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  فصل چھارم
  توزیع اب مصرفی در ساختمان

  
  توزیع آب مصرفی در ساختمان -16-4
شود و  کشی توزیع آب مصرفی در ساختمان یا ملک از نقطه خروج لوله آب از کنتور به داخل ساختمان آغاز می لوله -16-4-1-4

  .یابد تا نقاط مصرف ادامه می
  

  آب مورد نیاز -16-4-2
م بهداشتی که از آب آنها براي آشامیدن، حمام کردن، پخت و پز یا در تولید مواد خوراکی، پزشـکی  آن دسته از لواز -16-4-2-2

  .شود، باید منحصراً با آب آشامیدنی تغذیه شود و دارویی استفاده می
  . مقرر شده باشدهمه لوازم بهداشتی ساختمان باید با آب آشامیدنی تغذیه شوند، مگر آن که در این مبحث از مقررات، جز این ) الف

یا آبیاري فضاي سبز، ممکـن اسـت غیرآشـامیدنی    ) مانند فالش والو، فالش تانک(آب مصرفی براي شستشوي  لوازم بهداشتی  -1
  . باشد

کشی آب خصوصی  کشی آب شهري یا از شبکه لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان ممکن است از شبکه لوله لوله -16-4-2-3
  .تغذیه شود

کشی توزیع آب آشامیدنی ساختمان از شبکه آب خصوصی، آشامیدنی بـودن آن بایـد از طـرف مقامـات      صورت تغذیه لولهدر ) الف
  . مسئول قانونی تایید شود

کشی آب آشامیدنی باشد که یکی از شبکه آب شـهري و دیگـري از    در صورتی که در داخل ساختمان دو شبکه لوله -16-4-2-4
  .این دو شبکه باید به کلی از یکدیگر جدا باشندشبکه آب خصوصی تغذیه شود، 

  
  کشی توزیع آب مصرفی طراحی لوله -16-4-3
  .ها باید براي جریان آب به مقدار الزم و با سرعت مناسب صورت گیرد گیري لوله اندازه -1
ها بر اثـر   اهش طول عمر لولهها باید طوري باشد که سرعت زیاد جریان آب موجب ایجاد سروصداي مزاحم و ک گیري لوله  اندازه -2

ها موجب افزایش غیرقابل توجیه  ها باید تا حدي صورت گیرد که افزایش قطر لوله کاهش سرعت جریان آب در لوله. خوردگی نشود
  .کشی نگردد هزینه لوله

  .کشی، باید سرعت جریان آب کنترل شود به منظور کاهش اثر ضربه قوچ در لوله ) ب
  .گیرد، باید وسیله حذف ضربه قوچ، از نوع مورد تایید نصب شود کشی که شیر قطع سریع قرار می در نقاطی از لوله -1
  .وسیله حذف ضربه قوچ باید در محل مناسب، قابل دسترسی و در فاصله مناسب و مؤثر از شیر قطع سریع نصب شود -2
وزیع آب گرم مصـرفی، و نیـز در نقـاط مصـرف آب     کشی ت کشی توزیع آب سرد مصرفی با شبکه لوله در نقاط اتصال شبکه لوله) پ

هاي الزم به عمل آید تا آب از شبکه  بینی کننده دیگر، باید پیش هاي مصرف سرد و آب گرم مصرفی، مانند لوازم بهداشتی و دستگاه
  .آب گرم مصرفی به شبکه آب سرد مصرفی جریان پیدا نکند

شود، سـرعت آب در کلکتـور    ازم بهداشتی جداگانه از یک کلکتور گرفته میهایی که آب سرد و آب گرم هریک از لو در سیستم) ت
  .باشد) متر در ثانیه 2/1(فوت در ثانیه  4باید حداکثر 

  . روي کلکتور، شیرهاي مربوط به انشعاب هریک از لوازم بهداشتی باید مشخص باشد -1
  . دکلکتور و شیرها باید براي بازدید، تعمیر و تعویض در دسترس باش -2

  ها مسیر لوله -16-4-3-3
  هاي فلزي لول) الف

هـا و دیگـر اجـزاي     کشی باید در مسیرهایی انجام شود که با رعایت ارتفاعات و جزییات معماري، همه جـا در اطـراف لولـه    لوله -1
  . کشی، فضاي الزم براي تعمیر، تعویض و کار با ابزار عادي وجود داشته باشد لوله

  . است روکار باشند یا در داخل شفت قرار گیرند، به شرط آن که دسترسی و تعمیر آنها آسان باشد هاي قائم ممکن لوله -2
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در . رو یا در داخل ترنچ قرار گیرنـد  رو، خزیده هاي افقی ممکن است روکار باشند، در داخل سقف کاذب، در داخل کانال آدم لوله -3
  .هر حالت دسترسی و تعمیر آنها باید آسان باشد

  :کشی فوالدي گالوانیزه یا مسی نباید در دیوار یا کف دفن شوند، مگر در شرایط زیر وله و دیگر اجزاي لولهل -4
  . در صورتی که قسمتی از لوله ناگزیر باید در داخل اجزاي ساختمان یا زیر کف دفن شود، باید ضرورت آن مورد تایید قرار گیرد -
هاي الزم براي جلوگیري از خوردگی و یخ زدن به عمل آید و امکان انقباض و انبساط  در صورت دفن قسمتی از لوله باید حفاظت  -

  .ها فراهم شود لوله
کشی مسی، محل اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و یا فیتینگ به فیتینگ، مطلقاً نبایـد   کشی فوالدي گالوانیزه یا لوله در لوله -

  .در اجزاي ساختمان یا زیر کف دفن شود
  .هیچ یک از شیرها مطلقاً نباید در اجزاي ساختمان یا زیر کف دفن شود -5
نشین نشود، قابل تخلیه باشد و به اجزاي  کشی باید در مسیرهایی انجام شود که در معرض آسیب نباشد، مواد زاید در آن ته لوله -6

  .ساختمان آسیب وارد نکند
  . داخل غالف صورت گیرد عبور لوله از دیوار، تیغه، سقف یا کف باید از -7
کشی فوالدي گالوانیزه یا مسی در محوطه یا حیاط اختصاصی ساختمان باید در داخل ترنچ زیر کف یا به طور آشـکار اجـرا    لوله -8

  .شود
  .بندان نصب شود لوله داخل ترنچ باید زیر خط تراز یخ -
کشـی   کشی را مشکل کند، نباید روي مسیر لوله گر اجزاي لولهها و دی برداري و دسترسی به لوله هیچ ساختمان یا مانعی که خاك -

  .در محوطه یا حیاط اختصاصی ساختمان ایجاد شود
  هاي پلیمري لوله) ب
  .ها باید طبق دستور کارخانه سازنده باشد دفن این لوله. هاي پلیمري ممکن است در اجزاي ساختمان دفن شوند لوله -1
  .بینی شود د امکان انقباض و انبساط لوله پیشها بای در نصب و دفن این لوله -2
  .شوند، نباید در معرض تابش مستقیم نور آفتاب باشند هاي پلیمري اگر روکار نصب می لوله -3

 . رسانند هایی که به لوازم بهداشتی آب می اندازه لوله -16-4-3-4
           

   .الف باشد) 4-3-4-16(ند باید مطابق جدول  رسان هایی که به لوازم بهداشتی آب می حداقل قطر لوله) الف
  
رساند، باید تا نزدیک به نقطه اتصال بـه دسـتگاه و تـا دیـوار یـا کـف        تانک یا سینک آب می اي که به هر دستشویی، فالش لوله -1

  سانتیمتر باشد 75 فاصله انتهایی این لوله تا نقطه اتصال نباید بیش از. نزدیک به آن ادامه یابد ولی نباید به آن متصل شود

 . 
 تصال لولھ اب رسانی با استفاده از رابط قابل انعطاف ١- ٤- ١٦شکل 
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باید توسط یک لوله قابل انحنـاء بـا قطـر    ) 1(اتصال بین انتهاي این لوله و شیر برداشت آب هریک از لوازم بهداشتی مندرج در  -2
  کمتر و از نوع مورد تایید صورت گیرد



 ٤

 
  رسانی به لوازم بهداشتی مختلف هاي آب حداقل قطر اسمی لوله –لف ا) 4-3- 4- 16(جدول  

 لوازم بهداشتی
  

  حداقل قطر اسمی لوله
  اینچ  متر میلی

  2/1  15  وان
  8/3  10  بیده

  2/1  15  سینک یا سینی
  2/1  15  ماشین ظرفشویی خانگی

  8/3  10  خوري آب
  2/1  15  شیر سرشلنگی

  4/3  20  سینک آشپزخانه صنعتی
  2/1  15  آشپزخانه خانگیسینک 

  2/1  15  لگن رختشویی ـ یک، دو، سه خانه
  8/3  10  دستشویی

  2/1  15  دوش با یک سردوش
  4/3  20  سینک با شلنگ و افشانک
  2/1  15  سینک شستشوي عمومی

  2/1  15  پیسوار با فالش تانک
  4/3  20  پیسوار با فالش والو

  2/1  15  شیر برداشت آب
  2/1  15  تانک توالت با فالش

  1  25  الت با فالش والووت
  

  فشار و مقدار جریان آب -16-4-3-5
بار  4کشی توزیع آب مصرفی، در پشت شیرهاي لوازم بهداشتی، در وضعیت بدون جریان نباید از  حداکثر فشار آب شبکه لوله) الف

  .بیشتر باشد) پوند بر اینچ مربع 60= متر ستون آب  40(
اي باشد که فشارآب پشت شیرهاي لوازم بهداشتی، در حالت بـدون   دهد به اندازه ساختمان انشعاب میاي که به  اگر فشار شبکه -1

بار یا برحسب نیاز  4هاي مورد تایید دیگر، فشار آن را تا  بار باشد باید با نصب شیر تنظیم فشار مورد تایید یا روش 4جریان، بیش از
  .به کمتر از آن کاهش داد

  . اید از نوعی باشد که در صورت خراب شدن، شیر در حالت باز باقی بماند و مانع جریان آب نشودشیر تنظیم فشار ب -2
گیري شود که در زمان حداکثر مصـرف، فشـار و    ها به ترتیبی اندازه کشی آب مصرفی باید طوري طراحی شود و لوله شبکه لوله) ب

ارقـام ایـن   . ب کمتر نباشـد ) 5-3-4-16(سانند، از ارقام جدول شماره ر هایی که به لوازم بهداشتی آب می مقدار جریان آب در لوله
ت ) 5-3-4-16(حداکثر مصرف آب در لـوازم بهداشـتی در جـدول    . جدول نباید به عنوان مصارف آب در لوازم بهداشتی تلقی شود

  . آمده است
-16(جریان نشان داده شده در جدول شماره  دهد، براي تامین فشار و مقدار اگر فشار شبکه شهري که به ساختمان انشعاب می -1
هاي افزایش دهنده فشار، فشار آب را تا حدي افزایش داد کـه فشـار پشـت شـیرهاي      ب کافی نباشد، باید با نصب سیستم) 4-3-5

  . لوازم بهداشتی کمتر از ارقام جدول نباشد
  . نصب مستقیم پمپ روي لوله انشعاب آب شهري مجاز نیست -2
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ب و ) 5-3-4-16(هاي بلند براي تامین حداقل فشار آب پشت شـیرهاي لـوازم بهداشـتی، طبـق جـدول شـماره        ندر ساختما) پ
در صورت لزوم و با تایید باید سـاختمان در ارتفـاع بـه دو یـا چنـد      ) بار 4(رعایت حداکثر فشار آب پشت شیرهاي لوازم بهداشتی 

  .منطقه تقسیم شود
  . ت بیشتر باشد) 5-3-4-16(بهداشتی جز موارد زیر، نباید از ارقام جدول شماره  حداکثر مقدار جریان آب در لوازم) ت
هاي تئاتر، رستوران، موزه، ورزشگاه، مسجد، استادیوم، زندان و فضاهاي مشابه نباید  حداکثر جریان آب توالت و پیسوار در سالن -1

  :از ارقام زیر بیشتر باشد
  ریزشدر هر ) گالن 65/2(لیتري  10: توالت -
  در هر ریزش) گالن 5/1(لیتر  6: پیسوار -
کننـده،   مقدار مصرف آب در لوازم بهداشتی باید به کمک شیرهاي مناسب و استفاده از لوازم کنترل مقدار جریان در هر مصـرف  -2

  .ت محدود شود) 5-3-4-16(به میزان حداکثر ارقام مندرج در جدول 
کشی توزیع آب مصرفی ساختمان باید براساس حـداقل فشـار    حاسبات و طراحی لولهاگر فشار آب شبکه شهري متغیر باشد، م) ث

  .آب شبکه شهري صورت گیرد
  

  ب ـ حداقل مقدار جریان و فشار آب در پشت شیرهاي لوازم بهداشتی) 5- 3- 4-16(جدول 

  فشار آب  مقدار جریان  لوازم بهداشتی
  ینچ مربعپوند بر ا  متر ستون آب  گالن در دقیقه  لیتر در دقیقه

  8  5/5  4  15  وان
  20  14  4  15  وان با شیر ترموستاتیک

  4  7/2  2  5/7  بیده
  20  14  2  5/7  بیده با شیر ترموستاتیک

  8  5/5  4  15  شیر مخلوط
  8  5/5  75/2  10  ماشین ظرفشویی خانگی

  8  5/5  75/0  3  خوري آب
  8  5/5  4  15  لگن رختشویی

  8  5/5  2  5/7  دستشویی
  8  5/5  3  5/11  دوش

  20  14  3  5/11  دوش با شیر ترموستاتیک
  8  5/5  5  19  شیر سرشلنگی
  8  5/5  4  15  سینک با سینی

  8  5/5  5/2  5/9  سینک آشپزخانه خانگی
  8  5/5  3  5/11  سینک شستشوي عمومی

  25  17  12  45  پیسوار با فالش والو
  25  17  25  95  توالت با فالش والو

  8  5/5  3  5/11  توالت با فالش تانک
  

  فشار و مقدار مصرف آب در لوازم بهداشتی کثرت ـ حدا) 5- 3- 4-16(جدول 

  فشار آب  مقدار جریان  لوازم بهداشتی
  پوند بر اینچ مربع  متر ستون آب  گالن  لیتر

  60  40  )در دقیقه( 1/2  در دقیقه( 8  دستشویی خصوصی
  60  40  )در دقیقه( 5/0  )در دقیقه( 2  دستشویی عمومی
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  60  40  )هر ریزش( 25/0  )در هر ریزش( 1  دکاردستشویی با شیر برقی خو
  60  40  )در دقیقه( 1/2  )در دقیقه( 8  دوش

  60  40  )در دقیقه( 1/2  )در دقیقه( 8  سینک
  -  -  )در هر ریزش( 1  )در هر ریزش( 4  پیسوار
  -  -  )در هر ریزش( 5/1  )در هر ریزش( 6  توالت

  
  ضربه قوچ -16-4-3-6
  .کشی توزیع آب مصرفی باید کنترل شود چ، سرعت جریان آب در لولهبراي کاهش احتمالی ضربه قو) الف
کشی شیر قطع سریع جریان قرار داشته باشد، باید وسیله حذف ضربه قوچ، از نوع مورد تایید نصـب   در جایی که در مسیر لوله) ب

  .شود
  .از شیر قطع سریع نصب شود وسیله حذف ضربه قوچ باید در محل مناسب و قابل دسترسی و در فاصله مناسب و موثر -1
 .وسیله حذف ضربه قوچ باید مطابق توصیه کارخانه سازنده نصب شود -2

  . شکل زیر نمونه اي از وسایل حذف ضربه قوچ است

 
 نمونھ ای ازوسایل مکانیکی حذف ضربھ قوچ ٢- ٤- ١٦شکل 

 
  

  
 
  

  انتخاب مصالح -16-4-4
  کلیات -16-4-4-1
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کشی مانند فیتینگ، فلنج و شیر بایـد عالمـت کارخانـه سـازنده و اسـتاندارد مـورد        ه از اجزاي لولهروي هر شاخه از لوله و هر قطع
نشـدنی نقـش    تاییدي که لوله و قطعه مورد نظر بر طبق آن ساخته و آزمایش شده است، به صورت ریختگی، برجسته یا مهر پـاك 

  . شده باشد
  .نیست استفاده از مصالح کارکرده، آسیب دیده و معیوب مجاز

آب مصرفی که از شبکه آب شـهري بـه سـاختمان انشـعاب      کشی باید در برابر اثر خوردگی و تغییر کیفیت، ناشی از اثر  مصالح لوله
  .دهد، مقاوم باشد می

  . درصد سرب داشته باشد 8کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی نباید بیش از  مصالح لوله
  . شود، نباید سرب داشته باشد ها اضافه می اي، روي دنده ندهبندي در اتصال د موادي که براي آب -1
  .آور داشته باشد و نباید رنگ، طعم و بوي آن را تغییر دهد کشی نباید بر کیفیت آب آشامیدنی اثر زیان مصالح لوله -2

  حداکثر فشار و دماي کار مجاز -16-4-4-2
درجـه   140(درجـه سلسـیوس    60د و آب گرم مصرفی در دمـاي کـار   کشی توزیع آب سر حداکثر فشار کار مجاز اجزاي لوله) الف

  .کمتر باشد) پوند بر اینچ مربع 150(بار  10نباید از ) فارنهایت
درجـه سلسـیوس    60ها، دماي آب گرم مصرفی نباید از  جویی در مصرف انرژي و جلوگیري از خوردگی در لوله به منظور صرفه) ب

  . بیشتر باشد
سال کمتر  50پ سر جمع نباید از ) 2-4-4-16(کشی در شرایط کارکرد ارایه شده در جدول  دیگر اجزاي لوله عمر مفید لوله و) پ

  . باشد
  

  کشی توزیع آب مصرفی پ ـ شرایط کارکرد لوله و دیگر اجزاي لوله) 2-4- 4- 16(جدول شماره 

درجه (حداکثر دما   )بار(تغییرات فشار   کاربرد
  )سلسیوس

تعداد ساعات مصرف در 
  سال

  8760  25  10صفر تا   کشی آب سرد مصرفی لوله

  8510  60  10صفر تا   کشی آب گرم مصرفی لوله
85  250  

  
  انتخاب لوله  -16-4-4-3
  هاي فلزي لوله) الف

-16(هاي فلزي مورد استفاده در سیستم توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی باید مطابق یکی از استانداردهاي جدول شماره  لوله -1
  . الف باشد) 4-4-3
الـف بایـد از نظـر    ) 3-4-4-16(هاي مورد استفاده در توزیع آب سرد و آب گرم مصـرفی عـالوه بـر اسـتانداردهاي جـدول       لوله -2

  . نیز تطابق داشته باشد NSF61بهداشتی با استاندارد 
ت جداره، انـدازه و دیگـر مشخصـات    هاي فلزي از استانداردهاي دیگر به شرطی مجاز است که از نظر جنس، ضخام انتخاب لوله -3

  . الف باشد) 3-4-4-16(مشابه استانداردهاي تعیین شده در جدول 
  .باید انتخاب شود» لوله سنگین«و براي شرایط کار سخت » لوله وزن متوسط«براي شرایط کار عادي  -4
  

  کشی اجراي لوله -16-4-5
  الزامات اجراي کار -16-4-5-2
بنـدي و غیـره    ها از ذرات فلز، ماسه، خاك، مـواد آب  ها و فیتینگ کشی باید داخل لوله دیگر اجزاي لوله در جریان نصب لوله و) الف

  . کامالً پاك شود
کشی که احتمال محبوس شدن هوا باشد، باید شیر تخلیه هوا نصـب شـود و در نقـاط پـایین شـبکه       در نقاط باالي شبکه لوله) ب

   .کشی باید شیر تخلیه آب نصب شود لوله
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کشی ساختمان باید بعد از کنتور آب ساختمان و بالفاصله بعد از شیر قطع و وصل و شیر یک  براي امکان تخلیه آب شبکه لوله -1
  .طرفه، شیر تخلیه آب نصب شود

  .کشی باید چنان اجرا شود که همواره به صورت ثقلی قابل تخلیه باشد لوله -2
پـذیر   هـا امکـان   کننـده  ها از شیرهاي برداشت آب لوازم بهداشتی و دیگر مصرف لولهکشی که تخلیه آب  در هر قسمت از شبکه لوله

  . باشد، نصب شیر تخلیه آب الزم نیست
خـوار، اسـتفاده    هاي چـدن چکـش   کشی فوالدي گالوانیزه خم کردن لوله مجاز نیست و باید از زانوهاي فوالدي گالوانیزه در لوله -1

  . شود
  .اضافه شود) تر دنده(هاي خارجی  بندي باید فقط روي دنده آب اي، مواد در اتصال دنده -2
  . هاي استاندارد به تدریج صورت گیرد کشی نباید ناگهانی باشد و باید با واسطه تبدیل تغییر سطح مقطع داخلی در اتصاالت لوله -3
باید طبق دسـتور کارخانـه سـازنده رعایـت      ها ها و تأمین شرایط انبساط و انقباض لوله کشی غیرفلزي، نوع و محل بست در لوله -4

  .شود
  . کاري شده و کامالً صاف باشد شود باید نازك هاي قائم که لوله در آن نصب می سطوح داخلی شفت -
  .کشی باید با بست و به ترتیبی که در این مبحث مقرر شده است در مسیرهاي تعیین شده ثابت شوند لوله و دیگر اجزاي لوله -
  .هاي الزم صورت گیرد بینی ها پیش شی توزیع آب گرم مصرفی باید امکان انبساط و انقباض لولهک در لوله -
  .هاي مورد تایید دیگر، محافظت شوند گرمایی، یا روش  ها در معرض یخ زدن باشند، باید با عایق در مسیرهایی که لوله -
متر از قطر خارجی لولـه بزرگتـر    میلی 20طر داخلی آن دست کم عبور لوله از دیوار، تیغه، سقف و کف باید از داخل غالفی که ق -

  .فاصله بین لوله و غالف باید از مواد مناسب پر شود. باشد، صورت گیرد
  .کشی فلزي هیچ نوع اتصال، جز اتصال جوشی نباید در داخل اجزاي ساختمان یا داخل غالف لوله قرار گیرد در لوله -
سوزي مربوط به این جدارها در مورد فضاي دور لوله نیز رعایـت شـود و دور    سقف باید مقررات آتش در عبور لوله از دیوار، کف و -

  .لوله با مواد مقاوم در برابر آتش با مقاومتی برابر آن چه براي جدار ساختمانی تعریف شده است، پر شود
صفیه آب و مـوارد مشـابه، بایـد از نـوع اتصـال      هاي ت گرمکن، دستگاه اتصال لوله آب به مخازن ذخیره، شیرهاي فشارشکن، آب) ث

  .بازشو باشد تا امکان جدا کردن آن وجود داشته باشد
  . سانتیمتر باشد 30ماسوره یا فلنج با دستگاه نباید بش از   فاصله مهره -

  محل نصب شیرها -16-4-5-3
تـر   داخلی لوله یا حداکثر یک انـدازه از آن کوچـک   در نقاط زیر باید شیرهایی که قطر داخلی آن در حالت تمام باز برابر قطر) الف

  : باشد، نصب شود
در نقطه خروج لوله از کنتور آب ساختمان و روي لوله ورودي به ساختمان باید یک شیر قطع و وصل، یک شـیر یـک طرفـه و     -1

  .یک شیر تخلیه نصب شود
رساند، باید یک شیر قطـع و وصـل و    پایین به باال آب می در زیر هر خط لوله قائم داخل ساختمان، که دست کم به دو طبقه از -2

  .یک شیر تخلیه شود
رساند، باید یک شیر قطع و وصل و  در باالي هر خط لوله قائم داخل ساختمان، که دست کم به دو طبقه از باال به پایین آب می -3

  . در زیر آن یک شیر تخلیه نصب شود
  . انی باید شیر قطع و وصل و شیر یک طرفه نصب شوددر ورود لوله آب به هر واحد آپارتم -4
در ورود به یک گروه بهداشتی شامل تعدادي لوازم بهداشتی، باید شیر قطع و وصل نصب شود، مگر آن که لوله ورود به هریـک   -5

  . از لوازم بهداشتی در آن گروه شیر قطع و وصل مستقل داشته باشد
  .آب تحت فشار باید یک شیر قطع و وصل و یک شیر یک طرفه نصب شود در ورود لوله تغذیه آب به هر مخزن -6
  .در ورود لوله تغذیه به هر مخزن ذخیره آب باید یک شیر قطع و وصل نصب شود -7
  . گرمکن باید شیر قطع و وصل و شیر یک طرفه نصب شود در نقطه ورود آب به هر دستگاه آب -8

  دسترسی به شیرها -16-4-5-4
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شوند باید روکار و آشکار نصب شـوند یـا پـس از     کشی آب سرد و گرم مصرفی ساختمان نصب می که در شبکه لوله شیرهایی) الف
  .نصب به آسانی قابل دسترسی باشند

