

 .است........... حداقل اندازه لوله قائم آب باران بام اصلی ساختمان ) 11
1- 2 
2-  
3- 3 
4-  

 
 آزمایش نشست با آب، در لوله آب باران چگونه است؟) 12

 دقیقه 20- فشار یک بار  -١
 دقیقه 15-تاتیک بلندترین لولهفشار اس -٢
 دقیقه 15 –بار  2 -٣
 همانند تست لوله فاضالب -٤

 
  در صورت هدایت آب باران یک بام باالتر به یک بام درسطح پایین تر نحوه اتصال لوله به چه صورت صحیح است؟) 13
  درجه به کفشور بام پایین تر لوله کشی شود 90لوله قائم باالئی با یک زانوي  -1
  .درجه آب منتقل و زیر آن سنگ یا بتن کار شود45زانوي  2درجه یا  90خروجی آب از لوله قائم با کمک یک زانوي لوله  -2
  بایستی لوله بام باال بدون تغییر به طور جداگانه تا سطح زمین انتقال یابد -3
  هیچکدام -4

  
 

 .نباشد............ فاصله رویه باالي سرب بیشتر از .. ...در اتصال فیتینگ چدنی سر کاسه دار عمق سرب ریزي نباید کمتر از ) 14
1- 20-3 
2- 25-3 
3- 20-4 
4- 25-4 



 ٨

 
 متر مربع حداقل باید چند لوله آب باران و بر چه قطري استفاده کرد؟ 350براي پشت بامی به سانت ) 15

1- 1-3 
2- 2- 
3- 2-3 
4- 2- 
 

 یست؟در مورد لوله هاي آب باران کدام گزینه صحیح ن) 16
 جریان آب باران به صورت ثقلی باشد -1
 در آب باران نیاز به نصب دریچه بازدید ندارد -2
 نصف کف شور و سیفون اجباري است -3
 ب و ج -4

 
 .کدامیک از لوله هاي زیر براي استفاده از لوله کشی آب باران مناسب نمی باشد) 17

1- P.v.c 
2- PE 
3- PP 
 فوالد گالوانیزه  -4

 
  ختمان به چه صورت است؟محدوده لوله کشی آب باران سا) 18
  از روي بام تا پایین ترین طبقه ساختمان -1
  از روي بام و در اولین امکان، اتصال به شبکه فاضالب ساختمان -2
  متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان 5/1از کفشوي دریافت کننده تا  -3
 از روي بام و سطوح باران گیر تا مرز ساختمان و محوطه -4
  

  گالن در دقیقه چقدر است؟ 424لوله قائم آب باران براي مقدار جریان  قطر اسمی) 19
  اینچ 6-4   اینچ 8-3   اینچ 2-2  اینچ 3 -1

  
  اینچ چقدر است؟ 6مقدار سطح باز شبکه صافی براي لوله قائم آب باران به قطر ) 20
  اینچ مربع 9 -2  سانتی متر مربع 2/117 -1
  سانتی متر مربع 3/182 -4  سانتی متر مربع 5/273 -3
  

  دریچه بازدید براي آب باران در کدام مناطق قرار می گیرد؟) 21
  در پایین ترین قسمت لوله هاي قائم آب باران بعد از پایین ترین زانوي لوله -1
  درجه باشد 45در نقاط تغییر جهت لوله هاي افقی چنانچه زاویه تغییر بیش از  -2
  اینچ 4متر براي لوله باالي  30ن قسمت شبکه لوله کشی به ازاي هر روي لوله اصلی افقی پایین تری -3
 ب و ج -4
  

  اندازه لوله قائم آب باران در خرپشته و بالکن چقدر می تواند باشد؟) 22
  اینچ 6-4   اینچ 2-3   اینچ 4-2  اینچ 3 -1
  متر مربع باید باشد؟ حداقل چند سانتیي روي یک کف شوي آب باران چهار اینچ،  هاي عبور آب شبکه مساحت خالص سوارخ )23
  متر مربع سانتی 140 -4  متر مربع  سانتی 42 -3  متر مربع سانتی 81 -2  متر مربع  سانتی 122 -1



 ٩

  
  هاي آب باران بر مبناي دست کم چه میزان بارندگی باید انجام شود؟ گیري لوله اندازه )24
  متر بارندگی در ساعت میلی 100بر مبناي  -1
  ساله از آمارهاي رسمی 100اي در محل پروژه در یک دوره برگشت  ثر بارندگی لحظهحداک -2
  ساله از آمارهاي رسمی 50حداکثر بارندگی در مدت یک ساعت در یک دوره برگشت  - 3
  ساله از آمارهاي رسمی 30حداکثر بارندگی در مدت یک ساعت در یک دوره برگشت  - 4
  

  ساختمان با آب فشار و مدت آزمایش چقدر است؟کشی آب باران  ـ در آزمایش لوله 25
  دقیقه 30ارتفاع کل ساختمان ـ  -2      دقیقه 30بار ـ  4 -1
  دقیقه 15بار ـ  4 -4    دقیقه 15ارتفاع کل ساختمان ـ  -3

 
  
  

  ھشتمفصل پیشنھادی سواالت  جواب
 
 
 
  
  
  

شماره 
 سوال

  شماره جواب
  سوال
 

  شماره جواب
  سوال
 

  شماره جواب
  سوال
 

 جواب

1 1 11 3 21 4 31  

2 4 12 2 22 3 32  

3 4 13 2 23 1 33  

4 1 14 2 24 4 34  

5 3 15 3 25 3 35  

6 1 16 4 26  36  

7 3 17 3 27  37  

8 2 18 3 28  38  

9 2 19 4 29  39  

10 3 20 3 30  40  