شوند باید بـا بـاز کـردن یـک دریچـه قابـل        شیرهایی که روي لوله داخل ترنچ زیر کف ساختمان، یا زیر کف محوطه نصب می -1
  .دسترسی باشند

  .شوند باید با باز کردن یک دریچه قابل دسترسی باشند هاي ساختمان نصب می رهایی که روي لوله قائم داخل شفتشی -2
شوند، اگر سقف کاذب قابل برداشتن نباشد، بایـد بـا    شیرهایی که روي لوله افقی داخل سقف کاذب طبقات ساختمان نصب می -3

  .شودقابل دسترسی باشند بینی می اي که در سقف کاذب پیش باز کردن دریچه
مانند مهره ماسوره و (گیرند باید با نصب اتصال بازشو  کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان قرار می شیرهایی که روي لوله) ب

  . ، نزدیک به شیر، به منظور سهولت تعمیر و تعویض، قابل باز کردن و برداشتن باشند)فلنج
  

  سازي و تنظیم فشار ذخیره -16-4-6
  سازي ذخیره -16-4-6-1
  :گیرد سازي آب در صورت لزوم و با تایید به منظورهاي زیر صورت می ذخیره) الف

کشی توزیع آب مصرفی ساختمان در مواقعی که آب ورودي از شبکه شهري به ساختمان به علـت   جلوگیري از قطع آب در لوله -1
  .هاي دیگر قطع شود تعمیر یا علت

  .ثر مصرف آب در ساختمان به شبکه آب شهري منتقل نشودبراي آن که مقدار حداک -2
  .کشی توزیع آب مصرفی ساختمان کنترل فشار آب مورد نیاز لوله -3
  .توزیع آب از باال به پایین -4
  .هاي بلند بندي توزیع آب در ساختمان منطقه -5
  .به منظور حفاظت از شبکه آب شهري -6

ساعت  12ه یا بیش از ده واحد آپارتمانی باید مخزن ذخیره آب با گنجایش دست کم طبق 4هاي مسکونی بیش از  در ساختمان) ب
  .بینی شود روز پیش لیتر براي هر نفر در شبانه 150مصرف، براساس 

  محل مخزن آب) پ
محلی  این مخزن نباید در. مخزن ذخیره آب نباید در جایی ساخته یا نصب شود که در معرض نفوذ سیل یا آب زیرزمینی باشد -1

  . فاضالب یا آب غیربهداشتی از روي آن عبور کند  قرار گیرد که لوله
بینی شود تا بتوان به طور  اگر احتمال نفوذ آب زیرزمینی وجود داشته باشد، باید در اطراف مخزن به اندازه کافی فضاي باز پیش -2

  . کند میادواري مخزن را بازدید کرد و مطمئن شد که آب آلوده به داخل آن نفوذ ن
اگر مخزن ذخیره آب در داخل ساختمان قرار گیرد، باید طوري نصب شود که داخل آن براي بازرسی و تعمیر قابـل دسترسـی    -3

شود باید تعویض هوا و کفشـوي   براي اتاقی که مخزن ذخیره آب در آن نصب می. باشد و مخزن در برابر گرما و سرما حفاظت شود
  . بینی شود پیش

. فلزي ذخیره آب روي بام نصب شود باید براي جلوگیري از یخ زدن یا گرم شدن آن با عایق گرمایی پوشـانده شـود   اگر مخزن -4
  . پذیر گردد رو آن باید قابل برداشتن باشد تا بازرسی امکان عایق سقف این مخازن و دریچه آدم

  حفاظت مخزن ذخیره آب) ت
  .باشدمخزن ذخیره آب باید در برابر اثر آب مقاوم  -1
  .اگر مخزن ذخیره آب فوالدي است، باید سطوح داخلی و خارجی آن گالوانیزه باشد -2
اگر مخزن ذخیره آب غیرفوالدي یا فوالدي غیرگالوانیزه باشد، باید سطوح داخلی و خارجی آن با مـواد مناسـب، کـه در رنـگ،      -3

  . اندود داخل مخزن نباید مواد سربی داشته باشد. د شودثر نگذارد و ایجاد مسمومیت نکند، اندوطعم، بو و گوارا بودن آب ا
  . پذیر باشد رو داشته باشد تا بازرسی و تعمیر داخلی آن امکان مخزن ذخیره آب باید دریچه آدم -4
ایـن دریچـه بایـد دور از دسترسـی اشـخاص      . رو مخزن ذخیره آب باید، در زمان بسته بـودن، کـامالً هوابنـد باشـد     دریچه آدم -5

 .ها کامالً حفاظت شود ممسئول باشد و در برابر نفوذ مواد آلوده و حشرات و کرغیر
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 اتصاالت مخزن ذخیره آب) ث

  
به مخزن باید یک شیر قطع روي لوله ورود آب  -1

و وصل و یک شیر کنترل، از نوع شـناور و یـا نـوع    
دیگر، نصب شود تا از سـر ریـز شـدن و اتـالف آب     

  . جلوگیري شود
دهانه لوله ورود آب به مخزن باید دست  لبه زیر -2

متر از روي دهانه لوله سـرریز بـاالتر    میلی 100کم 
  .باشد تا فاصله هوایی الزم تأمین شود

قطر اسمی لوله سرریز باید دست کـم دو برابـر    -3
روي لوله . قطر لوله ورود آب به مخزن ذخیره باشد

لولـه سـرریز   . سرریز نباید هیچ شیري نصـب شـود  
انتهـاي  . نباید از جنس قابل انعطـاف باشـد  مخزن 

متر بـاالتر یـا    میلی 150لوله سرریز باید دست کم 
. شوي یا هر نقطه تخلیـه دیگـر باشـد    دورتر از کف

انتهاي لوله سرریز نباید قابل اتصال به شلنگ باشد 
 لوله سرریز باید در مسیري. و باید توري مقاوم در برابر خوردگی داشته باشد

لبه زیر دهانه سـرریز بایـد   . د که احتمال یخ زدن نداشته باشد، یا آن که با عایق گرمایی در برابر یخ زدن حفاظت شودکشیده شو 
  .متر از حداکثر سطح آب باالتر باشد میلی 40دست کم 

وله هـواکش بایـد   قطر اسمی ل. مخزن ذخیره آب باید لوله هواکش داشته باشد تا فشار داخل مخزن همواره برابر فشار جو باشد -4
  . دست کم برابر قطر اسمی لوله خروج آب از مخزن باشد و دهانه انتهاي آن توري مقاوم در برابر خوردگی داشته باشد

. ترین نقطه، لوله تخلیه داشته باشد که با باز کردن شیر آن بتوان تمام آب مخزن را تخلیه کرد مخزن ذخیره آب باید در پایین  -5
شوي یا هر  متر باالتر و دورتر از کف میلی 150انتهاي لوله تخلیه باید دست کم . نباید از جنس قابل انعطاف باشد لوله تخلیه مخزن

. انتهاي لوله تخلیه نباید قابل اتصال به شلنگ باشد و باید با توري مقاوم در برابر خوردگی محافظـت شـود  . نقطه تخلیه دیگر باشد
قطر اسمی لوله تخلیه مخزن آب باید دست کم برابر ارقـام  . ود که احتمال یخ زدن نداشته باشدلوله تخلیه باید در مسیر کشیده ش

  . جدول شماره زیر باشد
لیتر باشـد، دهانـه خروجـی و     1000اگر حجم مخزن بیش از . روي لوله ورودي آب به مخزن باید شیر قطع و وصل نصب شود -6

  .ابل هم قرار گیرند تا از راکد ماندن آب جلوگیري شوددهانه ورودي آب باید در دو سمت مخزن و در مق
لیتر باشد، باید به جاي یک مخزن دست کم دو مخزن به طـور مـوازي نصـب شـود تـا       4000اگر گنجایش مخزن آب بیش از  -7

ـ     . هنگام تعمیر یا تمیز کردن یکی از مخازن، آب قطع نشود ه شـیرهاي  در این حالت هر مخزن باید بـه طـور جداگانـه و مسـتقل ب
  .ورودي و خروجی آب، شیر کنترل، شیر تخلیه، لوله سرریز و لوله هواکش مجهز باشد

در حالتی که تعداد مخازن ذخیره بیش از یک مخزن باشد، مجموع گنجایش دو یا چند مخزن دست کم باید برابر حجم ذخیره  -8
  . موردنیاز باشد

  
 

 
 
  

  لیه مخازن ذخیره آبـ قطر لوله تخ) 5(ث ) 1-6- 4- 16(جدول شماره 
  قطر نامه لوله تخلیه  )لیتر(گنجایش مخزن ذخیره آب 
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  اینچ  متر میلی
  1  25  2500تا 

  40  5000تا  2501
2
11  

  2  50  10000تا  5001

  65  20000تا  10001
2
12  

  3  80  30000تا  20001
  4  100  30000بیش از 

  
  ظیم فشار آب تن -16-4-6-2
هـاي   کشی توزیع آب مصرفی ساختمان، در مورد لزوم و با تایید باید یکی از سیسـتم  براي تأمین یا تنظیم فشار در شبکه لوله) الف

  :زیر یا ترکیبی از آنها طراحی و نصب شود
  پمپ و مخزن ذخیره مرتفع -
  پمپ و مخزن تحت فشار بدون دیافراگم -
  دیافراگم  پمپ و مخزن تحت فشار ـ با -
  سیستم افزایش فشار بدون مخزن  -
  شیر فشارشکن از نوع قابل تنظیم -
  . نصب مستقیم پمپ روي لوله انشعاب آب شهر مجاز نیست -1
بینی  سانتیمتر پیش 50شود، باید براي آن فونداسیون به ارتفاع دست کم  چنانچه پمپ آبرسانی در زیرزمین ساختمان نصب می -2

  . ر حوضچه مجاز نیستنصب پمپ د. گردد
  پمپ و مخزن ذخیره مرتفع) ب
  پمپ و مخزن تحت فشار ـ بدون دیافراگم ) پ
  . در این سیستم باید روي مخزن یا کلکتور خروجی پمپ، شیر اطمینان مورد تأیید نصب شود -1
  .ن، باز شود و آب را تخلیه کندشیر اطمینان باید طوري انتخاب و تنظیم شود که در فشاري برابر حداکثر فشار کار مجاز مخز -2
  .تخلیه آب از این لوله باید به طور ثقلی صورت گیرد. لوله تخلیه شیر اطمینان نباید از جنس قابل انعطاف باشد -3
 لوله تخلیه نباید مستقیماً بـه لولـه فاضـالب   . انتهاي لوله تخلیه آب شیر اطمینان باید تا نزدیک نقطه تخلیه مناسبی ادامه یابد -4

  . متصل شود
  .فشار هواي داخل مخزن باید به کمک کمپرسور هوا تأمین شود -5
  پمپ و مخزن تحت فشار ـ دیافراگمی ) ت
  . روي کلکتور آب باید شیر اطمینان مورد تایید نصب شود -1
  .شیر اطمینان باید در فشاري برابر حداکثر فشار کار مجاز مخزن، باز شود و آب را تخلیه کند -2
  . تخلیه آب از این لوله باید به طوري ثقلی صورت گیرد. ه تخلیه شیر اطمینان نباید از جنس قابل انعطاف باشدلول -3
این لوله تخلیه نباید مستقیماً به لولـه فاضـالب متصـل    . انتهاي لوله تخلیه شیر اطمینان باید تا نزدیک نقطه مناسبی ادامه یابد -4

  .شود
  زن سیستم افزایش فشار بدون مخ) ث
انتخاب و تنظیم این سیستم باید به ترتیبی باشد که حداقل فشار مورد نیاز پشت شـیرهاي برداشـت آب، مقـرر شـده در ایـن       -1

  . مبحث را به طور خودکار تنظیم کند و روي شیرهاي برداشت آب فشاري بیش از آنچه در این مقررات معین شده، ایجاد ننماید
  کاهش فشار آب) ج
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کشی توزیع آب مصرفی ساختمان یا قسمتی از آن، بیش از ارقامی باشد که در ایـن مبحـث از مقـررات     ودي به لولهاگر فشار ور -1
معین شده است، باید شیر فشار شکن قابل تنظیم با هر سیستم مورد تایید دیگري، به منظور کاهش فشار آب تا میزان مورد نیـاز،  

  . نصب شود
  .یا هر سیستم کاهش فشار دیگر، باید شیر اطمینان فشاري نصب شود روي لوله خروجی از شیر فشارشکن -2
  

  حفاظت آب آشامیدنی -16-4-7
  کلیات -16-4-7-1
کشی توزیع آب آشامیدنی در ساختمان باید به ترتیبی طرح، نصب و نگهداري شود که از هرگونه آلوده شدن بـا آب غیـر    لوله) الف

ازي که ممکن است از طریق اتصال مستقیم یا از طریق هر اتصال دیگري، به آن وارد شود آشامیدنی و دیگر مایعات، مواد جامد یا گ
  .یا در آن نفوذ کند، حفاظت شود

کشی دیگري مخصوص آب یا دیگر مایعـات غیرآشـامیدنی وجـود داشـته      کشی آب آشامیدنی، لوله اگر در ساختمان غیر از لوله) ب
هاي فلزي مورد تایید مشخص شود، به طوري که شناسایی هریک از  ید با رنگ یا برچسبکشی، با باشد، هریک از این دو شبکه لوله

  . پذیر باشد کشی بهآسانی امکان این دو شبکه لوله
  اتصال مستقیم -16-4-7-2
یید، از مگر آن که با نصب لوازم مورد تا. یدنی مجاز نیستکشی آب غیرآشام کشی آب آشامیدنی و لوله اتصال مستقیم بین لوله) الف

  .برگشت جریان جلوگیري شود
کشی آب گرم مصرفی مجاز نیست، مگر آن که با نصب لوازم مورد تاییـد از   کشی توزیع آب سرد و لوله اتصال مستقیم بین لوله) ب

  .برگشت جریان جلوگیري شود
کشی آب آشامیدنی که از منابع  شود و شبکه لوله کشی آب آشامیدنی که از شبکه آب شهري تغذیه می اتصال مستقیم بین لوله) پ

  .شود، مجاز نیست خصوصی تغذیه می
 . کشی فاضالب و آب باران مجاز نیست کشی آب آشامیدنی به لوله  اتصال مستقیم لوله) ت
  

 لوازم جلوگیري از برگشت جریان -16-4-7-3
  133- 127راهنماي مبحث شانزدهم صفحه 

در ادامه به بحث بر روي فشار .و تغییرات میزان اب تغذیه در هر لحظه بستگی دارد پدیده برگشت جریان به فشار اتمسفر ،فشار اب
  .و برگشت جریان پرداخته می شود

  فشار
کیلـو   101فشـار اتمسـفر در سـطح دریـا برابـر بـا       .فشار اعمال شده ناشی از وزن هواي باالي زمین اسـت  (psi)فشار اتمسفر هوا 

  .ین ،این فشار با تغییر ارتفاع تغییر می کندبا وجود ا. می باشد (14,7psi)پاسکال
نقطه مرجـع فشـار نسـبی ،فشـار     . خونده می شود) گیج(فشاري است که از روي یک فشار سنج : (psig)فشار نسبی یا فشار گیج

  .محیط استمقدار فشار باالتر و یا کمتر از فشار اتمسفر به عبارت دیگر، فشار نسبی، . اتمسفر هوا می باشد که برابر صفر است
  . فشار مطلق برابر با مجموع فشار اتمسفر محیط و فشار نسبی می باشد:(psia)فشار مطلق

کیلـو گـرم مـی باشـد و در      1000وزن یک متر مکعب از اب برابر با . فشار اب تابعی از وزن و ارتفاع ستون اب می باشد : فشار اب
بنابراین ،فشار ارتفع ستون اب ،فشار .کیلو گرم بر متر مکعب خواهد بود 1000نتیجه فشار اعمال شده به وجه پایین مکعب برابر با 

  .وارد شده به سطح زیرین ان را مشخص می کند
 30قطر لوله یا ظرف هیچ تاثیري روي فشار اعمالی ندارد ، به عنوان مثال فشار ستون اب وارده بر سطح زیرین یک لوله بـا ارتفـاع   

  .میلی متر برابر است 25متر و قطر  30ر ستون اب وارد بر سطح زیرین یک لوله با ارتفاع میلی متر با فشا 500متر و قطر 
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  ستون فشار اب ٣- ٤- ١٦شکل 

  
در صورتی که سطح باالي ستون اب با هواي ازاد در تماس باشد، فشار سطح زیرین برابر با مجموع فشار هوا و فشـار ناشـی از وزن   

  .ستون اب می باشد
  برگشت جریان

ان یافتن اب غیر مصرفی و یا مایعات به داخل شبکه توضیع اب مصرفی در جهت معکوس مسیر مورد نظـر را برگشـت جریـان    جری
  : دو نوع شرایط وجود دارد که برگشت جریان اتفاق می افتد. گویند

  مکش سیفونی و فشار معکوس
  

از  مکش سیفونی به دلیل پایین امدن فشار سیستم به فشـار کمتـر  :مکش سیفونی
فشار اتمسفر محیط رخ می دهد، در واقع در این شرایط، فشار اتمسفریک باعث می 

که اب در جهت معکوس به جریان افتاده  و فشار نسبی خوانده شده  به وسیته شود 
  . فشار سنج مقداري منفی خوهد شد

یک سیفون ساده هنگامی اتفاق می افتد که به دلیل اختالف سطح اب بین دو نقطه 
مکش یا اصل ونتوري هنگـامی رخ  . ک سیستم پیوسته مایع ، فشار کاهش یابد در ی

تنـگ  . می دهدکه فشار در یک سیستم سیاالتی در نتیجه جریان مایع کاهش یابـد 
شدن ارادي یا غیر ارادي مجراي عبور جریـان ،باعـث افـزایش سـرعت و در نتیجـه      

ی وصـل شـده باشـد،    اگر این نقطه کاهش به یک منبع الودگکاهش فشار می شود 
  .مکش سیفونی باعث مکش مواد الوده به سیستم خواهد شد

نـا کـافی بـودن    . فشار تغذیه در قسمت ورودي یا مکش پمپ می تواند کاهش یابـد 
  فشار اب یا کوچک بودن سایز لوله ورودي به پمپ 

  .لوده به سیستم را باعث خواهد شدمی تواند باعث به وجود امدن یک فشار منفی در سیستم شود که در نتیجه ، ورود اب ا
  

  فشار معکوس
فشـار  . اگر فشار ایجاد شده در سیستم اب غیر مصرفی از فشار لوله اصلی تغذیه اب بیشتر باشد، برگشت جریان را خواهیم داشـت  

نبسـاط حرارتـی   معکوس می تواند به شیوه هاي مکانیکی از قبیل یک پمپ ، به خاطر فشار هد استاتیکی مخزن ذخیره مرتفع یـا ا 
  .ناشی از یک منبع حرارتی از قبیل اب گرم کن رخ دهد

       
رود بایـد برابـر    لوازم و شیرهایی که براي جلوگیري از برگشت جریان آب ناشی از فشار معکوس یا مکش سیفونی، به کار مـی ) الف

  .اردهاي معتبر و مورد تایید باشدالزامات این قسمت از مقررات و از نظر مشخصات ساخت و آزمایش طبق یکی از استاند
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  فاصله هوایی) ب
حداقل فاصله هوایی قائم بیاد از زیر دهانه خروجی لوله آب آشامیدنی تا تراز روي لبه سرریز آب هریک از لوازم بهداشـتی، هـر    -1

 . گیري شود ریزد، اندازه مخزن آب، یا هر نوع دهانه تخلیه دیگر، که آب در آن می
 

 
  فاصلھ ھوایی دستشویی و لولھ کشی فاصلھ ھوایی ٥-٤- ١٦شکل 

 
  

 
  فاصلھ ھوایی در مجاورت دیوار ھا ٦- ٤- ١٦شکل 
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  شیر یک طرفه ) پ
شودع باید از نوع فنـردار   کشی آب آشامیدنی نصب می اي که براي جلوگیري از برگشت جریان آب به داخل لوله شیر یک طرفه -1

  . به آب اجازه جریان دهد و در جهت دیگر هیچ نشتی نداشته باشد بند باشد و فقط در یک جهت یا نشیمن آب
. شود بند باشد که پشت سر هم روي لوله نصب می شیر یک طرفه دوتایی باید شامل دو عدد شیر یک طرفه فنردار با نشیمن آب -2

دو طـرف ایـن مجموعـه بایـد     . گیـرد  بین این دو شیر یک طرفه یک اتصال برداشت آب براي آزمایش با شیر قطع و وصل قرار مـی 
 .شیرهاي قطع و وصل نصب شود

 

 
 شیر یکترفھ دو تایی برای جلو گیری از برگشت جریان٧- ٤- ١٦شکل 

  
در فاصـله  . بنـد باشـد   شیر اطمینان اختالف فشار بین دو شیر یک طرفه باید شامل دو عدد شیر یک طرفه فنردار با نشیمن آب -3

دو طرف این مجموعه شیرهاي قطـع و وصـل و در بـین    . شود اطمینان اختالف فشار نصب میبین این دو شیر یک طرفه یک شیر 
باشد شیر ) ورد آب(وقتی فشار بین دو شیر یک طرفه بیش از فشار آب باالدست . شود آن، یک شیر برداشت براي آزمایش نصب می

  .شود اطمینان باز و مقداري آب خارج می
  شکن خالء) ت
شـودع بایـد از    ، که براي جلوگیري از برگشت جریان ناشی از مکش سیفونی نصب می)فنردار(یک یا فشاري شکن اتمسفر  خالء -1

 . نظر مشخصات ساخت و آزمایش طبق یکی از استانداردهاي معتبر و مورد تایید باشد
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 خلع شکن اتمسفریک ٨- ٤- ١٦شکل 

  
آزاد را باز کند، خالء داخل لوله خروجی را بشکند و فشار داخل آن شکن باید در فشار متعارف جو بتواند دهانه ورود هواي  خالء -2

  . شکن نباید زیر هود آشپزخانه یا هر جاي دیگر که هواي آلوده دارد، قرار گیرد دهانه ورود هوا به خالء. را به فشار جو برساند
کننـده   لبه سرریز لوازم بهداشتی یا هر مصرفمتر باالتر از تراز  میلی 150شکن باید طوري نصب شود که زیر آن دست کم  خالء -3

  . شکن باید طوري نصب شود که قطعه متحرك آن حرکت قائم رو به باال و پایین داشته باشد خالء. دیگر آب قرار گیرد
 . شکن به تنهایی براي جلوگیري از برگشت جریان ناشی از فشار معکوس کافی نیست نصب خالء -4
  
آب در حدي که کیفیت آن از نظر سالمت عمومی غیربهداشتی نباشد ولی خصوصـیات ظـاهري آن،   آلودگی : آلودگی ظاهري -1

 .مانند رنگ، طعم، بو و غیره در حدي باشد که نتوان آن را به عنوان آب آشامیدنی مناسب دانست
  
موجب مسمومیت یـا   آلودگی آب در حدي که کیفیت آن از نظر سالمت عمومی غیربهداشتی باشد و : آلودگی غیربهداشتی -2

  .هاي مشابه گردد انتشار بیماري و آسیب
  هاي خروج آب حفاظت دهانه -16-4-7-4
  . هاي خروجی آب از شیرهاي برداشت آب آشامیدنی باید با فاصله هوایی حفاظت شوند دهانه) الف

کننـده آب   زن آب یا هر دستگاه دریافتفاصله هوایی قائم بین لبه زیر دهانه خروجی آب تا روي لبه سرریز آب لوازم بهداشتی، مخا
 . الف باشد) 4-7-4-16(دیگر، باید دست کم برابر ارقام جدول شماره 

 
 

  هاي خروج آب الف ـ حداقل فاصله هوایی براي دهانه) 4-7-4-16(جدول شماره 

  حداقل فاصله هوایی  لوله بهداشتی
  نزدیک دیوار  1دور از دیوار

گر که قطر موثر دهانه خـروج  شویی و لوازم بهداشتی دی دست

2(متر  میلی 15آب آنها بیش از 
2(متر  میلی 40  )اینچ 1(میلیمتر  25  .نباشد) اینچ 1

  )اینچ 11

شویی، با شیرهاي گردن  هاي رخت هاي شستشو و لگن سینک
ب غازي و لوازم بهداشتی دیگري که قطر مؤثر دهانـه خـروج آ  

2متر  میلی 20آنها بیش از 
  . اینچ نباشد 1

2(متر   میلی 40
2(متر  میلی 65  )اینچ 11

  )اینچ 12
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شـود و   هایی که شیر پرکن آنها روي بدنـه وان نصـب مـی    وان
ش لوازم بهداشتی دیگري که قطر موثر دهانه خروج آب آنها بی

  . نباشد) اینچ 1(متر  میلی 25از 
  )اینچ 3(متر  میلی 80  )اینچ 2(متر  میلی 50

هاي دیگر آب که قطر مؤثر دهانـه خـروج    خوري و خروجی آب

2(متر  میلی 15آب آنها بیش از 
  . نباشد) اینچ 1

2(متر  میلی 40  )اینچ 1(متر  میلی 25
  )اینچ 11

هایی که قطـر مـؤثر آنهـا     کننده هاي خروجی آب مصرف دهانه
  سه برابر قطر موثر دهانه  دو برابر قطر موثر دهانه  .باشد) اینچ 1(متر  میلی 25بیش از 

  . برابر قطر موثر دهانه خروج آب داشته باشد 3اي بیش از  ارقام براي حالتی است که لبه دهانه خروج آب از یک دیوار، فاصله-1
  
  
متر   میلی 150ریزد باید دست کم  شوي یا هر دهانه آزاد فاضالب یا آب باران می دهانه خروج آب از شیر یا لوله که آب را به کف -1

  . با دهانه فاضالب یا آب باران فاصله هوایی قائم داشته باشد
  : شیرهاي سرشلنگی) ب
کننده دیگري کاربرد دارد بایـد بـا    ري فضاهاي سبز یا هر مصرفکشی آب آشامیدنی که براي آبیا شیر سرشلنگی در شبکه لوله -1

  . شکن حفاظت شود فاصله هوایی، شیر یک طرفه دو تایی یا یک شیر یک طرفه و یک خالء
کـف  . این شیر باید در حوضچه مورد تایید نصب شـود . حتی اگر سرشلنگی هم نباشد. شیر تخلیه آب نباید زیر خاك قرار گیرد -2

دهانه خروجی شیر تخلیه باید نسـبت بـه   . تخلیه داشته باشد و اطمینان حاصل شود که آب در آن جمع نخواهد شد حوضچه باید
  .متر فاصله هوایی قائم داشته باشد میلی 150کف حوضچه دست کم 

  :شیر سرشلنگی در موارد زیر نیاز به حفاظت ندارد -3
  . ها کاربرد دارند تخلیه این دستگاهکن و دیگ آب گرم که فقط براي  شیرهاي تخلیه آب گرم -
هـا   شویی و ماشین ظرفشویی، در صـورتی کـه مـانع برگشـت جریـان روي ایـن دسـتگاه        شیر سرشلنگی تغذیه آب ماشین رخت -

  .بینی شده باشد پیش
رفه و یک بهلوله آب سرد مصرفی باید با نصب شیر یک طرفه دوتایی یا یک شیر یک ط) دوش کمر تلفنی(اتصال دوش شلنگی  -4

  . شکن حفاظت شود خالء
  شیر مخلوط) پ
کننده دیگر آب آشامیدنی به شـرطی مجـاز    نصب شیر مخلوط آب سرد و آب گرم مصرفی روي لوازم بهداشتی یا هر نوع مصرف -1

یک شیر یک طرفه نصب شود و دهانه مشترك خروج آب از شیر قابل مسـدود شـدن     است که روي اتصال آب سرد به شیر مخلوط
  . نباشد

  . نصب یک شیر یک طرفه کافی نیست. در صورتی که دهانه خروج آب از شیر تکی یا مخلوط اتصال سرشلنگی داشته باشد -2
  
  

   اتصال به لوازم بهداشتی -16-4-7-5
  فالش تانک مخصوص شستشوي توالت یا پیسوار) الف

از لبه روي دهانه لوله سرریز آب تانک ) اینچ 1(متر  میلی 25 تانک باید دست کم لبه زیر دهانه ورود آب از شیر شناور به فالش -1
  . باالتر باشد

اتصال آب از شبکه توزیع آب آشامیدنی به فالش تانک باید با نصب یک شیر قطع و وصل و یک شیر شناور مورد تایید حفاظت  -2
  . شود

  فالش والو مخصوص شستشوي توالت یا پیسوار) ب
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شکن یا با نصب  ع آب آشامیدنی به فالش والو باید با فاصله هوایی، نصب یک شیر یک طرفه و یک خالءاتصال آب از شبکه توزی -1
  .شیر یک طرفه دوتایی حفاظت شود

  . بینی شده باشد نصب لوازم دیگري الزم نیست اگر فالش والو از نوعی باشد که در آن مانع برگشت جریان پیش -2
  بیده) پ
  . ب مصرفی به نوعی از بیده که آب فشان مغروق دارد، مطلقاً ممنوع استکشی توزیع آ اتصال لوله -1
این تانک . تغذیه آب بیده تنها در صورتی مجاز است که آب مورد نیاز آن از تانک آب جداگانه و مخصوص آب بیده تامین شود -2

  . باید با فاصله هوایی از شبکه توزیع آب ساختمان جدا باشد
  براي مصارف دیگر انشعاب آب  -16-4-7-6
  تغذیه آب به تاسیسات گرمایی و سرمایی) الف

کننده یا بخار و نیز براي تغذیـه تاسیسـات    کشی آب مصرفی براي تغذیه تأسیسات گرمایی، با آب گرم انشعاب آب از شبکه لوله -1
کن یـا شـیر یـک طرفـه دوتـایی      شـ  بینی فاصله هوایی، نصب یک شیر یک طرفه و یک خالء سرمایی با آب سردکننده، باید با پیش

  . حفاظت شود
هاي شیمیایی تزریق شود، انشعاب آب باید با فاصله هوایی  کشی تأسیسات گرمایی یا تأسیسات سرمایی محلول اگر به داخل لوله -2

  .یا نصب شیر اطمینان اختالف فشار بین دو شیر یک طرفه حفاظت شود
  انینش کشی آب آتش انشعاب آب براي تغذیه لوله) ب
کشی آب مصرفی ساختمان، باید روي لوله انشعاب آب یک شیر قطع و وصل  نشانی از شبکه لوله کشی آب آتش براي تغذیه لوله -1

  . و یک شیر یک طرفه مورد تایید نصب شود
  شویی و ماشین ظرفشویی  انشعاب آب براي تغذیه ماشین رخت) پ
هاي مشابه دیگر باید با فاصله هوایی یا یـک شـیر یـک     ظرفشویی و دستگاهشویی و ماشین  اتصال آب براي تغذیه ماشین رخت -1

  . شکن حفاظت شود طرفه و یک خالء
بینی شده باشد، نصب این لوازم روي لولـه انشـعاب الزم    ها مانع جلوگیري از برگشت جریان پیش در صورتی که در این ماشین -2

  . نیست
  انشعاب آب براي تغذیه مصارف تحت فشار) ت
کننده آب غیرآشامیدنی هستند باید با فاصله هـوایی، شـیر    ها و تأسیساتی که مصرف انشعاب آب آشامیدنی براي تغذیه دستگاه -1

  . یک طرفه دوتایی، یا شیر اطمینان اختالف فشار بین دو شیر یک طرفه، حفاظت شود
  گیر انشعاب آب براي تغذیه سختی) ث
هاي تجاري و صنعتی باید با نصب فاصله  گیر، در ساختمان ی ساختمان باري تغذیه سختیکشی آب آشامیدن انشعاب آب از لوله -1

  .شکن حفاظت شود هوایی، شیر یک طرفه دوتایی یا شیر یک طرفه و یک خالء
  . گیر خانگی کافی است نصب یک شیر یک طرفه براي حفاظت اتصال آب به سختی -2
  هاي تصفیه آب دستگاه) ج
بینی فاصله هوایی یا نصب یک شیر اطمینان اختالف فشار بین دو شیر  تغذیه تاسیسات تصفیه آب باید با پیشانشعاب آب براي  -1

  .یک طرفه حفاظت شود
  کشی توزیع آب گرم مصرفی لوله) چ
 کشی توزیع آب گرم مصرفی باید با فاصله هوایی یا نصب یک شـیر یـک طرفـه    کشی آب سرد براي تغذیه لوله انشعاب آب لوله -1

 . حفاظت شود
  

  حفاظت لوله هاي اب زیر زمینی-16-4-7-8
اگر مسیر خط لوله توزیع اب مصرفی در زیر زمین ناگزیر باید مسیر خط لوله فاضالب را قطع کند،در این صورت باید زیـر لولـه اب   

  .کوبیده شده پر شود این فاصله باید با خاك. میلی متز از روي لوله فاضالب فاصله قایم داشته باشد 300مصرفی دست کم 



 ١٩

 
  کمینھ فاصلھ بین لولھ انشعاب اب اصلی و لولھ فاضالب ساختمان ٩-٤- ١٦شکل 

  
  

  کشی توزیع آب گرم مصرفی لوله -16-4-8
  لزوم آب گرم مصرفی -16-4-8-1
پخـت و پـز،    اي که براي حمام کـردن، شستشـو،   در هر ساختمان که محل سکونت یا اقامت انسان باشد، همه لوازم بهداشتی) الف

  . اند باید با آب گرم مصرفی هم تغذیه شوند شویی و نگهداري ساختمان در آن نصب شده تمیزکاري، رخت
در هر ساختمان که محل سکونت یا اقامت نباشد، ممکن است فقط لوازم بهداشتی مخصوص شستشو و حمام کردن با آب گرم  -1

  .مصرفی تغذیه شوند
  دما و فشار کار  -16-4-8-2

  . درجه سلسیوس باشد 60کشی آب گرم مصرفی باید  حداکثر دماي کار طراحی شبکه لوله) فال
هاي ویژه، باید برابر ارقامزیر کنتـرل   حداکثر دماي آب گرم مصرفی لوازم بهداشتی در نقطه خروج آب از شیر، جز در ساختمان) ب

  . شود
  درجه سلسیوس 49      وان  -
  درجه سلسیوس 43      دوش -
  درجه سلسیوس 43    یدستشوی -
  درجه سلسیوس60    سینک آشپزخانه -
درجه سلسیوس باشد بایـد دمـاي مـورد نیـاز بـه کمـک شـیرهاي         60در مواردي که دماي مورد نیاز آب گرم مصرفی کمتر از  -1

  . مخلوط دستی یا خودکار، کنترل شود
هاي درمانی و موارد مشابهدیگر، که دماي مورد نیاز  مانهاي ویژه، مانند کودکستان، دبستان، خانه سالمندان، ساخت در ساختمان -2

  . از ارقام باال کمتر باشد، باید دماي مورد نیاز به کمک شیرهاي مخلوط دستی یا خودکار کنترل شود
  . بار باشد 10کشی آب گرم مصرفی باید دست کم  فشار کار طراحی شبکه لوله) پ
  لزوم حفظ دماي آب گرم مصرفی -16-4-8-3
کشی توزیع آب گرم مصرفی باید لوله برگشت داشته باشد تا آب گرم مصرفی همواره گردش  براي جلوگیري از اتالف آب، لوله )الف

  .داشته باشد و دماي آب گرم خروجی به هنگام باز کردن شیرهاي برداشت آب از ارقام مقرر شده کمتر نباشد
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هاي دیگري در حد موردنیـاز بـه طـور     زیع آب گرم مصرفی را با روشکشی تو ممکن است به جاي لوله برگشت، دماي آب لوله -1
  . خودکار کنترل کرد

متـر باشـد، بایـد بـه      30کننده، بـیش از   کن تا دورترین مصرف در صورتی که طول خط لوله توزیع آب گرم مصرفی، از آب گرم -2
متـر از دورتـرین    30کـن تـا فاصـله     آب گـرم هـاي دیگـر، دمـاي آب گـرم مصـرفی داخـل لولـه را از         کمک لوله برگشت، یا روش

  . ها در حدود ارقام مقرر نگاه داشت  کننده مصرف
کشی مناسب باشد و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد، ترجیح دارد گردش آب گرم از طریق لوله برگشت تا  اگر مسیر لوله) ب

رانـد، صـورت    دماي باالتر که آب گرم را به سمت باال می کن بدون نصب پمپ و با استفاده از کاهش وزن مخصوص آب در آب گرم
  . گیرد

  .در صورت لزوم باید براي گردش آب در لوله برگشت روي این لوله پمپ نصب شود -1
بینی شود تا در مواقعی که  در صورت نصب پمپ روي لوله برگشت آب گرم مصرفی باید براي پمپ کلید خودکار یا دست پیش -2

  . رفی الزم نباشد، بتوان پمپ را خاموش کردگردش آب گرم مص
  کاري عایق -16-4-8-4
  . کشی توزیع آب گرم مصرفی، به منظور کاهش اتالف انرژي، باید برابر الزامات مقرر شده در این قسمت عایق شوند لوله) الف
  . ب صورت گیرد) 4-8-4-16(ها باید طبق جدول  کاري لوله کشی آب گرم مصرفی، عایق در صورت عایق کردن لوله) ب
  

  )متر میلی(هاي آب گرم مصرفی  ب ـ حداقل ضخامت عایق لوله) 4-8- 4- 16(جدول شماره 
دماي طراحی 

آب گرم مصرفی 
(oC) 

دماي محیط 
(oC) 

قابلیت هدایت گرمایی 
(W.m.k) 

  )متر میلی(قطر اسمی لوله 

  و بیشتر 65  50تا  32  25تا   50انشعاب تا 

  متر میلی(ت عایق ضخام  034/0  24  60تا 
15  15  25  40  

  اتصال به لوازم بهداشتی -16-4-8-5
  . کننده آب گرم هستند، باید به شیر طرف چپ باشد اتصال لوله آب گرم مصرفی به لوازم بهداشتی که مصرف) الف
  کن گرم بآ-16-4-8-6
گوي مصرف روزانـه و نیـز حـداکثر مصـرف      پاسخ اي انتخاب شود که کن باید به اندازه ظرفیت ذخیره و ظرفیت ساعتی آب گرم) ب

  . گرم مصرفی مورد نیاز جمعیت ساکن ساختمان باشد  ساعتی آب
 150لیتـر و سـه خوابـه     110لیتر، دو خوابه  75کن باید دست کم براي هر واحد مسکونی یک خواجه  ظرفیت ذخیره آب گرم  -1

  . لیتر باشد
  فشار کار ) پ
  . کیلو پاسکال باشد 1035کن باید دست کم  گرم حداکثر فشار کار مجاز آب -1
  .کن باید در محل مناسب و به صورت بادوام و دائمی روي آن نقش شده باشد حداکثر فشار کار مجاز آب گرم -2
  کن تخلیه آب گرم) ت
  . ب شودکن یا مخزن ذخیره آب گرم مصرفی باید شیر تخلیه، از نوع مورد تایید نص ترین نقطه آب گرم در پایین -1
  عایق گرمایی) ث
  . کن و مخزن ذخیره آب گرم مصرفی باید با عایق گرمایی در برابر اتالف انرژي گرمایی حفاظت شود آب گرم -1
وات بـر مترمربـع بیشـتر     47ضخامت عایق گرمایی باید طوري انتخاب شود که تلفات انرژي گرمایی از سـطوح خـارجی آن از     -2

  .درجه سلسیوس بیشتر گرفته شود 18رژي، دماي محیط محل نصب دستگاه نباید از در محاسبه اتالف ان. نباشد
  لوازم ایمنی) ج
  . کن باید شیر اطمینان فشار و شیر اطمینان دما، یا شیر ترکیبی فشار ـ دما، از نوع مورد تایید داشته باشد آب گرم -1
  . مناسب باشد کن ظرفیت تخلیه شیر اطمینان باید براي ظرفیت گرمایی آب گرم -2
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  . درجه سلسیوس تنظیم شود 99شیر اطمینان دما باید حداکثر براي تخلیه در دماي  -3
  .کیلوپاسکال در سطح دریا تنظیم شود 1035شیر اطمینان فشار باید براي تخلیه مخزن، در فشار کار مجاز حداکثر و یا  -4
تر از تراز سـطح   متر پایین میلی 150ره آب گرم مصرفی  در ارتفاع کن یا مخزن ذخی شیر اطمینان باید در قسمت باالي آب گرم -5

  . باالي مخزن نصب شود
  .کن یا مخزن ذخیره آب گرم مصرفی و شیر اطمینان نباید هیچ شیر دیگري نصب شود بین آب گرم -6
  . لسیوس باشددرجه س 99لوله تخلیه شیر اطمینان باید از نوع غیرقابل انعطاف و مناسب براي کار در دماي  -7
  .قطر اسمی لوله تخلیه آب از شیر اطمینان باید دست کم برابر قطر دهانه خروجی شیر اطمینان باشد -8
روي ایـن  . تخلیه آب در لوله تخلیه شیر اطمینان باید به طور ثقلی انجام گیرد و شیب لوله همواره به طرف نقطه تخلیـه باشـد   -9

  .لوله نباید هیچ شیري نصب شود
سیر لوله تخلیه شیر اطمینان باید طوري انتخاب شود که خروج آب موجب خسارت و خرابی نشود، ایجاد خر نکنـد و سـر و   م -10

  . این لوله باید در برابر احتمال یخ زدن حفاظت شود.  صداي آن باعث مزاحمت نشود
اتصال این لوله . فشار جو به نزدیک نقطه تخلیه برسدانتهاي لوله تخلیه باید با دهانه باز و بدون دنده باشد و آب تخلیه شده با  -11

اتصـال مسـتقیم ایـن لولـه بـه شـبکه       . کشی فاضالب ساختمان باید از نوع غیرمستقیم و با فاصله هوایی صورت گیرد به شبکه لوله
  . شی فاضالب ساختمان مجاز نیست: لوله

  کن کنترل دماي آب گرم) چ
ما مجهز باشد، به طوري که بتوان به کمـک آن، دمـاي آب گـرم مصـرفی را از حـداقل تـا       کن باید به کنترل خودکار د آب گرم -1

  . حداکثر مورد نیاز تنظیم کرد
  قطع و وصل انرژي) ح
  . بینی شود کن از نوع برقی است باید براي قطع و وصل انرژي ورودي به آن کلید جداگانه و مستقلی پیش اگر آب گرم -1
کند باید روي لوله ورودي سوخت به مشعل آن، شـیر جداگانـه و     کار می) سوخت مایع یا گاز(مستقیم کن با شعله  اگر آب گرم -2

  . بینی شود مستقلی پیش
کننده ورودي به آن، شیر جداگانه  گیرد، باید روي لوله آب گرم  کننده یا بخار می کن انرژي گرمایی خود را از آب گرم اگر آب گرم -3

   .بینی شود و مستقلی پیش
  

  ضدعفونی، آزمایش، نگهداري -16-4-9
  ضد عفونی -16-4-9-1
  . برداري، باید طبق الزامات مقرر شده از طرف ناظر قانونی ضدعفونی شود کشی توزیع آب مصرفی ساختمان، پیش از بهره لوله -1
در این قسمت از مقررات صـورت  در صورتی که چنین الزاماتی رسماً منتشر نشده باشد، ضدعفونی باید طبق الزامات مقرر شده  -2

  . گیرد
  . کشی و پیش از نصب لوازم بهداشتی صورت گیرد عمل ضد عفونی باید پس از آزمایش نشت لوله -3
  روش ضد عفونی کردن) ب
شستشو باید  .آور کامالً پاك گردد ها از مواد زائد و زیان کشی با آب آشامیدنی کامالً شستشو داده شود و داخل لوله ابتدا باید لوله -1

  . هاي باز کامالً تمیز و عاري از مواد زائد و آلوده گردد تکرار شود تا آب خروجی از دهانه
هاي باز بـه مـدت    پر شود و همه شیرها و دهانه) PPM 50(گرم در لیتر  میلی 50کشی باید با محلول کلر با غلظت  سپس لوله -2

  . تعیین کرد) PPM200(گرم در لیتر  میلی 200اعت و غلظت محلول کلر را س 3توان مدت ضدعفونی  را  می. ساعت بسته شود 24
هاي  کشی را از محلول کلر خالی کرد و با آب آشامیدنی دوباره شستشو کرد تا زمانی که آب خروجی از دهانه پس از آن باید لوله -3

  . باز بدون کلر باشد
اگر نتیجه آزمایش نشان دهد که . شناسی برداشته شود آزمایش میکروبپس از انجام کامل عمل ضدعفونی باید نمونه آب براي  -4

  .کشی آلودگی باقی است، باید با تایید ناظر ساختمان، عمل ضدعفونی به ترتیب باال تکرار شود ها یا دیگر اجزاي لوله هنوز در لوله
  آزمایش نشت -16-4-9-2
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  کلیات) الف
  . ی ساختمان  باید طبق الزامات مندرج در این قسمت از مقررات انجام شودکشی توزیع آب مصرف آزمایش نشت شبکه لوله -1
ها و اجزاي دیگر  کشی قسمت به قسمت در جریان پیشرفت کار، یا به طور کامل پس از نصب کلیه لوله ممکن است آزمایش لوله -2

  . کشی صورت گیرد لوله
در هنگـام  . کشی نباید با عایق یا اجزاي ساختمان پوشانده شود اي لولهکشی، هیچ یک از اجز پیش از انجام آزمایش و تایید لوله -3

  . کشی باید آشکار و قابل بازرسی باشد آزمایش همه اجزاي لوله
کشی، باید پس از خاتمه کار و نیز پس از نصب لوازم بهداشتی، آزمایش فشار با  عالوه بر آزمایش قسمت به قسمت یا کامل لوله -4

  . آب انجام گیرد
  روش انجام آزمایش) ب
کشی با آب به تـدریج   هاي باز به طور موقت بسته شود و لوله کشی و پیش از نصب لوازم بهداشتی باید دهانه پس از خاتمه لوله -1

  .کشی را به مدت حداقل دو روز پر از آب نگاه داشت پیش از اقدام به آزمایش باید شبکه لوله. پر شود و کامالً هواگیري گردد
. بـار انجـام شـود    10زمایش فشار باید با آب و به کمک تلمبه مخصوص آزمایش فشار آب، مجهز به فشارسنج یا فشار حداقل آ -2

  .کشی مورد آزمایش نصب شود فشارسنج باید در باالترین قسمت لوله
زمایش فشار آب پس از در این مدت اگر شکستگی یا نشت آب مشاهده شود، باید آ. مدت آزمایش باید حداقل یک ساعت باشد -3

  .رفع عیب تکرار شود
کشی آب، لوازم بهداشتی و کلیـه اجـزاي    شبکه لوله. پس از نصب لوازم بهداشتی یک بار دیگر باید آزمایش فشار آب انجام شود -4

شـود و نسـبت بـه    همه شیرها باید یک به یک باز و بسته . آن باید از نظر مقدار جریان و فشار کار در وضعیت کار عادي قرار گیرد
در . برداري و به مدت حداقل یک سـاعت انجـام شـود    این مرحله آزمایش باید در فشار بهره. بند بودن آنها اطمینان حاصل شود آب

  . صورت مشاهده نشت، پس از رفع عیب، این آزمایش باید تکرار شود
  
  

  افت فشار در لوله ها
  : افت فشارهاي زیر را باید لحاظ کنیم) شیر برداشت(کننده  تا آخرین مصرف ي قبل از کنتور ي آب مصرفی در نقطه از فشار شبکه

 Pwmافت فشار در کنتور   -

ي لوله کشی آب ساختمان  شبکه) شیر برداشت(کننده  فشار ناشی از ارتفاع تراز نصب کنتور و باالترین مصرف اختالف  -
PH 

  PLافت فشار در لوله  -

 PL1)  شود کشی لحاظ می نصف طول لولهکه معموالً (ها  افت فشار در فیتینگ -

 Pminحداقل فشار مورد نیاز در پشت شیرهاي برداشت  -

  
Pin= Pwm+ PH+ PL+ PL1 + Pmin 

PL+L1= Pin - Pwm - PH - Pmin                                  حداکثر فشار متحمل در طول مسیر 
 

افت ) ي شیرها بسته است وقتی همه(ست که در حالت بدون جریان ا  )bar  )10 mH2o 1افت فشار در کنتور معموالً : نکته
 .فشار در کنتور برابر صفر است
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  تست
  )1377(کشی در داخل مصالح ساختمانی مجاز است؟ ـ آیا دفن لوله ودیگر اجزاي لوله 2

  لوله وفیتینگ مجازنیست) ب  . فیتینگ وشیر مجاز نیست) الف
  ب وج) د                 شیر مجاز نیست) ج

   .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
   )»5و4«ـ  3ـ  3ـ  4ـ  16(ـ بند  16مبحث 

کشی ناگزیر باید در داخل اجزاي ساختمان یا زیر کـف دفـن شـود، بایـد      در صورتی که قسمتی از لوله یا دیگر اجزاي لوله) 1«
  . ضرورت آن مورد تأیید قرار گیرد

هاي الزم براي جلوگیري از خوردگی و یخ زدن به عمل آیـد و امکـان انقبـاض و     فاظتدر صورت دفن قسمتی از لوله باید ح) 2
  . ها فراهم شود انبساط لوله

کشی مسی مطلقاً  کشی فوالدي گالوانیزه یا لوله لوله به لوله، لوله به فتینگ یا فتینگ به فتینگ در لوله) Joint(محل اتصال ) 3
  . شود نباید در اجزاي ساختمان یا زیر کف دفن

  ».هیچیک از شیرها مطلقاً نباید در اجزاي ساختمان یا زیر کف دفن شود) 4
  

چقدر  NO FLOW PRESSUREهاي لوازم بهداشتی در وضعیت بدون جریان   ـ حداکثر فشار آب پشت شیر 3
  )1377(است؟

  محدود نیست) د   بار 3) ج   بار 4) ب   بار 6) الف
   .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب

  :آمده است 16ر مبحث د
  ان آبیفشار و مقدار جر 5ـ  3ـ  4ـ  16«

 No Flow(کشی توزیع آب مصرفی، در پشت شیرهاي لوازم بهداشتی، در وضعیت بدون جریان  حداکثر فشار آب شبکه لوله) الف
Presssure ( بار  4نباید از)تر باشد بیش) پوند بر اینچ مربع 60= متر ستون آب  40.«  

  
تر نشود  هاي لوازم بهداشتی از حداکثر مجاز بیش  هاي بلند براي آن که حداکثر فشار پشت شیر اختمانـ در س 14

  )1377(هایی براي این کار قابل قبول است؟ بندي شود، چه سیستم ساختمان باید در ارتفاع منطقه
  مخزن و پمپ براي هر منطقه) ب   شیر فشار شکن براي هر منطقه) الف

  الف وب و ج) د     اي هر منطقهتانک فشار بر) ج
  )2ـ  6ـ  4ـ  16(ـ بند  16مبحث  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب

  تنظیم فشار آب  -16-4-6-2
هـاي   کشی توزیع آب مصرفی ساختمان، در مورد لزوم و با تایید باید یکی از سیسـتم  براي تأمین یا تنظیم فشار در شبکه لوله) الف

  :طراحی و نصب شودزیر یا ترکیبی از آنها 
  پمپ و مخزن ذخیره مرتفع -
  پمپ و مخزن تحت فشار بدون دیافراگم -
  پمپ و مخزن تحت فشار ـ با دیافراگم  -
  سیستم افزایش فشار بدون مخزن  -
 شیر فشارشکن از نوع قابل تنظیم -
  

  )1377(کجاست؟ ـ اگر فشار آب شهر براي تامین حداقل فشار مورد نیاز کافی نباشد محل مناسب پمپ 15
  پس از مخزن ذخیر ه آب) ب    مستقیماً بعد از کنتور) الف

  نامحدود) د   پس از شیر یکطرفه بعداز کنتور) ج
  ) 5ـ  3ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب

  :آمده است 16در مبحث 
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  . شهر مجاز نیست نصب مستقیم پمپ روي لوله انشعاب آب) 2«
  

کشی شبکه توزیع آب آشامیدنی در ساختمان براي انتخاب مصالح  ـ حداکثر فشار وحداکثر دماي کار مجاز لوله16
  )1377(نباید از ارقام زیر کمتر باشد؟

  گراد درجه سانتی 60بار و  10) ب    گراد درجه سانتی 65بار  10) الف
  گراد درجه سانتی 60ر و با 6) د    گراد درجه سانتی 65بار و  6) ج

  الف)1ـ  4ـ  4ـ  16( بند ـ )ویرایش جدید(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
  حداکثر فشار و دماي کار مجاز

توزیـع آب سـرد و آب گـرم    ) کشی لوله، فتینگ، فلنج، شیر و دیگر اجزاي لوله(کشی  حداکثر فشار کار مجاز اجزاي لوله) الف«
  ».کمتر باشد) پوند بر اینچ مربع 150(بار  10نباید از ) درجه فارنهایت 140(گراد  درجه سانتی 60دماي کار مصرفی در 

  
مجاز  (joint)کشی فوالدي گالوانیزه براي توزیع آب آشامیدنی داخل ساختمان چه نوع اتصال  ـ در لوله 17

  )1377(است؟
  اتصال جوشی) ب       اي اتصال دنده) الف

  الف و ج) د  ) اي دنده(نجی اتصال فل) ج
  ـ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب

  ) »ب«8ـ  4ـ  4ـ  16(بند  
  کشی فوالدي گالوانیزه اتصال در لوله) ب«
  . باشداي  باید از نوع اتصال دنده) اینچ 2(متر  میلی 50کشی فوالدي گالوانیزه تا قطر نامی  اتصال اجزاي لوله) 1
تـوان از   مـی ) ایـنچ  4و  3و 2 2/1(متـر   میلی 100و  80و  65کشی فوالدي گالوانیزه در قطرهاي نامی  در اتصال اجزاي لوله) 2

  . اي یا اتصال فلنجی استفاده کرد اتصال دنده
از نـوع اتصـال فلنجـی     بایـد ) اینچ 6و  5(متر  میلی 150و  125کشی فوالدي گالوانیزیه در قطرهاي نامی  اتصال اجزاي لوله) 3

  ».باشد
  

ـ در مخزن ذخیره آب آشامیدنی تراز اتصال لوله ورودي لوله سرریز وسطح آب باید دست کم اختالف ارتفاع زیر  18
  )1377(را داشته باشد؟

  متر باالتر از سرریز میلی 40ي ورودي  دهانه لوله) الف
  متر باالتر از حداکثر سطح آب میلی 40ي سرریز  دهانه) ب
  متر باالتر از لوله ورودي میلی 40ي سرریز  دهانه) ج
  )هردو(الف و ب ) د

  ) »ث«1ـ  6ـ  4ـ  16(هاي  ـ بند) ویرایش جدید(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
  حداکثر سطح آب باالتر باشد متر از میلی 40به مخزن باید دست کم لبه زیر دهانه لوله ورود آب 
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  )1378(کشی آب آشامیدنی ساختمان چقدر است؟ ار و زمان آزمایش شبکه لولهـ فش 33
  ساعت 2بار ـ  6) د  ساعت 2بار ـ  10) ج  ساعت 1بار ـ  10) ب  ساعت 1بار ـ  6) الف

  ) »3ب«و»2ب«2ـ  9ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
  یشروش انجام آزما) ب«
بـار   10آزمایش فشار باید با آب و به کمک تلمبه دستی مخصوص آزمایش فشار آب، مجهز به فشارسنج، بـا فشـار حـداقل    ) 2

  . کشی مورد آزمایش نصب شود فشارسنج باید در باالترین قسمت لوله. انجام شود
ده شـود، بایـد آزمـایش فشـار آب     در این مدت اگر شکستگی یا نشت آب مشاه. مدت آزمایش باید حداقل یک ساعت باشد) 3

  ».پس از رفع عیب تکرار شود
   

ریز لوازم بهداشتی  ي سر ي خروجی آب از شیر نسبت به تراز روي لبه قائم دهانه) AIR GAP(ي هوایی  ـ فاصله 19
  )1377(دست کم باید چقدر باشد؟

  متر میلی 40دستشوئی و سینک ) ب  متر میلی 40و سینک  25دستشویی ) الف
  محدودیت ندارد) د   متر میلی 25ستشوئی و سینک د) ج
  

  )»الف«4ـ  7ـ  4ـ  16(ـ جدول ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب
  
 

  حاقل فاصله هوایی  لوازم بهداشتی
  نزدیک دیوار  1دور از دیوار

  
ـ دستشویی و لوازم بهداشتی دیگـري کـه قطـر مـؤثر     

1(متر  میلی 15ها بیش از  ج آب آندهانۀ خرو
2

) ایـنچ  
  . نباشد

شـویی، بـا    هـاي رخـت   هـاي شستشـو و لگـن    ـ سینگ
شیرهاي گردن غازي و لوازم بهداشتی دیگري که قطر 

3(متـر   میلی 20ها بیش از  مؤثر دهانۀ خروج آب آن
4

 
  . نباشد) اینچ

هـا روي بدنـۀ وان نصـب     که شیر پرکن آن هایی ـ وان
شود و لوازم بهداشتی دیگري که قطر مـؤثر دهانـۀ    می

  . نباشد) اینچ 1(متر  میلی 25ها بیش از  خروج آب آن
هـاي دیگـر آب کـه قطـر مـؤثر       خوري و خروجی ـ آب

1(متر  میلی 15ها بیش از  دهانۀ خروج آب آن
2

) ایـنچ  
  . نباشد

هـایی کـه قطـر     هاي خروج آب مصـرف کننـده   ـ دهانه
  . باشد) اینچ 1(متر  میلی 25ها بیش از  مؤثر آن

  
  ) اینچ 1(متر  میلی 25
  

11(متر  میلی 40
2

 
  ) اینچ

  
  

  ) اینچ 2(متر  میلی 50
  
  

  ) اینچ 1(متر  میلی 25
  
  

دو برابر قطر مؤثر 
  دهانه

11(متر  میلی 40
2

 
  ) اینچ

  
12(متر  میلی 65

2
 

  ) اینچ
  
  

  ) اینچ 3(متر  میلی 80
  
  

11(متر  میلی 40
2

 
  ) اینچ

  
سه برابر قطر مؤثر 

  دهانه

  
  

مان تغذیه شود در چه تواند مستقیماً ازشبکه توزیع آب اشامیدنی ساخت ـ آیا شیر سر شیلنگی آبیاري می 20
  )1377(شرایطی؟

  بانصب شیریک طرفه ) ب    با نصب شیر قطع و وصل) الف
  )هردو(الف و ب ) د   با شیر یکطرفه ویک خالء شکن) ج

  ـ ) »ب«4ـ  7ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  جواب
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  : شیرهاي سرشلنگی) ب«
کشی آب آشامیدنی که براي آبیاري فضاهاي سبز یا هر مصرف کننده دیگري کاربرد دارد  گی در شبکه لولهشیر سرشلن-1

  ».شکن حفاظت شود یکطرفه و یک خالءباید با فاصله هوایی، شیر یکطرفه دوتایی یا یک شیر 
  

ه شرایطی مجاز کشی تأسیسات گرمایی وسرمایی در چ ـ انشعاب آب از یک شبکه آشامیدنی به سیستم لوله 21
  )1377(است؟

  با شیر یکطرفه دوتایی) ب     ي هوایی با فاصله) الف
  الف و ب و ج) د   باشیر یکطرفه ویک خالء شکن) ج

  ) »الف«6ـ  7ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
  تغذیه آب به تأسیسات گرمایی و سرمایی) الف«

گرمایی، با آب گرم کننده یا بخار و نیـز بـراي تغذیـه     کشی آب مصرفی براي تغذیه تأسیسات شعاب آب از شبکه لولهان-1
شـکن یـا شـیر     بینی فاصله هوایی، نصب یک شیر یکطرفـه و یـک خـالء    تأسیسات سرمایی با آب سرد کننده، باید با پیش

  ».یکطرفه دوتایی حفاظت شود
  

تغذیه  (POTABLE WATER)شتی در فضاهاي ساختمان حتماً باید از آب آشامیدنی ـ کدام یک از لوازم بهدا 11
  )1378(شوند؟

  دستشوئی و دوش وسینک) ب    لوازم پخت و پز) الف
  الف و ب) د   فالش والو یا فالش تانک توالت) ج

  . پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
  :آمده است 16در مبحث 

ها براي آشامیدن، حمام کردن، پخت و پز یا در تولید مـواد خـوراکی، پزشـکی و     از آب آن لوازم بهداشتی که 2ـ   2ـ   4ـ   16«
  ».شود، باید منحصراً با آب آشامیدنی تغذیه شوند دارویی استفاده می

  
ـ روي لوله انشعاب از آب آشامیدنی براي تغذیه شبکه آب آتش نشانی به منظور حفاظت حداقل چه شیرهایی  38

  )1378(باید نصب شود؟
  یک شیر قطع و وصل و یک شیر یکطرفه) ب  یک شیر قطع و وصل) الف

  یک شیر قطع و وصل و یک خالء شکن) د    یک شیر یکطرفه) ج
  ) »1ب«6ـ  7ـ  4ـ  16(مبحث شانزدهم بند  پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
  نشانی کشی آب آتش انشعاب آب براي تغذیه لوله) ب«
آب یک شـیر قطـع و    کشی آب مصرفی ساختمان، باید روي لوله انشعاب نشانی از شبکه لوله آب آتشکشی  براي تغذیه لوله) 1

  ».وصل و یک شیر یکطرفه مورد تأیید نصب شود
  

بین دو شبکه آب آشامیدنی و آب غیر آشامیدنی در ساختمان   (CROSS CONNECTION)ـ اتصال مستقیم 12
   )1378( .ب باید صورت بگیردمجاز نیست در صورت لزوم اتصال به چه ترتی

  نصب مانع برگشت جریان) ب      نصب شیر قطع و وصل) الف
  نصب شیر یکطرفه) د  هیچگونه اتصال مجاز نیست) ج

  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
   :آمده است 16 در مبحث 

  ) Cross- Connection(اتصال مستقیم  2ـ  7ـ  4ـ  16«
با نصب لوازم مورد تایید ،مگر آنکه  کشی آب غیرآشامیدنی مجاز نیست شی آب آشامیدنی و لولهک اتصال مستقیم بین لوله) الف

  .از برگشت جریان جلوگیري شود 
  
  



 ٢٧

  
  )1378(ـ آیا جریان آب از شبکه آب گرم مصرفی به شبکه آب سرد مصرفی مجاز است؟ 13
  در شیر مخلوط دستشویی مجاز است) ب    مجاز نیست) الف

  ب و ج) د  ط سینک مجاز استدر شیر مخلو) ج
   )»ب«2ـ  7ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب

  اتصال مستقیم -16-4-7-2
 مگر آن که با نصب لوازم مورد تایید، از. کشی آب غیرآشامیدنی مجاز نیست کشی آب آشامیدنی و لوله اتصال مستقیم بین لوله) الف

  .برگشت جریان جلوگیري شود
کشی آب گرم مصرفی مجاز نیست، مگر آن که با نصب لوازم مورد تاییـد از   کشی توزیع آب سرد و لوله اتصال مستقیم بین لوله) ب

  .برگشت جریان جلوگیري شود
آشامیدنی که از منابع  کشی آب شود و شبکه لوله کشی آب آشامیدنی که از شبکه آب شهري تغذیه می اتصال مستقیم بین لوله) پ

  .شود، مجاز نیست خصوصی تغذیه می
 . کشی فاضالب و آب باران مجاز نیست کشی آب آشامیدنی به لوله  اتصال مستقیم لوله) ت
  

  )1378(کشی آب سرد و گرم مصرفی در ساختمان؟ ـ محل مناسب براي نصب لوله و دیگر اجزاي لوله 14
  داخل سقف کاذب در) ب  دراجزاي ساختمان دفن شود) الف

  حتماً روکار اجرا شود) د    قابل دسترسی باشد) ج
  .پاسخ صحیح است) ج(گزینه  ـ جواب
  ها مسیر لوله 3ـ  3ـ  4ـ  16«

کشـی فضـاي الزم بـراي تعمیـر،      ها و دیگر اجـزاي لولـه   کشی باید در مسیرهایی اجرا شود که همه جا در اطراف لوله لوله) الف
  . ي وجود داشته باشدتعویض و کار با ابزار عاد

هـا آسـان    قرار گیرند، به شرط آنکه دسترسی و تعمیر آن) Shaft(هاي قائم ممکن است روکار باشند یا در داخل شفت  لوله) 1
  . باشد

قـرار  ) Trench(رو یا در داخل تـرنچ   رو، خزیده هاي افقی ممکن است روکار، در داخل سقف کاذب، در داخل کانال آدم لوله) 2
 ».در هر حالت دسترسی و تعمیر باید آسان باشد .گیرند

  
  

  )1378(ـ حداقل فشار آب پشت شیرهاي دستشویی سینک و دوش چقدر است؟ 16
  محدود نیست) د  بار 6/0) ج  بار 2/1) ب  بار1) الف

  ـ ) »ب«5ـ  3ـ  4ـ  16(ـ جدول ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  جواب
    

  ب) 5ـ  3ـ  4ـ  16(شماره جدول 
  حداقل مقدار جریان و فشار آب پشت شیرهاي لوازم بهداشتی

  فشار آب  مقدار جریان  لوازم بهداشتی
  پوند بر اینچ مربع  متر ستون آب  گالن در دقیقه  لیتر در دقیقه  
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  وان 
  بیده

  سینک با سینی
  شویی خانگی ماشین ظرف

  خوري آب
  شویی لگن رخت
  دستشویی

  دوش
  شیر ترموستاتیک دوش با

  شیر سرشلنگی
  سینک آشپزخانه ـ خانگی
  سینک شستشوي عمومی

  پیسوار با فالش والو
  توالت ـ با فالش تانک
  توالت ـ با فالش والو

  توالت فرنگی یکپارچه

15  
5/7  

15  
10  
3  
15  

5/7  
5/11  
5/11  

19  
5/9  
5/11  

45  
5/11  

95  
23  

4  
2  
4  
75/2  
75/0  
4  
2  
3  
3  
5  
5/2  

3  
12  
3  
25  
6  

5/5  
7/2  
5/5  
5/5  
5/5  
5/5  
5/5  
5/5  

14  
5/5  
5/5  
5/5  

17  
5/5  

17  
14  

8  
4  
8  
8  
8  
8  
8  
8  
20  
8  
8  
8  
25  
8  
25  
20  

 
  

ـ اگر دماي سطح خارجی لوله آب سرد در داخل سقف کاذب به زیر نقطه شبنم هواي داخل سقف کاذب برسد  17
  )1378(ل هست؟کند چه راه حلی براي این مشک گیرد و سقف کاذب را مرطوب می تقطیر صورت می

  لوله باید عایق شود) ب  لوله نباید در داخل سقف کاذب نصب شود) الف
  آید این اتفاق هرگز پیش نمی) د  هواي داخل سقف گرم شود ) ج

   .پاسخ صحیح است) ب(جواب ـ گزینه 
  .باشد مناسبترین روش براي جلوگیري از مشکل مذکور عایق کردن سطح لوله می

  
رسد  رسانی داخل ساختمان می یش فشار روي انشعاب آب شهر که به شبکه آبـ محل نصب پمپ افزا 18

  )1378(کجاست؟
  نصب مستقیم پمپ روي انشعاب آب شهر مجاز نیست) الف
  پس از یک شیر قطع و وصل و یک شیر یکطرفه نصب شود) ب
  محدودیتی ندارد) د    قبل از آب انبار) ج

  ـ ) »2ب«5ـ  3ـ  4ـ  16ـ بند) تأسیسات بهداشتی(زدهم مبحث شان پاسخ صحیح است) الف(گزینه  ـجواب 
گیري شود که در زمان حداکثر مصـرف، فشـار و    ها به ترتیبی اندازه کشی آب مصرفی باید طوري طراحی شود و لوله شبکه لوله) ب

ارقـام ایـن   . ب کمتر نباشـد  )5-3-4-16(رسانند، از ارقام جدول شماره  هایی که به لوازم بهداشتی آب می مقدار جریان آب در لوله
ت ) 5-3-4-16(حداکثر مصرف آب در لـوازم بهداشـتی در جـدول    . جدول نباید به عنوان مصارف آب در لوازم بهداشتی تلقی شود

  . آمده است
-16(دهد، براي تامین فشار و مقدار جریان نشان داده شده در جدول شماره  اگر فشار شبکه شهري که به ساختمان انشعاب می -1
هاي افزایش دهنده فشار، فشار آب را تا حدي افزایش داد کـه فشـار پشـت شـیرهاي      ب کافی نباشد، باید با نصب سیستم) 4-3-5

  . لوازم بهداشتی کمتر از ارقام جدول نباشد
  . نصب مستقیم پمپ روي لوله انشعاب آب شهري مجاز نیست -2
  

مان بلند الزم است ساختمان در ارتفاع به دو یاچند منطقه ـ در توزیع آب سرد به لوازم بهداشتی طبقات ساخت 19
  )1378(شود؟ تعداد طبقات هر منطقه چگونه انتخاب می. تقسیم شود

  بار باشد 4فشار آب پشت شیرهاي لوازم بهداشتی حداکثر ) الف



 ٢٩

  طبقه یک منطقه شود 10هر ) ب
  به انتخاب قطر لوله بستگی دارد) د  طبقه یک منطقه شود 12هر ) ج

  ) پ5ـ  3ـ  4ـ  16ـ بند) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه جواب 
  :آمده است 16در مبحث 

ب و ) 5ـ  3ـ  4ـ  16(قل فشار آب پشت شیرهاي لوازم بهداشتی، طبق جدول شماره تأمین حداهاي بلند براي  در ساختمان) پ«
، در صورت لزوم با تأیید، باید ساختمان در ارتفاع به دو یا چند )بار 4(بهداشتی  رعایت حداکثر فشار آب پشت شیرهاي لوازم

  ».منطقه تقسیم شود
  

کشی شبکه توزیع آب آشامیدنی در ساختمان براي انتخاب مصالح  ـ حداکثر فشار کار وحداکثر دماي کار مجاز لوله 20
  )1378(نباید از ارقام زیر کمتر باشد؟

  گراد درجه سانتی 65بار ـ  6) ب  گراد سانتی درجه 60بار ـ  4) الف
  گراد درجه سانتی 60بار ـ  10) د  به ارتفاع ساختمان بستگی دارد) ج
  

  ) »الف«2ـ  4ـ  4ـ  16(ـ بند ) ویرایش جدید(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
  حداکثر فشار و دماي کار مجاز -16-4-4-2 

درجـه   140(درجـه سلسـیوس    60کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی در دمـاي کـار    ز اجزاي لولهحداکثر فشار کار مجا) الف
  .کمتر باشد) پوند بر اینچ مربع 150(بار  10نباید از ) فارنهایت

درجـه سلسـیوس    60ها، دماي آب گرم مصرفی نباید از  جویی در مصرف انرژي و جلوگیري از خوردگی در لوله به منظور صرفه) ب
  . تر باشدبیش

  
  )1378(تواند به کار رود؟ کشی توزیع آب آشامیدنی داخل ساختمان می ـ چه مصالحی در لوله 21
  لوله و فیتینگ فوالدي گالوانیزه و مسی) ب  لوله و فیتینگ فوالدي) الف

  لوله و فیتینگ پلی اتلین) د  لوله و فیتینگ پی وي سی) ج
  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب

  :آمده است 16در مبحث 
  انتخاب لوله 3ـ  4ـ  4ـ  16«

  هاي فوالدي لوله) الف
  : هاي فوالدي باید از نوع گالوانیزه، دو سر دنده با بوشن فوالدي گالوانیزه، طبق یکی از استانداردهاي زیر باشد لوله) 1

ISIRI 423 
 ISO 65) وزن متوسط یا سنگین( 

DIN 2440 , 2441 
  BS 1387) وزن متوسط یا سنگین( 

  هاي مسی لوله) ب
ــی  لولــــه) 1 ــد بــ ــی بایــ ــاي مســ ــالف  هــ ــرم(درز از نــــوع کــ ــاخه ) نــ ــوع شــ ــا از نــ ــخت(اي  یــ ــب )ســ   ، مناســ

  بــــــا اتصــــــال فتینــــــگ فشــــــاري ، )Capillary Soldering(بـــــراي اتصــــــال لحیمــــــی مــــــوئینگی  
)Fitting Compression( ،طبق یکی از استانداردهاي زیر باشد :  

ISO 274 
DIN 1786 

BS 2871 PART 1 
ANSI B88 

انتخاب لوله مسی از استانداردهاي دیگر به شرطی مجاز است که از نظر جنس، ضخامت جدار، انـدازه، نـوع اتصـال و دیگـر     ) 1
  . مشخصات، مشابه استانداردهاي مقرر شده باال و مورد تأیید باشد

  . انتخاب شود) نرم(ف در صورتی که اتصال از نوع اتصال فتینگ فشاري باشد، لوله مسی باید از نوع کال) 2



 ٣٠

  هاي غیرفلزي لوله) پ
کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی داخل ساختمان، با دماي کار و فشار کار مقرر شده در  هاي غیرفلزي که در لوله لوله) 1
بهداشـتی   روند باید، از نظر بهداشتی و مناسب بودن بـراي آب آشـامیدنی، گـواهی یکـی از مراکـز      به کار می) 2ـ   4ـ   4ـ   16(

  . ، را داشته باشندDVGWیا  NSFمعتبر، مانند 
  : باید طبق یکی از استانداردهاي زیر باشد) PEX(اتیلن مشبک  هاي پلی لوله) 2

DIN 16892 

BS 7291 PART 3 

ANSI / ASTM F877 – 97 

CAN / CSA B 137. 5 
باید طبق یکی از اسـتانداردهاي  ) PEX / AL / PEX(اتیلن مشبک  اتیلن مشبک ـ آلومینیوم ـ پلی هاي پنج الیه پلی لوله) 3

  : زیر باشد
DIN / DVGW 542, 543 

ANSI / ASTM F1281 – 00, F 1335 

CAN CSA B 137. 10 

بایـد طبـق یکـی از اسـتانداردهاي زیـر      ) RAISED TEMPERATURE – PE – RT(اتیلن دماي باال  هاي پلی لوله) 4
  : باشد

DIN 4721 – 2001 

DIN 16833 – 2000 

ANSI / ASTM 
باید طبق یکی از ) RT – PE – RT / AL / PE(اتیلن دماي باال  اتیلن دماي باال ـ آلومینیوم ـ پلی هاي پنج الیه پلی لوله) 5

  : استانداردهاي زیر باشد
ANSI / ASTM F 1282 – 01a , F 1335  

  
ورودي و خروجی باید در دو طرف مقابل هم  هاي تر باشد لوله ـ گنجایش مخزن ذخیره آب آشامیدنی از چقدر بیش 22

  )1378(قرار گیرند؟
  محدودیتی ندارد) د  لیتر 1000) ج  لیتر 2500) ب  لیتر 2000) الف

  ) 6-»ث«1ـ  6ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه جواب 
لیتر باشد، دهانه خروجی و دهانه  1000اگر حجم مخزن بیش از . شودروي لوله ورودي آب به مخزن باید شیر قطع و وصل نصب 

  ».ورودي آب باید در دو سمت مخزن و در مقابل هم قرار گیرند تا از راکد ماندن آب جلوگیري شود
  

تر باشد باید دو مخزن احداث شود تا در زمان تمیز کردن  ـ اگر گنجایش مخزن ذخیره آب بهداشتی از حدي بیش 23
  )1378(تر؟ ها بتوان از مخزن دیگري استفاده نمود از چه ظرفیتی بیش  یه یکی از آنو تخل

  لیتر 10000) د  لیتر 8000) ج  لیتر 6000) ب  لیتر 4000) الف
  ) »7ث«1ـ  6ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) الف(جواب ـ گزینه 

یتر باشد، باید به جاي یک مخزن دست کم دو مخزن بطور موازي نصب شود تا ل 4000اگر گنجایش مخزن آب بیش از 
بطور جداگانه و مستقل به شیرهاي ر مخزن باید در این حالت ه. هنگام تعمیر یا تمیز کردن یکی از مخازن، آب قطع نشود

  ».ورودي و خروجی آب، شیر کنترل، شیر تخلیه، لوله سرریز و لوله هواکش مجهز باشد
  

  )1378(انشعاب آب تغذیه تأسیسات گرمایی از شبکه آب آشامیدنی ساختمان در چه شرایطی مجاز است؟ ـ 25
  شیر یکطرفه دوتایی) ب    با فاصله هوایی) الف
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  هر سه مورد) د  یک شیر یکطرفه و یک خالشکن) ج
  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب

  :آمده است 16در مبحث 
  ي مصارف دیگرانشعاب آب برا 6ـ  7ـ  4ـ  16«

  تغذیه آب به تأسیسات گرمایی و سرمایی) الف
کشی آب مصرفی براي تغذیه تأسیسات گرمایی، بـا آب گـرم کننـده یـا بخـار و نیـز بـراي تغذیـه          انشعاب آب از شبکه لوله) 1

شـیر یکطرفـه    بینی فاصله هوایی، نصب یک شیر یکطرفه و یک خالءشکن یا تأسیسات سرمایی با آب سرد کننده، باید با پیش
  . دمتایی حفاظت شود

، انشعاب آب باید بـا فاصـله   هاي شیمیایی تزریق شود کشی تأسیسات گرمایی یا تأسیسات سرمایی محلول اگر به داخل لوله) 2
  ».هوایی یا نصب شیر اطمینان اختالف فشار بین دو شیر یکطرفه حفاظت شود

  
ریز و سطح آب باید اختالف ارتفاعی دست  ي سر ي ورودي، لوله ـ در مخزن ذخیره آب آشامیدنی تراز اتصال لوله 44

  )اردیبهشت 1379( کم برابر ارقام زیر داشته باشد؟
  متر باالتر از سرریز میلی 100ي ورودي  ي لوله دهانه) الف
  متر باالتر از سطح آب میلی 40ي سرریز  ي لوله دهانه) ب
  ي ورودي ولهمتر باالتر از ل میلی 40ي لوله سرریز  دهانه) ج
    الف و ب) د

   )»ث«1ـ  6ـ  4ـ  16(ـ بند  16مبحث . پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه جواب 

  
  

کشی آب آشامیدنی و آب غیر آشامیدنی به  بین دو شبکۀ لوله (CROSS-CONNECTION)ـ اتصال مستقیم  50
  )اردیبهشت 1379( د؟منظور حفاظت از آب آشامیدنی در ساختمان مجاز نیست در صورت لزوم چه باید کر

  نصب مانع برگشت جریان ) ب  نصب شیر قطع و وصل ) الف
  هیچگونه اتصال مجاز نیست) د    نصب شیر یکطرفه) ج

  ـ )) الف( 2ـ  7ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم . پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه جواب 
  اتصال مستقیم -16-4-7-2
مگر آن که با نصب لوازم مورد تایید، از . کشی آب غیرآشامیدنی مجاز نیست کشی آب آشامیدنی و لوله لهاتصال مستقیم بین لو) الف

  .برگشت جریان جلوگیري شود
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کشی آب گرم مصرفی مجاز نیست، مگر آن که با نصب لوازم مورد تاییـد از   کشی توزیع آب سرد و لوله اتصال مستقیم بین لوله) ب
  .برگشت جریان جلوگیري شود

کشی آب آشامیدنی که از منابع  شود و شبکه لوله کشی آب آشامیدنی که از شبکه آب شهري تغذیه می اتصال مستقیم بین لوله) پ
  .شود، مجاز نیست خصوصی تغذیه می

  . کشی فاضالب و آب باران مجاز نیست کشی آب آشامیدنی به لوله  اتصال مستقیم لوله) ت
  
  

 1379( پذیر است؟ انیزه توزیع آب مصرفی در ساختمان، اتصال بازشو به چه ترتیب امکانکشی فوالدي گالو ـ در لوله 55
  )اردیبهشت

  با نصب مهره ماسوره) ب  اي با نصب بوشن و اتصال دنده) الف
  ب و ج) د    اي با نصب فلنج دنده) ج

هاي سایز پایین اتصال بـاز   نچ وبراي لولههاي سایز باال، اتصال باز شو از نوع فل براي لوله .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
 شو ازنوع مهره ماسوره است

  
  )اردیبهشت 1379( شیر قطع و وصل کجا باید نصب شود؟ O. Fي سرریز  ـ روي لوله 65
  در انتهاي لوله نزدیک به محل تخلیه) ب    نزدیک مخزن) الف

  فرق ندارد) د  نصب شیر مجاز نیست ) ج
  )) 3ث( 1ـ  6ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .استپاسخ صحیح ) ج(ـ گزینه جواب 

روي لوله سرریز نباید هیچ شیري نصـب  . قطر اسمی لوله سرریز باید دست کم دو برابر قطر لوله ورود آب به مخزن ذخیره باشد -
شوي  متر باالتر یا دورتر از کف میلی 150ت کم انتهاي لوله سرریز باید دس. لوله سرریز مخزن نباید از جنس قابل انعطاف باشد. شود

. انتهاي لوله سرریز نباید قابل اتصال به شلنگ باشد و باید توري مقاوم در برابر خوردگی داشته باشـد . یا هر نقطه تخلیه دیگر باشد
. ر برابر یخ زدن حفاظت شـود لوله سرریز باید در مسیري کشیده شود که احتمال یخ زدن نداشته باشد، یا آن که با عایق گرمایی د

  .متر از حداکثر سطح آب باالتر باشد میلی 40لبه زیر دهانه سرریز باید دست کم 
  

  )اردیبهشت 1379( رعایت شود؟ O. Fریز مخزن  ي سر ـ چه نکاتی باید در مورد لوله 68
  ف باشدانتهاي لوله باید از نوع قابل انعطا) ب  لوله نباید از نوع قابل انعطاف باشد) الف

  الف و ب و ج هر سه مورد) د  این لوله باید در برابر یخ زدن حفاظت شود) ج
  ـ )) 3ث( 1ـ  6ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه جواب 

  :آمده است 16در مبحث 
لوله سرریز مخزن نبایـد از جـنس قابـل    . ذخیره باشد آب به مخزن سرریز باید دست کم دو برابر لوله ورودقطر نامی لوله ) 3«

انتهاي لوله . متر باالتر و دورتر از کفشوي یا هر نقطه تخلیه دیگر باشد میلی 150انتهاي لوله سرریز باید دست کم . انعطاف باشد
کشیده شود  مسیريریز باید در لوله سر. توري مقاوم در برابر خوردگی داشته باشد سرریز نباید قابل اتصال به شلنگ باشد و باید

 40لبه زیر دهانه سرریز باید دست کم . گرمایی در برابر یخ زدن حفاظت شود  که احتمال یخ زدن نداشته باشد، یا آن که با عایق
  ».متر از حداکثر سطح آب باالتر باشد میلی

  
فوالدي گالوانیزه چگونه باید صورت کشی آب سرد و آب گرم مصرفی اتصال یک شیر چدنی فلنجی به لوله  ـ در لوله 9

  )آذر 1379( گیرد؟
  با استفاده از فلنج مقابل از نوع فوالدي با اتصال جوشی) الف
  با استفاده از فلنج مقابل، از نوع فوالدي با اتصال جوشی و گالوانیزه کردن محل جوش) ب
  با استفاده از فلنج مقابل، از نوع چدنی با اتصال جوشی) ج
  ده از فلنج مقابل، از نوع چدنی با اتصال دنده ايبا استفا) د
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  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
  
  )آذر 1379( ـ کدام یک از لوازم بهداشتی زیر حتماً باید با آب آشامیدنی تغذیه شود؟ 11
  ) دستشویی ـ دوش ـ سینک ظرفشویی ـ فالش تانک توالت( 

  فقط دستشویی) ب  دستشویی و دوش) الف
  ئی، دوش، سینک ظرفشویی و فالش تانک توالتدستشو) ج
  دستشوئی، دوش و سینک ظرفشویی) د

  )) الف( 2ـ  2ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه جواب 
ید مواد خوراکی، پزشـکی  آن دسته از لوازم بهداشتی که از آب آنها براي آشامیدن، حمام کردن، پخت و پز یا در تول -16-4-2-2

  .شود، باید منحصراً با آب آشامیدنی تغذیه شود و دارویی استفاده می
  . همه لوازم بهداشتی ساختمان باید با آب آشامیدنی تغذیه شوند، مگر آن که در این مبحث از مقررات، جز این مقرر شده باشد) الف

یا آبیاري فضاي سبز، ممکـن اسـت غیرآشـامیدنی    ) والو، فالش تانکمانند فالش (آب مصرفی براي شستشوي  لوازم بهداشتی  -1
  . باشد

  
بر حسب  (NO FLOW PRESSRE)ـ حداقل و حداکثر فشار آب در پشت شیر دوش در حالت بدون جریان  12

  )آذر 1379( ؟پوند بر اینچ مربع، چقدر است
  40و  15) د  60و  15) ج  40و  10) ب  60و  8) الف

ـ   16(ـ وجـدول  )) الف( 5ـ   3ـ   4ـ   16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است )الف(ـ گزینه جواب 
  ))ب( 5ـ  3ـ  4

  
گراد دست کم  درجه سانتی 60کشی آب سرد و آب گرم مصرفی در دماي  ـ حداکثر فشار کار مجاز مصالح لوله 15

  )آذر 1379( ؟چقدر باشد
  بار 10) ب  ردبستگی به فشار کار سیستم دا) الف

  بار 15) د    بار 6) ج
  ) الف( 2ـ  4ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه جواب 

  حداکثر فشار و دماي کار مجاز -16-4-4-2
درجـه   140(وس درجـه سلسـی   60کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی در دمـاي کـار    حداکثر فشار کار مجاز اجزاي لوله) الف

  .کمتر باشد) پوند بر اینچ مربع 150(بار  10نباید از ) فارنهایت
درجـه سلسـیوس    60ها، دماي آب گرم مصرفی نباید از  جویی در مصرف انرژي و جلوگیري از خوردگی در لوله به منظور صرفه) ب

  . بیشتر باشد
  

  )آذر 1379( ؟اي مجاز است چه فاصله هایی به موازات پی ساختمان، براي نصب لوله، در ـ حفر ترنچ 21
  بستگی به قطر لوله دارد) ب  به فاصله دو متري از پی ) الف

  ي سه متر از پی به فاصله) ددرجه از سطح باربر پی  45ج از خط خار) ج
  

  ـ ) 3ـ  9ـ  3ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه جواب 
اي که از سطح باربر پی رسم باشد  درجه 45براي لوله گذاري به موازات پی ساختمان حفر میشوند نباید زیر خط  هاي که ترنچ«

  قرار گیرد
اي که از سطح بـاربر پـی رسـم     درجه 45شوند نباید زیر خط  گذاري در مجاورت پی ساختمان حفر می معبرهایی که براي لوله

  ».، قرار گیرندشده باشد
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  )آذر 1379( ؟شکن به چه منظور باید نصب شود کشی آب مصرفی داخل ساختمان شیرخالء هـ در لول 22
  ها خروج هواي مزاحم در داخل لوله) الف
  کشی جلوگیري از به وجود آمدن فشار منفی در شبکۀ لوله) ب
  کشی متعادل کردن فشار شبکه لوله) ج
  جویی در مصرف آب صرفه) د

  ) 3 - 7ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه جواب 
  ) Vacuum Breaker(خالءشکن ) ت«
شود، باید از  ، که براي جلوگیري از برگشت جریان ناشی از مکش سیفونی نصب می)فنردار(شکن اتمسفریک یا فشاري  خالء) 1

  . د تأیید باشدنظر مشخصات ساخت و آزمایش طبق یکی از استانداردهاي معتبر و مور
خالءشکن باید در فشار متعارف اتمسفریک بتواند دهانه ورود هواي آزاد را باز کند، خالء داخل لوله را بشکند و فشار داخل را به ) 2

دهانه ورود هوا به خالءشکن نباید زیر هود آشپزخانه یا هر جاي دیگري که هواي آلوده داشته باشد، قرار . فشار اتمسفر برساند
  ».دگیر

  
  )آذر 1379( ؟ها، چقدر است ي فاضالب، در تقاطع ي قائم بین لوله توزیع آب آشامیدنی و لوله ـ حداقل فاصله 23
  متر زیر فاضالب سانتی 30) ب  متر روي فاضالب  سانتی 30) الف

  متر زیر فاضالب سانتی 50) د  متر روي فاضالب سانتی 50) ج
   .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب

  :آمده است 16مبحث در 
  هاي آب زیرزمینی حفاظت لوله 8ـ  7ـ  4ـ  16«

هـاي فاضـالب    هاي توزیع آب مصرفی ساختمان در داخل ترنچ زیر سطح محوطه، یا زیر کف ساختمان، بایـد از لولـه   لوله) الف
  . این فاصله باید با خاك کوبیده شده پر شود. متر فاصله افقی داشته باشند3دست کم 

آب مصرفی در زیرزمین ناگزیر باید مسیر خط لوله فاضالب را قطع کند، در این صورت باید زیـر   یر خط لوله توزیعاگر مس) ب
این فاصله باید با خاك کوبیده شـده پـر   . متر از روي لوله فاضالب فاصله قائم داشته باشد میلی 300لوله آب مصرفی دست کم 

  ».شود
  

  )آذر 1379( ؟یع آب آشامیدنی در ساختمان در کدام مرحله باید انجام گیردکشی توز ـ آزمایش هر قسمت از لوله 24
  پس از نصب لوازم بهداشتی) ب  قبل از ضد عفونی کردن) الف

  کشی پس از سرویس و شستشوي شبکه لوله) د  ها پیش از پوشاندن روي لوله) ج
  )) 3الف( 2ـ  9ـ  4ـ  16(د ـ بن) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ج(گزینه  ـجواب 
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ها و اجزاي دیگر  کشی قسمت به قسمت در جریان پیشرفت کار، یا به طور کامل پس از نصب کلیه لوله ممکن است آزمایش لوله -2
  . کشی صورت گیرد لوله

در هنگـام  . ن پوشانده شودکشی نباید با عایق یا اجزاي ساختما کشی، هیچ یک از اجزاي لوله پیش از انجام آزمایش و تایید لوله -3
  . کشی باید آشکار و قابل بازرسی باشد آزمایش همه اجزاي لوله

کشی، باید پس از خاتمه کار و نیز پس از نصب لوازم بهداشتی، آزمایش فشار با  عالوه بر آزمایش قسمت به قسمت یا کامل لوله -4
  . آب انجام گیرد

  
  

وازم بهداشتی یک ساختمان بلند الزم است ساختمان در ارتفاع به دو یا ـ در توزیع آب سرد وآب گرم مصرفی به ل 31
  )آذر 1379( ؟شود تعداد طبقات هر منطقه چگونه انتخاب می. تقسیم شود (ZONE)چند منطقه 

  طبقه یک منطقه باشد 10هر ) الف
  طبقه یک منطقه باشد 12هر ) ب
  رسانی دارد بستگی به سیستم آب) ج
  بار باشد 4ي لوازم بهداشتی حداکثر فشار آب پشت شیرها) د

  ))پ( 5ـ  3ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه جواب 
ب و ) 5-3-4-16(هاي بلند براي تامین حداقل فشار آب پشت شـیرهاي لـوازم بهداشـتی، طبـق جـدول شـماره        در ساختمان) پ

در صورت لزوم و با تایید باید سـاختمان در ارتفـاع بـه دو یـا چنـد      ) بار 4(هاي لوازم بهداشتی رعایت حداکثر فشار آب پشت شیر
  .منطقه تقسیم شود

  
  
  
  
  
  
  

در شکل، دیاگرام یک مخزن ذخیره آب بهداشتی و اتصاالت 
  : آن نشان داده شده است

V =هواکش    
S =شیر برقی سلونوئیدي    O. F  =ي سرزیر آب لوله  
D =مخزن ي تخلیه لوله    D. L  =ي خروج آب لوله  

H. L. A =اعالم خبر سطح باال  L. L =سطح پائین آب  
L. L. A =اعالم خبر سطح پائین  M. H =دریچه آدم رو  

 
  

ي قائم داشته باشند  متر فاصله میلی 40 و100 ي ورود آب نسبت به هم باید دست کم ـ تراز سطح آب، سرریز و لوله 32
  )آذر 1379( ؟ائین به چه ترتیب باید قرار گیرنداین سه تراز از باال به پ

  ي سرریز ـ سطح آب لوله ورود آب ـ لوله) ب  ي ورود آب ـ سطح آب ي سرریز ـ لوله لوله) الف
  ي ورود آب ي سرریز ـ لوله سطح آب ـ لوله) د  ي ورود آب لوله سرریز ـ سطح آب ـ لوله) ج

  )) ث( 1ـ  6ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه جواب 
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  )آذر 1379( ؟شیر قطع و وصل کجا باید نصب شود O. Fي سرریز  ـ روي لوله 33
  در انتهاي لوله نزدیک به محل تخلیه) ب    نزدیک مخزن) الف

  نصب شیر مجاز نیست) د    فرق ندارد) ج
  ـ )) 3ث( 1ـ  6ـ  4ـ  16(ـ بند ) سات بهداشتیتأسی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب

روي لوله سرریز نباید هیچ شیري نصب . قطر اسمی لوله سرریز باید دست کم دو برابر قطر لوله ورود آب به مخزن ذخیره باشد -3
شوي  التر یا دورتر از کفمتر با میلی 150انتهاي لوله سرریز باید دست کم . لوله سرریز مخزن نباید از جنس قابل انعطاف باشد. شود

. انتهاي لوله سرریز نباید قابل اتصال به شلنگ باشد و باید توري مقاوم در برابر خوردگی داشته باشـد . یا هر نقطه تخلیه دیگر باشد
. شـود  لوله سرریز باید در مسیري کشیده شود که احتمال یخ زدن نداشته باشد، یا آن که با عایق گرمایی در برابر یخ زدن حفاظت

  .متر از حداکثر سطح آب باالتر باشد میلی 40لبه زیر دهانه سرریز باید دست کم 
  

  )آذر 1379( ؟رعایت شود O. Fي سریز مخزن  ـ چه نکاتی باید در مورد لوله 34
  لوله نباید از نوع قابل انعطاف باشد) الف
  ورتر باشدمتر از نقطۀ تخلیه باالتر و د سانتی 15انتهاي لوله باید دست کم ) ب
  این لوله باید در برابر یخ زدن حفاظت شود) ج
  الف و ب و ج هر سه) د

  ) 3ث( 1ـ  6ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
  )مراجعه شود 1377سال  68به جواب سؤال ( 

  
  )آذر 1379( ؟دو عدد باشد که بطور موازي نصب شوند تر مخزن ذخیره آب باید دست کم ـ از چه گنجایشی بیش 35
  لیتر 1000) د  لیتر 8000) ج  لیتر 6000) ب  لیتر 4000) الف

  59ـ صفحه )) 7ث( 1ـ  6ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب
به جاي یک مخزن دست کم دو مخزن به طور مـوازي نصـب شـود تـا     لیتر باشد، باید  4000اگر گنجایش مخزن آب بیش از  -7 

در این حالت هر مخزن باید بـه طـور جداگانـه و مسـتقل بـه شـیرهاي       . هنگام تعمیر یا تمیز کردن یکی از مخازن، آب قطع نشود
  .ورودي و خروجی آب، شیر کنترل، شیر تخلیه، لوله سرریز و لوله هواکش مجهز باشد

  
  کثر فشار آب پشت شیر یک دوش حمام، در حالت بدون جریانـ حداقل و حدا 11

(No Flow Pressure) 1380( برحسب اینچ مربع، چقدر است؟(  
  75و  15) د  60و  15) ج  40و  10) ب  60و  8) الف

  ) 5ـ  3ـ  4ـ  16(مبحث شانزدهم بند  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  -جواب
  )دمراجعه شو 1378سال  16به جواب سؤال ( 

  ب ـ حداقل مقدار جریان و فشار آب در پشت شیرهاي لوازم بهداشتی) 5- 3- 4-16(جدول 

  فشار آب  مقدار جریان  لوازم بهداشتی
  پوند بر اینچ مربع  متر ستون آب  گالن در دقیقه  لیتر در دقیقه

  8  5/5  4  15  وان
  20  14  4  15  وان با شیر ترموستاتیک

  4  7/2  2  5/7  بیده
  20  14  2  5/7  موستاتیکبیده با شیر تر

  8  5/5  4  15  شیر مخلوط
  8  5/5  75/2  10  ماشین ظرفشویی خانگی

  8  5/5  75/0  3  خوري آب
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  8  5/5  4  15  لگن رختشویی
  8  5/5  2  5/7  دستشویی

  8  5/5  3  5/11  دوش
  20  14  3  5/11  دوش با شیر ترموستاتیک

  8  5/5  5  19  شیر سرشلنگی
  8  5/5  4  15  سینک با سینی

  8  5/5  5/2  5/9  پزخانه خانگیسینک آش
  8  5/5  3  5/11  سینک شستشوي عمومی

  25  17  12  45  پیسوار با فالش والو
  25  17  25  95  توالت با فالش والو

  8  5/5  3  5/11  توالت با فالش تانک
  

  ت ـ حداقل فشار و مقدار مصرف آب در لوازم بهداشتی) 5- 3- 4-16(جدول 

  فشار آب  مقدار جریان  لوازم بهداشتی
  پوند بر اینچ مربع  متر ستون آب  گالن  لیتر

  60  40  )در دقیقه( 1/2  در دقیقه( 8  دستشویی خصوصی
  60  40  )در دقیقه( 5/0  )در دقیقه( 2  دستشویی عمومی

  60  40  )هر ریزش( 25/0  )در هر ریزش( 1  دستشویی با شیر برقی خودکار
  60  40  )در دقیقه( 1/2  )در دقیقه( 8  دوش

  60  40  )در دقیقه( 1/2  )قیقهدر د( 8  سینک
  

درجه  60کشی آب سرد و آب گرم مصرفی در داخل ساختمان در دماي  ـ حداکثر فشار کار مجاز مصالح لوله 12
  )1380(گراد از چقدر نباید کمتر باشد؟ سانتی

  بستگی به فشار کار سیستم دارد) ب    بار 6) الف
  بار 15) د    بار 10) ج

  )2ـ  4ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .ح استپاسخ صحی) ج(ـ گزینه  جواب
  حداکثر فشار و دماي کار مجاز -16-4-4-2
درجـه   140(درجـه سلسـیوس    60کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی در دمـاي کـار    حداکثر فشار کار مجاز اجزاي لوله) الف

  .متر باشدک) پوند بر اینچ مربع 150(بار  10نباید از ) فارنهایت
  

  )1380(اي باید مجهز باشد؟ ـ براي حفاظت از شبکه آب آشامیدنی شیر سر شلنگی آبیاري محوطه به چه وسیله 25
  یک شیر یکطرفه و یک خالء شکن) ب    فاصله هوایی) الف

  هر یک از الف و ب و ج) د  شیر یک طرف دوتایی) ج
   )ـ ب 4ـ  7ـ  4ـ  16(ـ بند ) ت بهداشتیتأسیسا(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
  شیرهاي سرشلنگی) ب«
کشی آب آشامیدنی که براي آبیاري فضاهاي سبز یا هر مصرف کننده دیگري کاربرد دارد باید  شیر سرشلنگی در شبکه لوله) 1

  ».با فاصله هوایی، شیر یکطرفه دوتایی یا یک شیر یکطرفه و یک خالءشکن حفاظت شود
  

  فاظت از شبکه آب آشامیدنی، اتصال آب بیده در چه شرایطی مجاز است؟ـ براي ح 26
  اگر بیده آب فشان مستغرق دارد مطلقاً ممنوع است) الف
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  اگر بیده آب فشان مستغرق ندارد باید خالء شکن نصب شود) ب
  ي هوایی باشد اگر بیده آب فشان مستغرق ندارد اتصال آب با فاصله) ج
  الف و ج هر دو) د

   )ـ پ 5ـ  7ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(گزینه  ـ جواب
  بیده) پ«
  . کشی توزیع آب مصرفی به نوعی از بیده که آب فشان مغروق دارد، مطلقاً ممنوع است اتصال لوله) 1
ایـن  . داگانه و مخصوص آن بیده تـأمین شـود  تغذیه آب بیده تنها در صورتی مجاز است که آب مورد نیاز آن از تانک آب ج) 2

  ».آب ساختمان جدا باشد تانک باید با فاصله هوایی از شبکه توزیع
  

. کشی آب آشامیدنی ساختمان در چه شرایطی مجاز است ـ تغذیه تأسیسات آب گرم کننده یا بخار از شبکه لوله 27
)1380(  

  کنیک شیر یکطرفه و یک خالء ش) ب  با فاصله هوایی ) الف
   هریک از الف و ب و ج) د  شیر یکطرفه دوتایی) ج

   )ـ الف 6ـ  7ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
  تغذیه آب به تأسیسات گرمایی و سرمایی) الف«
رم کننـده یـا بخـار و نیـز بـراي تغذیـه       کشی آب مصرفی براي تغذیه تأسیسات گرمایی، بـا آب گـ   انشعاب آب از شبکه لوله) 1

بینی فاصله هوایی، نصب یک شیر یکطرفه و یک خالءشکن یا شـیر یکطرفـه    تأسیسات سرمایی با آب سرد کننده، باید با پیش
  ».دوتایی حفاظت شود

  
 کشی برگشت آب گرم طراحی کشی آب گرم مصرفی بیش از حد معینی باشد، باید سیستم لوله ـ اگر طول لوله 28

  )1380(گیري لوله برگشت کدام است؟ روش صحیح اندازه. شود
  تر از لوله آب گرم دو اندازه کوچک) الف
  تر از حداقل مجاز نباشد اي باشد که دماي آب در تمام نقاط لوله رفت کم دبی آب در خط برگشت باید به اندازه) ب
  بر مبناي یک گالن در دقیقه براي بیست عدد مصرف کننده) ج
  به طول لوله بستگی دارد) د

   .پاسخ صحیح است) د(گزینه -جواب
  .استفاده کرد ASHRAEجهت تعیین قطر لوله برگشت اب گرم مصرفی میبایست از روابط موجود در هندبوك 

  
براي . بار است 6متر و فشار آب شهر در پاي ساختمان  3طبقه فاصله کف تا کف هر طبقه  15ـ در یک ساختمان  30

  )1380(فشار آب در پشت شیرهاي برداشت در حدود مجاز باشد کدام یک از راه حلهاي زیر صحیح است؟آن که 
  

  روي بام مخزن ذخیره باشد و توزیع از باال به پایین انجام گیرد) الف
  طبقه باال مخزن و بوستر پمپ نصب شود 8طبقه پایین مستقیماً از آب شهر تغذیه شود و براي هر  7) ب
  مخزن شود و براي هر یک از دو منطقه باال و پایین بوستر پمپ جداگانه نصب شود آب وارد) ج
  طبقه پائین فشار شکن نصب شود 7طبقه باال مستقیماً از آب شهر تغذیه شود و براي  8) د

  پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه جواب 
  

گرم مصرفی باید با نصب شیر به لوله آب سرد مصرفی یا لوله آب ) دوش کمر تلفنی(ـ اتصال دوش شلنگی  31
  )1380(چرا؟. یکطرفه دوتایی یا یک شیر یکطرفه و یک خالء شکن حفاظت شود

  چون ممکن است از طریق مکش سیفونی، آب شهر آلوده شود) الف
  چون ممکن است از طریق فشار معکوس، آب شهر آلوده شود) ب
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  شود کشی آب سرد مصرفی چون ممکن است آب گرم مصرفی وارد لوله) ج
  این حفاظت اصالً الزم نیست) د

  ث) 3- 7- 4- 16(جدول)4ـ ب  4ـ  7ـ  4ـ  16(ـ بند  مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه جواب 
  : شیرهاي سرشلنگی) ب
بـا   کننده دیگري کاربرد دارد بایـد  کشی آب آشامیدنی که براي آبیاري فضاهاي سبز یا هر مصرف شیر سرشلنگی در شبکه لوله -1

  . شکن حفاظت شود فاصله هوایی، شیر یک طرفه دو تایی یا یک شیر یک طرفه و یک خالء
کـف  . این شیر باید در حوضچه مورد تایید نصب شـود . حتی اگر سرشلنگی هم نباشد. شیر تخلیه آب نباید زیر خاك قرار گیرد -2

دهانه خروجی شیر تخلیه باید نسـبت بـه   . نخواهد شدحوضچه باید تخلیه داشته باشد و اطمینان حاصل شود که آب در آن جمع 
  .متر فاصله هوایی قائم داشته باشد میلی 150کف حوضچه دست کم 

  
باید اتصال ) اینچ 4(متر  میلی 100ـ در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی در ساختمان، در قطرهاي باالتر از  50

 )1381(باید انتخاب شود؟در این صورت نوع و اتصال فلنج چگونه . فلنجی باشد
  فلنج مخصوص اتصال جوشی ) ب    فلنج فوالدي گالوانیزه) الف

  فلنج چدنی گالوانیزه) د  اي فلنج مخصوص اتصال دنده) ج
  ) »ب« 8ـ  4ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه جواب 

  
در لوله کشی تأسیسات بهداشتی  ANSIدي طبق استانداردهاي امریکایی هاي فوال توان از لوله ـ چرا نمی 51

  )1381(ساختمان، استفاده کرد؟
  ها متفاوت است  چون قطر خارجی این لوله) ب    ها خیلی گران است  چون این لوله) الف

  . تهاي این لوله متفاوت اس چون مشخصات دنده) د  . هاي آمریکایی اشکالی ندارد استفاده از لوله) ج
هاي دو  ـ اندازه و مشخصات دنده ها، در لوله) 2ـ   2ـ   3(بخش  14طبق مطالب صفحه  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه جواب 

کـه در   ISOها در استانداردهاي موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   با اندازه و مشخصات دنده ANSI A53سر دنده 
اي در لولـه کشـی آب    براي اتصال دنده ANSIهاي فوالدي  همین جهت استفاده از لولهبه . ایران متداول است، مطابقت ندارد

  .شود سرد و گرم مصرفی توصیه نمی
  

ت مجـاز     (FLUSH VALVE)به جاي فالش والـو  ) ربع گرد(ـ چرا نصب شیر مخصوص گاز سوخت   53 بـراي تواـل
 )1381(نیست؟

  . دهد چون مصرف آب را افزایش می) ب    چون گرانتر است) الف
  ب و ج) د  به منظور حفاظت از شبکه آب مصرفی) ج

، کنترل مناسبی روي دبی آب خروجی آنها نیست و از طرفـی  ) ربع گرد(شیرهاي گازي  .پاسخ صحیح است) د(گزینه  ـجواب 
لودگی آب به دلیل نداشتن شیر یکطرفه و خالء شکن در صورت گرفتگی فاضالب و قطع آب شهري، اگر شیر باز باشد احتمال آ

  .شهري وجود دارد
  

 )1381(ـ چرا شبکه لوله کشی آب گرم مصرفی داخل ساختمان الزم است لوله کشی برگشت داشته باشد؟ 54
  جویی در مصرف آب به منظور صرفه) الف
  به منظور حفظ دماي آب خروجی از شیرهاي برداشت) ب
  الف، ب و ج هر سه) د  جویی در مصرف انرژي به منظور صرفه) ج
  ـ ) »الف« 3ـ  8ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  وابج
  لزوم حفظ دماي آب گرم مصرفی -16-4-8-3 

کشی توزیع آب گرم مصرفی باید لوله برگشت داشته باشد تا آب گرم مصرفی همواره گردش  براي جلوگیري از اتالف آب، لوله) الف
  .و دماي آب گرم خروجی به هنگام باز کردن شیرهاي برداشت آب از ارقام مقرر شده کمتر نباشد داشته باشد



 ٤٠

هاي دیگري در حد موردنیـاز بـه طـور     کشی توزیع آب گرم مصرفی را با روش ممکن است به جاي لوله برگشت، دماي آب لوله -1
  . خودکار کنترل کرد

متـر باشـد، بایـد بـه      30کننده، بـیش از   کن تا دورترین مصرف رفی، از آب گرمدر صورتی که طول خط لوله توزیع آب گرم مص -2
متـر از دورتـرین    30کـن تـا فاصـله     هـاي دیگـر، دمـاي آب گـرم مصـرفی داخـل لولـه را از آب گـرم         کمک لوله برگشت، یا روش

  . ها در حدود ارقام مقرر نگاه داشت  کننده مصرف
نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد، ترجیح دارد گردش آب گرم از طریق لوله برگشت تا کشی مناسب باشد و از  اگر مسیر لوله) ب

رانـد، صـورت    کن بدون نصب پمپ و با استفاده از کاهش وزن مخصوص آب در دماي باالتر که آب گرم را به سمت باال می آب گرم
  . گیرد

  .پمپ نصب شوددر صورت لزوم باید براي گردش آب در لوله برگشت روي این لوله  -1
بینی شود تا در مواقعی که  در صورت نصب پمپ روي لوله برگشت آب گرم مصرفی باید براي پمپ کلید خودکار یا دست پیش -2

  . گردش آب گرم مصرفی الزم نباشد، بتوان پمپ را خاموش کرد
  
  
یا فلش  (FLUSH TANK)ک توان فلش تان ـ براي شستشوي توالت ایرانی یا فرنگی روي این لوازم بهداشتی می 55 

 )1381(جویی در مصرف آب کدامیک ترجیح دارد؟ نصب کرد، از نظر صرفه (FLUSH VALVE)والو 
  فالش تانک) ب    فالش والو) الف

  بستگی به قطر لوله آب دارد) د  از این نظر با هم فرق ندارند) ج
  ) »ب« 5ـ  3ـ  4ـ  16(با توجه به جدول  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه جواب 

. باشـد  لیتـر در دقیقـه مـی    95لیتر در دقیقه و در مورد توالت با فلش والو  5/11میزان جریان آب در خصوص توالت یا فلش تانک 
  .شود جویی در مصرف آب ترجیح داده می بنابراین فلش تانک از نظر صرفه

  
ب گرم مصرفی روي لوازم ـ براي حفاظت از شبکه لوله کشی آب آشامیدنی، نصب شیر مخلوط آب سرد و آ 58

 )1381(بهداشتی، با رعایت چه شرایطی مجاز است؟
  روي اتصال لوله آب سرد یک شیر یکطرفه نصب شود) الف
  دهانه مشترك خروج آب از شیر قابل مسدود شدن نباشد) ب
  الف و ب) د  هاي آب سرد و گرم شیر یکطرفه نصب شود روي لوله) ج

  ـ ) »پ« 4ـ  7ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه جواب 
  شیر مخلوط) پ
کننده دیگر آب آشامیدنی به شـرطی مجـاز    نصب شیر مخلوط آب سرد و آب گرم مصرفی روي لوازم بهداشتی یا هر نوع مصرف -1

ك خروج آب از شیر قابل مسـدود شـدن   یک شیر یک طرفه نصب شود و دهانه مشتر  است که روي اتصال آب سرد به شیر مخلوط
  . نباشد

  . نصب یک شیر یک طرفه کافی نیست. در صورتی که دهانه خروج آب از شیر تکی یا مخلوط اتصال سرشلنگی داشته باشد -2
  
 

درجـه   60ـ حداکثر فشار کار مجاز مصالح لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی در داخـل سـاختمان در دمـاي      59
 )1381(ز چقدر نباید کمتر باشد؟گراد، ا سانتی

  بار 10) ب    بار  15) الف
  بستگی به فشار کار سیستم دارد) د    بار 6) ج

   .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
  حداکثر فشار و دماي کار مجاز -16-4-4-2
درجـه   140(سلسـیوس  درجـه   60کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی در دمـاي کـار    حداکثر فشار کار مجاز اجزاي لوله) الف

  .کمتر باشد) پوند بر اینچ مربع 150(بار  10نباید از ) فارنهایت
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  )1381(در لوله کشی توزیع آب آشامیدنی داخل ساختمان چیست؟ (VACUUM BREAER)ـ کاربرد شیر خالء شکن  63
  تخلیه هواي مزاحم داخل شبکه لوله کشی) الف
  له کشی جلوگیري از ایجاد فشار منفی در شبکه لو) ب
  الف و ج) د  جویی در مصرف آب صرفه) ج

) 2ـ   2ـ   16(و بنـد  ) ـ ت  3ـ   7ـ   4ـ   16(ــ بنـد   ) تأسیسـات بهداشـتی  (مبحث شـانزدهم   .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب 
  قسمت تعاریف

  شکن خالء) ت
شـودع بایـد از    مکش سیفونی نصب می ، که براي جلوگیري از برگشت جریان ناشی از)فنردار(شکن اتمسفر یک یا فشاري  خالء -1

  . نظر مشخصات ساخت و آزمایش طبق یکی از استانداردهاي معتبر و مورد تایید باشد
شکن باید در فشار متعارف جو بتواند دهانه ورود هواي آزاد را باز کند، خالء داخل لوله خروجی را بشکند و فشار داخل آن  خالء -2

  . شکن نباید زیر هود آشپزخانه یا هر جاي دیگر که هواي آلوده دارد، قرار گیرد رود هوا به خالءدهانه و. را به فشار جو برساند
کننـده   متر باالتر از تراز لبه سرریز لوازم بهداشتی یا هر مصرف میلی 150شکن باید طوري نصب شود که زیر آن دست کم  خالء -3

  . طعه متحرك آن حرکت قائم رو به باال و پایین داشته باشدشکن باید طوري نصب شود که ق خالء. دیگر آب قرار گیرد
  . شکن به تنهایی براي جلوگیري از برگشت جریان ناشی از فشار معکوس کافی نیست نصب خالء -4
  

 )خرداد1382(ـ براي کاهش مصرف آب در لوازم بهداشتی چه راه حلی بسیار مناسب است؟ 43
    . از نصب فلش والو خودداري شود) الف
  ها درست باشد  اندازه گذاري لوله) ب
  روي لوله آب شیر فشار شکن نصب شود) ج
  . نصب شود (PERLATOR)روي شیرهاي برداشت آب وسایل کاهنده مصرف ) د

  .پاسخ صحیح است) د(گزینه - جواب 
  

ن اتفاق ـ اگر فشار آب ورودي به ساختمان کاهش یابد و نسبت به اتمسفر منفی شود، ممکن است برگشت جریا 45
 )خرداد1382(؟براي جلوگیري از این مشکل چه باید کرد. افتد و موجب آلوده شدن شبکه آب شهري شود

  باید شیر یکطرفه نصب شود) الف
  باید شیر یکطرفه فنردار مورد تأیید نصب شود) ب
  نصب شود (vacuum breaker)باید خالء شکن ) ج
  باید شیر یکطرفه دوگانه نصب شود) د

 )3ـ  7ـ  4ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  .پاسخ صحیح است) ج(ینه ـ گز جواب
  شکن خالء) ت
شـودع بایـد از    ، که براي جلوگیري از برگشت جریان ناشی از مکش سیفونی نصب می)فنردار(شکن اتمسفر یک یا فشاري  خالء -1

  . نظر مشخصات ساخت و آزمایش طبق یکی از استانداردهاي معتبر و مورد تایید باشد
شکن باید در فشار متعارف جو بتواند دهانه ورود هواي آزاد را باز کند، خالء داخل لوله خروجی را بشکند و فشار داخل آن  خالء -2

  . شکن نباید زیر هود آشپزخانه یا هر جاي دیگر که هواي آلوده دارد، قرار گیرد دهانه ورود هوا به خالء. را به فشار جو برساند
کننـده   متر باالتر از تراز لبه سرریز لوازم بهداشتی یا هر مصرف میلی 150طوري نصب شود که زیر آن دست کم  شکن باید خالء -3

  . شکن باید طوري نصب شود که قطعه متحرك آن حرکت قائم رو به باال و پایین داشته باشد خالء. دیگر آب قرار گیرد
  . ان ناشی از فشار معکوس کافی نیستشکن به تنهایی براي جلوگیري از برگشت جری نصب خالء -4
 
  

هایی براي  چه راه حل. بینند به سرعت آسیب می) پرتو فرابنفش(هاي پلیمري بر اثر تابش نور آفتاب  ـ لوله 46
 )خرداد1382(؟ها در برابر تابش نور آفتاب وجود دارد  مقاومت این لوله

  ر کارخانه رنگ شودسطح خارجی لوله د) ب  در معرض تابش نور آفتاب نباشد) الف
  هاي الف و ب و ج گزینه) د  لوله در داخل غالف دیگري نصب شود) ج

  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
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کند که در لوله کشی توزیع آب مصرفی روي طعم و بوي آب اثر  هاي پلیمري نفوذ می ـ اکسیژن به داخل لوله 47

چه راه . کند روي برخی سطوح فلزي سیستم خوردگی ایجاد میگذارد و در لوله کشی تأسیسات گرمایی  نامطبوع می
  )خرداد1382(؟هایی براي این مشکل وجود دارد حل

 
  هاي ترکیبی پلیمر ـ فلز استفاده شود از لوله) الف
  روي لوله در کارخانه روکش مقاوم در برابر نفوذ اکسیژن اضافه شود) ب
  هاي الف و ب گزینه) ج
  . و حفاظت در برابر آن لزومی ندارد نفوذ اکسیژن ناچیز است) د

  .پاسخ صحیح است) ج(جواب ـ گزینه 
  

هایی براي این مشکل وجود  چه راه حل. هاي پلیمري، در برابر دما، خیلی زیاد است ـ انقباض و انبساط لوله 48
 )خرداد1382(؟دارد
  هاي ترکیبی پلیمر ـ فلز استفاده شود از لوله) الف
  . یگري نصب شود زیرا بتواند تا حدودي حرکت کندلوله در داخل غالف د) ب
  . لوله با بست با اجزاي ساختمان محکم و ثابت شود) ج
  هاي الف و ب گزینه) د

  .پاسخ صحیح است) د(جواب ـ گزینه 
  

بار است، براي  6متر و فشار آب شهر در پاي ساختمان  3طبقه، فاصله کف تا کف هر طبقه  15ـ در یک ساختمان  58
هاي زیر مناسبتر  فشار آب در پشت شیرهاي برداشت آب در حدود مجاز باشد، کدامیک از راه حلآنکه 
 )خرداد1382(؟است

  روي بام مخزن ذخیره باشد و توزیع آب به همه طبقات از باال به پایین صورت گیرد) الف
  شود طبقه پایین فشار شکن نصب 7طبقه باال مستقیماً از آب شهر تغذیه شود و براي  8) ب
  . طبقه باال مخزن بوستر پمپ نصب شود 8طبقه پایین مستقیماً از آب شهر تغذیه شود و براي  7) ج
  آب وارد مخزن ذخیره شود و هر یک از دو منطقه باال و پایین بوستر پمپ جداگانه داشته باشد) د

  )1380تیر  30مطابق سؤال ( .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
  

کار و حداکثر دماي کار مجاز مصالح لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی در داخل ساختمان، از  ـ حداکثر فشار 64
 )خرداد1382() به ترتیب از راست(چه قدر کمتر نباید باشد؟ 

  گراد درجه سانتی 65بار ـ  10) ب  گراد درجه سانتی 70بار ـ  6) الف
  گراد نتیدرجه سا 60بار ـ  10) د  گراد درجه سانتی 70بار ـ  15) ج

  ) ـ الف 2ـ  4ـ  4ـ  16(ـ بند  مبحث شانزدهم .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
  . پاسخ صحیح است) د(گزینه مطابق چاپ جدید مبحث شانزدهم 

  حداکثر فشار و دماي کار مجاز -16-4-4-2
درجـه   140(درجـه سلسـیوس    60 کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی در دمـاي کـار   حداکثر فشار کار مجاز اجزاي لوله) الف

  .کمتر باشد) پوند بر اینچ مربع 150(بار  10نباید از ) فارنهایت
  

، بر (No Flow Pressure)ـ حداقل و حداکثر فشار آب پشت شیر یک دوش حمام، در حالت بدون جریان  71
 )خرداد1382(حسب پوند بر اینچ مربع، چقدر است؟

  75و  15) د  60و  15) ج  60و  8) ب  40و  10) الف
به جـواب  (ـ ) ـ الف  5ـ   3ـ   4ـ   16(و بند ) 5ـ   3ـ   4ـ   16(مبحث شانزدهم ـ جدول   .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب

 ) مراجعه شود 1378سال  16و  15هاي  سؤال
  
تر از متر باال 5ترین طبقه آن  متر و کف پایین 5/3ـ در یک ساختمان شش طبقه که ارتفاع کف تا کف طبقات آن  8

بار و افت فشار کنتور در حداکثر عبور  5/5کنتور آب قرار دارد، اگر فشار آب در لوله اصلی شبکه شهري حداکثر 
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حلی مناسب  جریان یکبار باشد، براي تأمین فشار آب در پشت شیرهاي لوازم بهداشتی در محدوده مجاز، چه راه
  )اسفند1382(است؟

  . ز نوع تنظیم کننده فشار، نصب شودبعد از کنتور باید فشارشکن، ا) الف
  . براي افزایش فشار آب الزم است پوستر پمپ نصب شود) ب
  . تواند مستقیماً همه لوازم بهداشتی را تغذیه کند بدون هیچ سیستم خاصی آب می) ج
  . توان فشار را در محدوده مجاز نگاه داشت ها می گیري درست لوله با اندازه) د

متر ستون آب باشد  40حداکثر فشار در حالتی که شیرها بسته هستند بایستی . باشد پاسخ صحیح می) الف(ـ گزینه جواب 
کشی ناشی از جریان و  شود زیرا افت فشار کنتور و لوله اند فقط ارتفاع استاتیک از فشار آب ورودي کم می در حالتی که شیرها بسته

متر از کنتور باالتر است  5ترین طبقه  آب بوده و از طرفی کف پایینمتر ستون  55سرعت آب است بنابراین، چون فشار ورودي 
  .متر تقلیل یابد 40متر ستون آب است که بایستی با شیر فشارشکن به  50پس فشار پشت شیر طبقه اول 

  
کشی توزیع آب گرم مصرفی باید با نصب لوازم مانع  کشی توزیع آب سرد مصرفی به لوله ـ در نقاط اتصال لوله 9
کشی آب سرد  از برگشت جریان آب گرم مصرفی به داخل لوله (BACKFLOW PREVENTER)رگشت جریان ب

  )اسفند1382(چرا این کار الزم است؟؟. مصرفی جلوگیري کرد
  . کن آلوده شده باشد ممکن است آب گرم مصرفی در دستگاه آب گرم) الف
  جویی در مصرف انرژي صرفه) ب
  . فی براي شستشو و آشامیدن مطلوب نیستباال رفتن دماي آب سرد مصر) ج
  . تر است فشار در شبکه آب گرم مصرفی، به علت افزایش دما، بیش) د

  باشد پاسخ صحیح می) الف(جواب ـ گزینه 
  

چه ) دستشویی، سینک، دوش، وان(ـ براي کاهش مقدار مصرفی آب در شیرهاي برداشت آب لوازم بهداشتی  17
  )سفندا 1382(کارهایی الزامی است؟

  کشی کاهش فشار آب در شبکه لوله) الف
  نصب قطعات کاهنده مصرفی روي دهانه خروجی آب) ب
  نصب قطعات کاهنده مصرف روي لوله ورود آب پیش از شیر) ج
  هر دو گزینه الف و ب) د

  ) »2ت« 5ـ  3ـ  4ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  .باشد پاسخ صحیح می) ب(ـ گزینه جواب 
  

کشی آب آشامیدنی  و حفاظت لوله (BACKFLOW PREVENTER)ري از برگشت جریان ـ براي جلوگی 18
در چه مواردي نصب خالشکن الزامی . است (VACUUM BRAKER)ها نصب خالشکن  حل ساختمان یکی از راه

  )اسفند 1382(است؟
  . در صورتی که فشار لوله مصرف کننده آب بیش از فشار لوله آب ورودي باشد) الف
  . تی که فشار آب در لوله مصرف کننده بیش از فشار اتمسفر باشددر صور) ب
  . تر از فشار اتمسفر باشد در صورتی که فشار آب در لوله مصرف کننده کم) ج
  . تر از فشار لوله آب ورودي باشد در صورتی که فشار لوله مصرف کننده آب کم) د

  )»2ت« 3ـ  7ـ  4ـ  16(د مبحث شانزدهم ـ بن .باشد پاسخ صحیح می) ج(ـ گزینه  جواب
  

کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان با آب، فشار و زمان آزمایش حداقل چقدر  ـ در آزمایش لوله 20
  )اسفند 1382(است؟

  ساعت 1بار ـ  10) ب  ساعت 2برابر فشار کار ـ  5/1) الف



 ٤٤

  ساعت 1بار ـ  8) د   ساعت 2بار ـ  6) ج
   )»3و  2ب « 2ـ  9ـ  4ـ  16(مبحث شانزدهم بند  .باشد یپاسخ صحیح م) ب(ـ گزینه  جواب

  روش انجام آزمایش) ب
کشی با آب به تـدریج   هاي باز به طور موقت بسته شود و لوله کشی و پیش از نصب لوازم بهداشتی باید دهانه پس از خاتمه لوله -1

  .کشی را به مدت حداقل دو روز پر از آب نگاه داشت هپیش از اقدام به آزمایش باید شبکه لول. پر شود و کامالً هواگیري گردد
. بـار انجـام شـود    10آزمایش فشار باید با آب و به کمک تلمبه مخصوص آزمایش فشار آب، مجهز به فشارسنج یا فشار حداقل  -2

  .کشی مورد آزمایش نصب شود فشارسنج باید در باالترین قسمت لوله
در این مدت اگر شکستگی یا نشت آب مشاهده شود، باید آزمایش فشار آب پس از . دمدت آزمایش باید حداقل یک ساعت باش -3

  .رفع عیب تکرار شود
کشی آب، لوازم بهداشتی و کلیـه اجـزاي    شبکه لوله. پس از نصب لوازم بهداشتی یک بار دیگر باید آزمایش فشار آب انجام شود -4

همه شیرها باید یک به یک باز و بسته شـود و نسـبت بـه    . ر عادي قرار گیردآن باید از نظر مقدار جریان و فشار کار در وضعیت کا
در . برداري و به مدت حداقل یک سـاعت انجـام شـود    این مرحله آزمایش باید در فشار بهره. بند بودن آنها اطمینان حاصل شود آب

  . صورت مشاهده نشت، پس از رفع عیب، این آزمایش باید تکرار شود
  

نشانی  مقدار و فشار آب پشت شیر آتش (FIRST AID)هاي اولیه  نشانی کالس کمک آتش، NFPAـ در  21
GPM100  وPSI65 نشانی در استاندارد  است، مقدار و فشار آب پشت شیر آتشBSI اسفند 1382(چقدر است؟(  

  بار 4لیتر ـ  65) ب  بار 4لیتر ـ  100) الف
  بار 2لیتر ـ  28) د  بار  2لیتر ـ  38) ج

  . باشد پاسخ صحیح می) د(زینه جواب ـ گ
  

پمپ بیش از مقدار واقعی محاسبه شده باشد،  (HEAD)رسانی اگر مقدار ارتفاع آبدهی  ـ در یک سیستم آب 24
  )اسفند 1382(کند؟ نسبت به مقدار محاسبه شده، چه تغییري می BHPمقدار واقعی 

  شود تر می بیش) ب    شود تر می کم) الف
  . کند تغییري نمی) د  . ه پمپ داردبستگی به منحنی مشخص) ج

  .باشد پاسخ صحیح می) ب(ـ گزینه  جواب
  

. بینی مخزن ذخیره آب الزامی است واحد آپارتمانی، پیش 10طبقه یا بیش از  4هاي مسکونی بیش از  ـ در ساختمان 25
  )اسفند 1382(ه شود؟روز براي هر نفر و ذخیره چند ساعت باید محاسب گنجایش مخزن بر پایه چند لیتر در شبانه

  ساعت مصرف 24لیتر براي هر نفر ـ مدت  100) الف
  ساعت مصرف 16لیتر براي هر نفر ـ مدت  120) ب
  ساعت مصرف 12لیتر براي هر نفر ـ مدت  150) ج
  ساعت مصرف 10لیتر براي هر نفر ـ مدت  180) د

  )»ب« 1ـ  6ـ  4ـ  16(مبحث شانزدهم بند  .باشد پاسخ صحیح می) ج(ـ گزینه  جواب
سـاعت   12طبقه با بیش از ده واحد آپارتمانی باید مخزن ذخیـره آب بـا گنجـایش     4هاي مسکونی بیش از  در ساختمان) ب«

  ».بینی شود روز، پیش لیتر بر هر نفر در شبانه 150مصرف، براساس 
  
شرقی با فالش والو، ـ در هر طبقه یک ساختمان مسکونی چهار طبقه، لوازم بهداشتی شامل دستشوئی، توالت  7

اگر فشار آب ورودي کنتور . شوند شود که همه از شبکه آب آشامیدنی تغذیه می دوش و سینک ظرفشویی نصب می
متر  15متر ستون آب، کف تمام شده طبقه چهارم  10متر ستون آب، افت فشار در کنتور در حداکثر عبور جریان  40



 ٤٥

 40کشی از کنتور تا توالت طبقه چهارم که دورترین مصرف کننده است  هباالتر از محل نصب کنتور و حداکثر طول لول
  )1383(تواند باشد؟ کشی توزیع آب مصرفی چقدر می متر باشد، حداکثر نرخ متوسط افت فشار در لوله

  پاسکال در متر 500) ب    پاسکال در متر 300) الف
  پاسکال در متر 1000) د    پاسکال در متر 700) ج
  

   .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  جواب
با توجه به داده هاي مسلهافت فشار در لوله زمانی هتفاق می افتد که جریان دشته باشیم،پس باید افت فشار در کنتور رو هم لحاظ 

در کتاب جدیـد  ( 5/10حداقل فشار فالش ولو . متر است 16متر از سطح زمین باالتر است چس ارتفاع 1شیر فالش ولو 0کنیم
  )متر  17
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  .کنیم انتخاب میرا » ج«باشد پس گزینه  875
  
ـ در یک ساختمان مسکونی چهار طبقه براي انتخاب حداکثر فشار کار مجاز مخزن آب گرم مصرفی، کدام مورد  8

  )1383(صحیح است؟
  بار 6) ب    بار 10) الف

  یک و نیم برابر حداکثر فشار آب در محل نصب مخزن) د                     بار 4) ج
  )تأسیسات بهداشتی( چاپ جدید مبحث شانزدهم .است پاسخ صحیح) الف(ـ گزینه  جواب
  آب گرمکن 6ـ  8ـ  4ـ  16
  فشار کار) پ
  . کیلوپاسکال باشد 1035حداکثر فشار کار مجاز آب گرمکن باید دست کم ) 1

  
  )1383(شود؟ اي انجام می کشی آب سرد و گرم مصرفی ساختمان با فشار کار سیستم، در چه مرحله ـ آزمایش لوله 11

  بعد از نصب لوازم بهداشتی) ب  قبل از نصب لوازم بهداشتی) الف
  هاي الف و ج گزینه) د  کشی کاري شبکه لوله قبل از ضدعفونی و عایق) ج

    )تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه جواب 
  ـ آزمایش2ـ 9ـ  4ـ  16

  روش انجام آزمایش ) ب
کشی آب، لوازم بهداشتی و کلیه اجزاي  شبکه لوله. یک بار دیگر باید آزمایش فشار آب انجام شود پس از نصب لوازم بهداشتی - 4 

همه شیرها باید یک به یک باز و بسته شـود و نسـبت بـه    . آن باید از نظر مقدار جریان و فشار کار در وضعیت کار عادي قرار گیرد
در . برداري و به مدت حداقل یک سـاعت انجـام شـود    باید در فشار بهره این مرحله آزمایش. بند بودن آنها اطمینان حاصل شود آب

  .صورت مشاهده نشت، پس از رفع عیب، این آزمایش باید تکرار شود
  

متر ستون آب و  10متر ستون آب، افت فشار در کنتور در حداکثر عبور جریان  50ـ اگر فشار آب شهر در ورودي کنتور  12
متر ستون آب باشد و از هیچ وسیله تنظیم فشار استفاده نشود حداقل و حداکثر  5کشی  ولهحداکثر افت فشار در مسیر ل

ارتفاع لوازم بهداشتی شامل دستشویی، سینک ظرفشویی و توالت با فالش تانک، از محل نصب کنتور چقدر باید 
  )1383(باشد؟



 ٤٦

  ترم+ 5/34متر و حداکثر + 5حداقل ) ب  متر+ 5/29حداقل صفر و حداکثر ) الف
  متر+ 5/29متر و حداکثر + 10حداقل ) د  متر+ 5/34متر و حداکثر + 10حداقل ) ج
  

   .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
  افت فشار در لوله ها

  : افت فشارهاي زیر را باید لحاظ کنیم) شیر برداشت(کننده  ي قبل از کنتور تا آخرین مصرف ي آب مصرفی در نقطه از فشار شبکه
 Pwmکنتور   افت فشار در -

ي لوله کشی آب ساختمان  شبکه) شیر برداشت(کننده  فشار ناشی از ارتفاع تراز نصب کنتور و باالترین مصرف اختالف  -
PH 

  PLافت فشار در لوله  -

 PL1)  شود کشی لحاظ می که معموالً نصف طول لوله(ها  افت فشار در فیتینگ -

 Pminحداقل فشار مورد نیاز در پشت شیرهاي برداشت  -

  
Pin= Pwm+ PH+ PL+ PL1 + Pmin 

PL+L1= Pin - Pwm - PH - Pmin                                  حداکثر فشار متحمل در طول مسیر 
 

افت ) ي شیرها بسته است وقتی همه(است که در حالت بدون جریان   )bar  )10 mH2o 1افت فشار در کنتور معموالً : نکته
 .استفشار در کنتور برابر صفر 

in = 50 m  Pفشار ورودي                                                     
 Pwm= 10 m فشار کنتور 

PL = 5 m  افت فشار در طول مسیر  
Pmin = 5/5 m  حداقل فشار پشت شیر  

 

وضعیت بدون جریان   براي حداقل ارتفاع نصب لوازم بهداشتی باید فشار آب پشت شیرها بیشترین حد مجاز باشد؛ یعنی در 
    . زمانی حداقل ارتفاع را داریم که حداکثر فشار را پشت شیر برداشت داشته باشیم. متر بیشتر نباشد 40از 

PH = Pin – 40 

50 – 40 =10m 

را داشته باشیم؛ ) در وضعیتی که شیر برداشت باز است(حداکثر ارتفاع را زمانی داریم که حداقل فشار پشت شیر برداشت 
   .ي افت فشارهاي کنتور، طول مسیر، ارتفاع و حداقل فشار پشت شیر برداشت را از فشار ورودي کم کنیم ی باید همهیعن

PH = Pin - Pwm - PL - Pmin                             50 - 10 - 5 - 5/5 = 29/5 m    حداکثر ارتفاع 

  
  
  
 

   :در زمان حداکثر فشار را داریم است پس، حداقل ارتفاع را متر ستون آب 40حداکثر فشار در حالت بسته بودن شیر 
min inH H m    40 50 40 10  

کشی و  حداکثر ارتفاع را زمانی داریم که حداقل فشار الزم را داشته باشیم بنابراین اگر از فشار آب ورودي، افت فشار کنتور، لوله
  : آید یعنی توسط فشار آب ورودي لوازم را تأمین فشار نماییم بدست میتوانیم  حداقل فشار را کم کنیم، حداکثر ارتفاعی که می

   max / /in C L VH H H H H m        50 10 5 5 5 29 5  



 ٤٧

inH) آب شهري(فشار آب ورودي    
CHافت فشار کنتور    

LHکشی  افت فشار لوله   
VHالش تانک حداقل فشار الزم براي ف ) 5-3-4-16مطابق جدول (  

  
کشی آب آشامیدنی، در بعضی شرایط الزم است که روي انشعاب از شبکه آب مصرفی  ـ براي حفاظت از شبکه لوله 16

ر توان به عنوان مانع برگشت جریان مورد استفاده قرا کدامیک از موارد زیر می. مانع برگشت جریان نصب شود
  )1383(گیرد؟

  شیر شناور) ث(فاصله هوایی، ) ت(خالشکن، ) پ(شیر یکطرفه فنردار، ) ب(شیر یکطرفه لوالئی، ) الف( 
  موارد ب و پ و ت) ب  موارد الف و ب و پ) الف

  هاي ب و ج هر دو مورد گزینه) د    موارد پ و ت و ث) ج
  )3 -7ـ 4ـ  16(ـ بند ) شتیتأسیسات بهدا(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
  ) Backflow Preventer(لوازم جلوگیري از برگشت جریان  3ـ  7ـ  4ـ  16«

ـیفونی    ) Back Pressure(لوازم و شیرهایی که براي جلوگیري از برگشت جریان آب، ناشی از فشار معکـوس  ) الف  Back(یـا مکـش س
Siphonage( ،ـتانداردهاي معتبـر   رود باید برابر الزامات این قسمت  بکار می از مقررات، و از نظر مشخصات ساخت و آزمایش طبق یکی از اس

  . و مورد تأیید باشد
  ) Air Gap(فاصله هوایی ) ب
) Flood Level Rim(حداقل فاصله هوایی قائم باید از زیر دهانه خروجی لوله آب آشامیدنی تا تراز روي لبه سـرریز آب  ) 1

  . گیري شود ریزد، اندازه دیگر، که آب در آن می) Receptacle(زن آب، یا هر نوع دهانه تخلیه هر یک از لوازم بهداشتی، هر مخ
  ) Check Valve(شیر یکطرفه ) پ
شود، باید از نوع فنردار،  کشی آب آشامیدنی نصب می اي که براي جلوگیري از برگشت جریان آب به داخل لوله شیر یکطرفه) 1

باشد و فقط در یک جهت به آب اجـازه جریـان دهـد و در جهـت دیگـر هـیچ نشـتی         Water Tight Sealبند  با نشیمن آب
  . نداشته باشد

  ) Vacuum Breaker(خالءشکن ) ت
شود، باید از  ، که براي جلوگیري از برگشت جریان ناشی از مکش سیفونی نصب می)فنردار(خالءشکن اتمسفریک یا فشاري ) 1

  . از استانداردهاي معتبر و مورد تأیید باشدنظر مشخصات ساخت و آزمایش طبق یکی 
  

شود، به غیر از اتصال لوله هواکش تعدادي محل  ـ در یک مخزن انبساط باز که از شبکه آب آشامیدنی تغذیه می 17
. اتصال لوله با اختالف ارتفاع روي سطح جانبی مخزن وجود دارد

باید متصل هایی از باال به پایین به نقاط اتصال ذکر شده  چه لوله
   )1383(شود؟

  ـ لوله انبساط سیستم گرمایش یا سرمایش3ـ سرریز 2ـ ورود آب 1) الف
  ـ لوله انبساط سیستم گرمایش یا سرمایش3ـ ورود آب 2ـ سرریز 1) ب
  ـ ورود آب3ـ سرریز 2ـ لوله انبساط سیستم گرمایش یا سرمایش 1) ج
  هاي الف و ب هر یک از گزینه) د

  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب
  

کشی آب سرد  ـ اتصال شیر تکی شلنگی توالت به شبکه لوله 18
  مصرفی ساختمان چگونه باید شود؟

  )1383(. تواند مستقیماً به لوله آب سرد مصرفی متصل شود می) الف
  . با یک شیر یکطرفه مورد تأیید به لوله آب سرد مصرفی متصل شود) ب
  . و یک خالءشکن به لوله آب سرد مصرفی متصل شودبا یک شیر یکطرفه مورد تأیید ) ج
  هاي ب و ج هر یک از گزینه) د



 ٤٨

   )»2پ ـ « 4ـ  7ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه جواب 
  شیرمخلوط) ب«
ده دیگر آب آشـامیدنی بـه شـرطی    نصب شیر مخلوط آب سرد و آب گرم مصرفی روي لوازم بهداشتی یا هر نوع مصرف کنن) 1

مجاز است که روي اتصال آب سرد به شیر مخلوط یک شیر یکطرفه نصب شود و دهانه مشترك خروج آب از شیر قابل مسدود 
  . شدن نباشد

در صورتی که دهانه خروج آب از شیر تکی یا مخلوط اتصال سرشلنگی داشته باشد، نصب یک شیر یکطرفه کافی نیسـت و  ) 2
  ».ب مقرر شده، اتصال لوله آب سرد باید با لوازم برگشت جریان حفاظت شود) 4ـ  7ـ  4ـ  116(ه در طبق آنچ

  
متر، ارتفاع طبقات مساوي و هر طبقه مجهز به لوازم بهداشتی معمولی  102طبقه به ارتفاع  30ـ در یک ساختمان  19

ها فالش والو است و از آب  التباشد سیستم شستشوي تو می) دستشویی، توالت، دوش و سینک ظرفشویی(
اگر از شیر تنظیم . باشد آب مصرفی تمام طبقات از مخزن ذخیره توسط بوستر پمپ می. شوند آشامیدنی تغذیه می

استفاده نشود، براي تأمین فشار مناسب در تمام طبقات، ساختمان در ارتفاع دست کم به چند منطقه باید تقسیم 
  )1383(). متر در نظر گرفته شود 10ارکرد پمپ حداکثر تغییرات فشار ناشی از ک(شود؟ 

  منطقه 5) د  منطقه 6) ج  منطقه 4) ب  منطقه 3) الف
  )است متر لحاظ کرده 5/10تست کتاب قدیمی که در ان حداقل فشار فالش ولو را .(پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
. ت و حداقل فشار پشت باالترین شیر برداشت رعایت شودترین شیر برداش بندي باید حداکثر فشار در پایین براي منطقه 

وقتی فشار به . از طرفی پمپ دورثابت است. متر است 17) با توجه به داده هاي مسأله(متر و حداقل فشار  40حداکثر فشار 
  . شود رسد پمپ براي تأمین فشار روشن می متر می 30رسد پمپ خاموش و  وقتی به  متر می 40

  .شود را لحاظ کنیم پ دورثابت داریم باید فشاري را که پمپ در آن فشار روشن میدر جایی که پم
Pin= 40m  30  تا m  30 – 17 =13 m 

 
    13÷4 = 3/3     .طبقه است 4متر یک منطقه است که معادل  13هر 

          .منطقه تقسیم شود 8باید به  
    4 = 7/5  ÷30   

  
و تغییرات فشار ) هاي دور متغیر استفاده از پمپ(آب با فشار ثابت باشد ـ در سؤال قبل اگر سیستم افزایش فشار  20

  )1383(ناشی از کارکرد پمپ وجود نداشته باشد، در این حالت ساختمان در ارتفاع به چند منطقه باید تقسیم شود؟
  منطقه 6) د  منطقه 5) ج  منطقه 4) ب  منطقه 3) الف

  .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  جواب
اگر پمپ دور متغیر باشد، یعنی فشار پمپ  .متر آب می باشد17ها فالش والو بوده که حداقل فشار الزم  تستشوي توالسیستم ش  

  .شود می تقسیم منطقه 5 به. است طبقه 7 منطقه هر و است منطقه یک متر 23 هر). 40 – 17= 23(متر ثابت است، پس  40در 
5/4 =7  ÷30  
  

ي تجاري، آب تغذیه تأسیسات گرمایی و سرمایی از شبکه آب آشامیدنی تأمین ـ در یک ساختمان مرتفع ادار 22
روي انشعاب آب براي تغذیه مخزن انبساط بسته، براي جلوگیري از برگشت جریان، نصب چه لوازمی الزم و . شود می

  )1383(کافی است؟
  یک شیر قطع و وصل و یک شیر یکطرفه) ب    شیر یکطرفه دوتایی) الف

  یک شیر قطع و وصل و یک خالءشکن) د  طع و وصل دو عدد شیر یکطرفهیک شیر ق) ج
   .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه جواب 
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  انشعاب آب براي مصارف دیگر 6ـ  7ـ  4ـ  16«
  تغذیه آب به تأسیسات گرمایی و سرمایی) الف

نـده یـا بخـار و نیـز بـراي تغذیـه       کشی آب مصرفی براي تغذیه تأسیسات گرمایی، بـا آب گـرم کن   انشعاب آب از شبکه لوله) 1
بینی فاصله هوایی، نصب یک شیر یکطرفه و یک خالءشکن یا شـیر یکطرفـه    تأسیسات سرمایی با آب سرد کننده، باید با پیش

  ».دوتایی حفاظت شود
  

  )1383(ساعت مصرف الزامی است؟ 12بینی مخزن ذخیره آب با گنجایش دست کم  ها پیش ـ در کدام ساختمان 24
  . هایی که فشار آب شهر متغیر است در ساختمان) الف
  هاي تجاري اداري بیش از پنج طبقه در ساختمان) ب
  هاي مسکونی بیش از چهار طبقه یا بیش از ده واحد مسکونی در مجموعه) ج
  هر سه مورد) د

  ـ ) »ب« 1ـ  6ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  جواب
ساعت  12طبقه یا بیش از ده واحد آپارتمانی باید مخزن ذخیره آب با گنجایش دست کم  4هاي مسکونی بیش از  در ساختمان) ب

  .بینی شود روز پیش لیتر براي هر نفر در شبانه 150مصرف، براساس 
  

  )1383(م کرد؟توان خ کشی آب آشامیدنی، در چه شرایطی لوله فوالدي گالوانیزه را می ـ در لوله 25
  . خم کردن لوله فوالدي گالوانیزه در هیچ شرایطی مجاز نیست) الف
  درز آن به طرف داخل باشد و با استفاده از دستگاه خم کن) ب
  درجه باشد و با استفاده از دستگاه خم کن 15میزان خم کمتر از ) ج
  درجه باشد و با استفاده از دستگاه خم کن 5/22میزان خم کمتر از ) د

  ) »1پ ـ « 2ـ  5ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه جواب 
خوار اسـتفاده   کشی فوالدي گالوانیزه خم کردن لوله مجاز نیست و باید از زانوهاي فوالدي گالوانیزه، با چدن چکش در لوله) 1«

  ».شود
  

گراد و قطر لوله اصلی توزیع آب  درجه سانتی 65مصرفی در موتورخانه  ـ در یک مجموعه مسکونی دماي آب گرم 28
متر و طول لوله رفت آبگرم مصرفی که داراي  200طول کل لوله برگشت آب گرم مصرفی . باشد اینچ می 4گرم مصرفی 

متر طول لوله  وات در هر 30ها بطور متوسط  اگر افت حرارتی آب در لوله. متر است 600باشد جمعاً  سیستم برگشت می
گذر آب پمپ برگشت دست کم چه میزان . گراد نباشد درجه سانتی 60باشد، براي اینکه دماي آب در لوله رفت کمتر از 

  )1383() فقط یک دستگاه پمپ موردنظر است. (باید باشد
  لیتر در دقیقه 92) د  لیتر در دقیقه 72) ج  لیتر در دقیقه 52) ب  لیتر در دقیقه 32) الف

  
  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب

وات است،بنابراین مقدار انزي اتالف  30متر استو اتالف انرزي از هر متر لوله  600کل مسیر که اتالف حرارت ان را باید لحاظ کنیم 
  : شده و گذر اب 

pQ mc t   
Q w  600 30 18000  

p
jC

kg K
 04180  

t C    065 60 5  
  / secV V m       

 

0 0
31800024000 4180 65 60 0 00086

1000 4180 5
  

/ minV lit  
0

0 00086 1000 60 52  
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  )1383(کشی فلزي در داخل ساختمان کجا است؟ ترین محل براي نصب لوله در دیگر اجزاي لوله ـ مناسب 29
  در داخل سقف کاذب) د  . قابل دسترسی باشد) ج   در داخل شافت) ب  . حتماً روکار باشد) الف
  ) »1الف ـ « 3ـ  3ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  ابجو

) Trench(رو یا در داخل ترنچ  رو، خزیده هاي افقی ممکن است روکار، در داخل سقف کاذب، در داخل کانال آدم لوله) 3«
  ».در هر حالت دسترسی و تعمیر باید آسان باشد. قرار گیرند

  
کشی توزیع آب مصرفی یک ساختمان قبل از نصب لوازم بهداشتی، تلمبه آزمایش و  ـ در آزمایش کلی لوله 30

فشارسنج حداقل چه . متر است 20کشی  ترین طبقه ساختمان قرار داده شده است و ارتفاع لوله فشارسنج در پایین
  )1383(فشاري را باید نشان دهد؟

  بار 15) د   بار 12) ج  بار 10) ب   بار 6) الف
  ـ ) »2ب ـ « 2ـ  9ـ  4ـ  6(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه جواب 

. بـار انجـام شـود    10آزمایش فشار باید با آب و به کمک تلمبه مخصوص آزمایش فشار آب، مجهز به فشارسنج یا فشار حداقل  -2
  .کشی مورد آزمایش نصب شود فشارسنج باید در باالترین قسمت لوله

  
. باشد بار و حداکثر افت فشار در کنتور یک بار می 5ـ در یک ساختمان مسکونی که فشار آب ورودي به کنتور  7

  )1384(چقدر است؟ کنتورمتر باالتر از  15حداکثر فشار بدون جریان در پشت شیر یک دوش در ارتفاع 
  ترم 20) د  متر 25) ج  متر 30) ب  متر 35) الف

  . پاسخ صحیح است) الف(جواب ـ گزینه 
  

  در حالت بدون جریان افت فشار در کنتور و افت فشار در مسیر لوله کشی برابر صفر است
 Pwmافت فشار در کنتور   -
ي لوله کشی آب ساختمان  شبکه) شیر برداشت(کننده  فشار ناشی از ارتفاع تراز نصب کنتور و باالترین مصرف اختالف  -

PH 
  PLر در لوله افت فشا -
 PL1)  شود کشی لحاظ می که معموالً نصف طول لوله(ها  افت فشار در فیتینگ -
 Pminحداقل فشار مورد نیاز در پشت شیرهاي برداشت  -

Pin-ph-pwm-pl-pmin=0 
50-15-0-0=pmin                    pmin=35mH2o 

 
شود چه لوازم یا  ه آب آشامیدنی تغذیه میـ در یک مخزن انبساط باز تأسیسات گرمائی ساختمان که از شبک 8

  )1384(هائی براي حفاظت آب آشامیدنی کافی است؟ روش
  شیر شناور) ب    خالءشکن) الف

  یکی از موارد الف، ب، ج) د    فاصله هوائی) ج
  ) »1« الف 6ـ  7ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  جواب

  انشعاب آب براي مصارف دیگر  -16-4-7-6
  تغذیه آب به تاسیسات گرمایی و سرمایی) الف

کننده یا بخار و نیز براي تغذیـه تاسیسـات    کشی آب مصرفی براي تغذیه تأسیسات گرمایی، با آب گرم انشعاب آب از شبکه لوله -1
شـکن یـا شـیر یـک طرفـه دوتـایی        رفه و یک خالءبینی فاصله هوایی، نصب یک شیر یک ط سرمایی با آب سردکننده، باید با پیش

  . حفاظت شود
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  )1384(ـ انتهاي لوله تخلیه و سرریز مخزن ذخیره آب آشامیدنی به چه ترتیبی باید به محل تخلیه متصل شود؟ 9
  . تواند به شبکه آب باران متصل شود می) الف
  . تواند به علم فاضالب متصل شود می) ب
  . چاه جذبی مستقل هدایت شودتواند مستقیماً به  می) ج
    هیچکدام) د

  ) »ث«ـ  1ـ  6ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
روي لوله سرریز نباید هیچ شیري نصـب  . قطر اسمی لوله سرریز باید دست کم دو برابر قطر لوله ورود آب به مخزن ذخیره باشد -

شوي  متر باالتر یا دورتر از کف میلی 150انتهاي لوله سرریز باید دست کم . سرریز مخزن نباید از جنس قابل انعطاف باشدلوله . شود
. انتهاي لوله سرریز نباید قابل اتصال به شلنگ باشد و باید توري مقاوم در برابر خوردگی داشته باشـد . یا هر نقطه تخلیه دیگر باشد

. ي کشیده شود که احتمال یخ زدن نداشته باشد، یا آن که با عایق گرمایی در برابر یخ زدن حفاظت شـود لوله سرریز باید در مسیر
  .متر از حداکثر سطح آب باالتر باشد میلی 40لبه زیر دهانه سرریز باید دست کم 

  
ستشوئی، د(جویی در مصرف آب سرد و آب گرم مصرفی و شیرهاي برداشت آب از لوازم بهداشتی  ـ براي صرفه 11

  )1384(هایی الزامی است؟ چه روش) سینک، دوش، وان
  . فشار آب در شبکه لوله کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی کاهش یابد) الف
  . هاي انشعاب توریع آب باید برابر مقررات باشد سرعت جریان آب در لوله) ب
  . شودروي دهانه خروجی آب از شیرهاي برداشت، قطعات کاهنده مصرف نصب ) ج
  موارد الف و ب) د

  .پاسخ صحیح است) ج(جواب ـ گزینه 
  

شوند و هر طبقه داراي دستشوئی،  ـ در یک ساختمان مرتفع که کلیه لوازم بهداشتی از آب آشامیدنی تغذیه می 16
باشد، با فرض ثابت بودن فشار در مرکز تأمین فشار آب سیستم  توالت شرقی با فالش والو و سینک ظرفشوئی می

آبرسانی  (zone)توان یک منطقه  برسانی و عدم استفاده از شیر تنظیم فشار، حداکثر چه ارتفاعی از ساختمان را میآ
  )1384(در نظر گرفت؟

  متر 40) د  متر 32) ج  متر 28) ب  متر 25) الف
  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب

و در پشت .متر ستون اب فشار داشته باشیم 40بیش از در منطقه بندي ساختمان در پشت پایین تریین شیر برداشت نباید  
  ، .باالترین شیر برداشت حداقل فشار مورد نیاز باید تامین شود

  
/ /H m  40 10 5 29 5  

H/  :متر داریم 1با درنظر گرفتن ارتفاع فالش والو از کف در حدود  m 28 5  
  

هاي یک طبقه که لوازم بهداشتی معمولی شامل دستشوئی، سینک، دوش،  مانـ در یک مجموعه مسکونی با ساخت 17
آبخوري و توالت با فالش تانک در آن نصب خواهد شد، فشار آب در ورود به شیر برداشت اولین مصرف کننده، ثابت و 

اکثر افت فشار متر باشد، حد 700کشی بین اولین و آخرین مصرف کننده  اگر طول لوله. متر ستون آب است 25برابر 
درصد افت مسیر و تمام شیرهاي برداشت هم  20افت فشار در اتصاالت (تواند باشد؟  کشی چقدر می متوسط در لوله

  .) سطح فرض شود
   درصد 3/2) د  درصد 7/2) ج  درصد 9/2) ب  درصد 5/3) الف

  : زیرا .پاسخ صحیح است) د(گزینه  -جواب
 Pwmافت فشار در کنتور   -
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ي لوله کشی آب ساختمان  شبکه) شیر برداشت(کننده  شی از ارتفاع تراز نصب کنتور و باالترین مصرففشار نا اختالف  -
PH 

  PLافت فشار در لوله  -
 PL1)  شود کشی لحاظ می که معموالً نصف طول لوله(ها  افت فشار در فیتینگ -
 Pminحداقل فشار مورد نیاز در پشت شیرهاي برداشت  -

- PL+L1= Pin - Pwm - PH - Pmin                                  حداکثر فشار متحمل در طول مسیر 

              PL+L1=25-0-0-5/5= 19/5mH2o 
  

             700+0/2*700=840m 
  .متري افت فشار داشته باشیم 840متر ستون اب  می توانیم در طول مسیر  5/19یعنی حداکثر 

  
  

/%2 /یا  3
/ m m 

19 5 0023
840

  افت فشار 
این وسیله در چه مواردي کاربرد . ـ خالءشکن اتمسفریک یکی از لوازم حفاظت از آب آشامیدنی است 20

  )1384(دارد؟
  حفاظت آب آشامیدنی در مقابل فشار معکوس) الف
  حفاظت آب آشامیدنی در مقابل مکش سیفونی) ب
  . ري شبکه آب آشامیدنی را تهدید کندفقط در مواردي که خطر آلودگی ظاه) ج
    موارد الف و ب) د

  ) »ت «ـ  3ـ  7ـ  4ـ  16(بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه جواب 
  شکن خالء) ت
دع بایـد از  شـو  ، که براي جلوگیري از برگشت جریان ناشی از مکش سیفونی نصب مـی )فنردار(شکن اتمسفریک یا فشاري  خالء -1

  . نظر مشخصات ساخت و آزمایش طبق یکی از استانداردهاي معتبر و مورد تایید باشد
  

کار و کشی توزیع آب سرد و گرم مصرفی براي یک ساختمان مسکونی سه طبقه، فشار  ـ در انتخاب مصالح لوله 23
  )1384(گراد دست کم چقدر باید باشد؟ ي سانتی درجه 60ها در دماي کار  عمر لوله

  سال 20بار  10) د  سال 30بار  6) ج  سال 50بار  6) ب  سال 50بار  10) الف
  ) »الف ـ ب«ـ  2ـ  4ـ  4ـ  16(بند ) چاپ جدید(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه جواب 

سـال کمتـر    50یـد از  پ نبا) 2ـ   4ـ   4ـ   16(کشی در شرایط کار ارائه شده در جـدول   عمر مفید لوله و دیگر اجزاي لوله) پ«
  ».باشد

  
  
  

  پ) 2ـ  4ـ  4ـ  16(جدول شماره 
  کشی توزیع آب مصرفی شرایط کارکرد لوله و دیگر اجزاي لوله

تعداد ساعت مصرف در   ) گراد درجه سانتی(دما   ) بار(تغییرات فشار   کاربرد
  سال

  8760  25حداکثر   10صفر تا   کشی آب سرد مصرفی لوله

  8510  60حداکثر   10صفر تا   کشی آب گرم مصرفی لوله
  250  85حداکثر 
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متر، فشارسنج نصب شده  30طبقه به ارتفاع  10کشی آب سرد و گرم مصرفی یک ساختمان  ـ در آزمایش کلی لوله 24
  )1384(ترین طبقه، دست کم چه فشاري را باید نشان دهد؟ هاي واقع در پائین روي لوله

  متر مربع کیلوگرم بر سانتی 6) ب  عمتر مرب کیلوگرم بر سانتی 5/4) الف
  متر مربع کیلوگرم بر سانتی 13) د  متر مربع کیلوگرم بر سانتی 10) ج

  ) »2ب ـ «ـ  2ـ  9ـ  4ـ  16(طبق بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
ه بنابراین ارتفـاع اسـتاتیک   دش ترین طبقه ساختمان نصب  پائین رکه فشارسنج دییاز آنجا . بار باشد  10حداقل فشار آزمایش باید 

  . شود به فشار آزمایش اضافه می بار می باشد 3که معادل ) متر 30( ساختمان
  

  )1386(:ها و لوازم بهداشتی، فشار و زمان آزمایش عبارتست از ـ در آزمایش توأم لوله کشی 28
  ، یک ساعتفشار بهره برداري) ب    بار، یک ساعت 10) الف

  ساعت 24فشار بهره برداري، ) د    ساعت 24بار،  10) ج
  ) »4 -ب« -2ـ  9ـ  4ـ  16(بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
کلیه کشی آب، لوازم بهداشتی و  شبکه لوله. پس از نصب لوازم بهداشتی یکبار دیگر باید آزمایش فشار آب انجام شود) 4«

همه شیرها باید یک به یک باز و بسته شود و . اجزاي آن باید از نظر مقدار جریان و فشار کار در وضعیت کار عادي قرار گیرد
برداري و به مدت یک ساعت انجام  این مرحله از آزمایش باید در فشار بهره. ها اطمینان حاصل شود بند بودن آن نسبت به آب

  ».پس از رفع عیب، این آزمایش باید تکرار شوددر صورت مشاهده نشت، . شود
  

  )1386( :ـ در اتصال آب تغذیه ماشین رختشویی 29
  .بینی فاصله هوایی الزامی است نصب یک شیر، یک طرفه و یک شیر خالءشکن و یا پیش) الف
  .نیاز نیست) الف(گزینه در صورتیکه دستگاه به مانع جلوگیري از برگشت جریان مجهز باشد به نصب هیچ یک از شیرآالت ) ب
نیاز ) الف(سانتیمتر باالتر از دستگاه قرار گرفته باشد، به نصب هیچ یک از شیرآالت گزینه  15چنانچه شیر اتصال در ارتفاع ) ج

  .نیست
  ).ب(و ) الف(هر دو گزینه ) د

  ) »2و  1 -پ«ـ  6ـ  7ـ  4ـ  16(بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه جواب 
  انشعاب آب براي تغذیه ماشین رختشویی و ماشین ظرفشویی) پ«
هاي مشابه دیگر باید با فاصـله هـوایی بـا یـک شـیر       اتصال آب براي تغذیه ماشین رختشویی و ماشین ظرفشویی و دستگاه) 1

  .یکطرفه و یک خالءشکن حفاظت شود
بینی شده باشد، نصب این لوازم روي لوله انشعاب الزم  برگشت جریان پیش ها مانع جلوگیري از در صورتی که در این ماشین) 2

  ».نیست
  

هاي چند الیه  عمر مفید، فشار کار مجاز و حداکثر دماي کار مجاز براي آب سرد و گرم مصرفی براي لوله - 30
  )1386(پالستیکی در لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی ساختمان به ترتیب کدام گزینه است؟

  درجه سانتیگراد 60درجه سانتیگراد،  25بار،  10سال،  50 )الف
  .درجه سانتیگراد 60درجه سانتیگراد،  20بار،  10سال،  25) ب
  .درجه سانتیگراد 60درجه سانتیگراد،  20بار،  8سال،  10) ج
  .درجه سانتیگراد 60درجه سانتیگراد،  20بار،  10سال،  50) د

  ) »پ« -2ـ  4ـ  4ـ  16(بند ) جدیدچاپ (مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه جواب 
  

  )1386( :ـ دما و فشار تنظیم شیر اطمینان آب گرمکن در سطح دریا 31
  کیلو پاسکال 1035درجه سانتیگراد،  65) ب  کیلو پاسکال 1035درجه سانتیگراد،  99) الف

  کیلو پاسکال 400 درجه سانتیگراد، 85) د  کیلو پاسکال 400درجه سانتیگراد،  60) ج
  )»4و  3 -ج«ـ  6ـ  8ـ  4ـ  16(بند  -مبحث شانزدهم .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه جواب 

  .کیلوپاسکال باشد 1035فشار تنظیم شیر اطمینان باید برابر حداکثر فشار کار مجاز آب گرمکن و حداکثر ) 1
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  .شدگراد با درجه سانتی 99دماي تنظیم شیر اطمینان باید حداکثر ) 2
  

  )1386( :ـ در عملیات ضدعفونی کردن شبکه آبرسانی ساختمان، غلظت محلول کلر و زمان ضد عفونی باید 32
  ساعت 3میلی گرم در لیتر به مدت  200) ب  ساعت 24میلی گرم در لیتر به مدت  50) الف

  ).ب(و ) الف(هر دو مورد ) د  ساعت 3میلی گرم در لیتر به مدت  250) ج
   .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه جواب 

  ضدعفونی 1ـ 9ـ 4ـ 16
  روش ضدعفونی کردن) ب
سـاعت   24هاي بـاز بـه مـدت     پر شود و همه شیرها و دهانه) PPM 50(گرم در لیتر  میلی 50کشی باید با محلول کلر  لوله) 2

  .تعیین کرد) PPM 200(گرم در لیتر  میلی 200ساعت و غلظت محلول کلر را  3توان مدت ضدعفونی را  می. بسته شود
  

ـ در صورت استفاده از فالش والو براي شستشوي توالت، حداقل قطر نامی لوله آب مصرفی براي تغذیه فالش والو  35
  )1386(چقدر باید باشد؟

  DN 20) ب    DN 15) الف
  بستگی به فشار آب دارد) د    DN 25) ج

  )4ـ  3ـ  4ـ  16(جدول ) یبهداشتتأسیسات (مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه جواب 
   

  
  حداقل قطر نامی لوله  لوازم بهداشتی

  اینچ  متر میلی
1  15  وان

2
  

3  10  بیده
8

  
1  15  سینک با سینی 

2
  

1  15  ماشین ظرفشویی خانگی
2

  
3  10  آبخوري

8
  

1  15  شیر سرشلنگی
2

  
3  20  هاي صنعتی سینک آشپزخانه

4
  

1  15  هاي خانگی سینک آشپزخانه
2

  
1  15  لگن رختشویی ـ یک، دو، سه خانه

2
  

3  10  ییدستشو
8

  
1  15  دوش با یک سردوش

2
  

3  20  سینک با شلنگ و افشانک
4

  
1  15  سینک شستشوي عمومی

2
  

1  15  پیسوار با فالش تانک
2

  
3  20  لوپیسوار با فالش وا

4
  

1  15  شیر برداشت آب 
2
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1  10  توالت ـ با فالش تانک
2

  
  1  25  توالت ـ با فالش والو

1  15  توالت فرنگی یکپارچه
2

  
  

  )1386(اندازه لوله سرریز مخزن چگونه است؟ـ در مخزن ذخیره آب آشامیدنی، موقعیت و  36
  باالترین نقطه مخزن و دست کم برابر با قطر لوله آب ورودي به مخزن) الف
  باالترین نقطه مخزن و دست کم دو برابر قطر لوله آب ورودي به مخزن) ب
  تر از دهانه ورود آب به مخزن و دست کم برابر با قطر لوله آب ورودي به مخزن پائین) ج
  تر از دهانه ورود آب به مخزن و دست کم دو برابر قطر لوله آب ورودي به مخزن پائین) د

  . ث)  1ـ 6ـ  4ـ  16( –ظیم فشارمبحث ذخیره سازي و تن – مبحث شانزدهم .پاسخ صحیح است)د(گزینه  -جواب
سرریز باالتر باشد تـا فاصـله هـوایی الزم     متر از روي دهانه لوله میلی 100لبه زیر دهانه لوله ورود آب به مخزن باید دست کم  -2

  .تأمین شود
  .قطر اسمی لوله سرریز باید دست کم دو برابر قطر لوله ورود آب به مخزن ذخیره باشد -3
  

در چه مواردي نصب خالءشکن روي ) BACKFLOW PREVENTION(ـ براي جلوگیري از برگشت جریان  59
  )1386(لوله الزامی است؟

  .وله مصرف کننده بیش از فشار آب در لوله ورودي باشدفشار آب در ل) الف
  .تر از فشار اتمسفر باشد فشار آب در لوله مصرف کننده کم) ب
  .فشار آب در لوله مصرف کمتر از فشار آب در لوله ورودي باشد) ج
  فشار آب در لوله مصرف کننده کمتر از فشار الزم باشد) د

  . ت)  3ـ 7ـ  4ـ  16(بند  –شانزدهم  مبحث .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
شکن باید در فشار متعارف جو بتواند دهانه ورود هواي آزاد را باز کند، خالء داخل لوله خروجی را بشکند و فشار داخل آن  خالء -2 

  . ه دارد، قرار گیردشکن نباید زیر هود آشپزخانه یا هر جاي دیگر که هواي آلود دهانه ورود هوا به خالء. را به فشار جو برساند
  

هاي عمومی مانند ورزشگاه باید چه مقدار  ـ مصرف آب براي هر بار استفاده از توالت وپیسوار در ساختمان 32
  )1387(باشد؟

  لیتر 6و  10) د  لیتر 5و  10) ج  لیتر 4و  8) ب  لیتر 3و  6) الف
   ـ ت) 5ـ  3ـ  4ـ  16(بند . 16ـ مبحث  .پاسخ صحیح است) د(گزینه ـ جواب 

هاي تئاتر، رستوران، موزه، ورزشگاه، مسجد، استادیوم، زندان و فضاهاي مشابه  حداکثر جریان آب توالت و پیسوار در سالن) 1«
  :تر باشد نباید از ارقام زیر بیش

  در هر ریزش) گالن 65/2(لیتر  10: ـ توالت
  »در هر ریزش) گالن 5/1(لیتر  6: ـ پیسوار

  
  )1387(سانی ساختمان کدام روش صحیح و کامل است؟ـ در آزمایش شبکه آبر 33
  . بار و به مدت یک ساعت آزمایش شود 10فشار حداقل ) الف
  . بار و به مدت یک ساعت آزمایش شود 10مدت دو روز از آب پر باشد سپس با فشار حداقل ) ب
  .شود آزمایش نصب کشی مورد ه لولهبرابر فشار کار و به مدت دو ساعت و فشارسنج در باالترین نقط 5/1فشار حداقل ) ج
  .ک ساعت آزمایش شودیبار و به مدت  15فشار حداقل ) د

  ـ ب 2ـ  9ـ  4ـ  16بند . 16ـ مبحث  .پاسخ صحیح است) ب(گزینه ـ جواب 
  روش انجام آزمایش) ب
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کشی با آب به تـدریج   شود و لولههاي باز به طور موقت بسته  کشی و پیش از نصب لوازم بهداشتی باید دهانه پس از خاتمه لوله -1
  .کشی را به مدت حداقل دو روز پر از آب نگاه داشت پیش از اقدام به آزمایش باید شبکه لوله. پر شود و کامالً هواگیري گردد

. بـار انجـام شـود    10آزمایش فشار باید با آب و به کمک تلمبه مخصوص آزمایش فشار آب، مجهز به فشارسنج یا فشار حداقل  -2
  .کشی مورد آزمایش نصب شود فشارسنج باید در باالترین قسمت لوله

در این مدت اگر شکستگی یا نشت آب مشاهده شود، باید آزمایش فشار آب پس از . مدت آزمایش باید حداقل یک ساعت باشد -3
  .رفع عیب تکرار شود

  
  )1387(در پیش بینی مخزن ذخیره آب ساختمان صحیح است؟ وردـ کدام م 34

  ي بیش از ده طبقه الزم استها ساختمان) فال
  واحد آپارتمان الزم است 5ي بیش از ها ساختمان) ب
  مترمربع الزم است 3000تر از  طبقه و با سطح زیر بناي بیش 4ي بیش از ها ساختمان) ج
  . طبقه یا داراي بیش از ده واحد آپارتمان الزم است 4تر از  ي بیشها ساختمان) د

 . ـ ب 1ـ  6ـ  4ـ  16بند . 16مبحث ـ  .پاسخ صحیح است) د(گزینه ـ جواب 
ساعت  12طبقه یا بیش از ده واحد آپارتمانی باید مخزن ذخیره آب با گنجایش دست کم  4هاي مسکونی بیش از  در ساختمان) ب

  .بینی شود روز پیش لیتر براي هر نفر در شبانه 150مصرف، براساس 
  

  )1387(شود؟ مان با چه غلظتی از کلر و در چه زمانی انجام میشبکه آبرسانی ساخت ضدعفونی ـ 35
  گرم در لیتر و سه ساعت میلی 200) الف
  گرم در لیتر و بیست وچهار ساعت میلی 200) ب
  گرم در لیتر و سه ساعت میلی 50) ج
  . آزمایش و پر کردن مجدد شبکه از آب شهر صورت گرفته باشد به ضدعفونی نیاز نیستچنانچه ) د

 ـ ب 1ـ  9ـ  4ـ  16بند . 16مبحث ـ  .پاسخ صحیح است) الف(گزینه ـ  ابجو
  

هاي اصلی توزیع آب و حداکثر فشار آب در پشت شیرهاي لوازم در وضعیت  سرعت جریان آب در لوله حداکثر ـ 36
  )1387(: بدون جریان به قرار زیر است

/) الف sec ,V m P bar 12 sec) ب  4 ,V m P bar 3 4  
/) ج sec ,V m P bar 12 sec) د  3 ,V m P bar 3 3  

  پاسخ صحیح است) الف(گزینه ـ جواب 
شود  تر شود، توصیه می بیش) متر بر ثانیه 3(فوت بر ثانیه  10هاي اصلی نباید از  عت جریان آب در لولهسر) 1-6پ ( 1پیوست 

  .تر نباشد بیش) متر بر ثانیه 2/1(فوت بر ثانیه  4ها از  هاي فرعی و انشعاب که سرعت جریان آب در لوله
  
کشی توزیـع آب آشـامیدنی در پشـت شـیرهاي لـوازم بهداشـتی و در        الف حداکثر فشار آب لوله) 5ـ  3ـ4ـ 16(طبق الزامات  

  ».تر باشد بار بیش 4وضعیت بدون جریان نباید از 
  

فشار کار و دماي کار براي انتخاب مصالح چقدر  تمان حداقلکشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی ساخ ـ در لوله 38
  )1387(است؟

  درجه سلسیوس 60: دمار کار، بار 8: فشار کار) الف
  درجه سلسیوس 65: دماي کار، بار 10: فشار کار) ب
  درجه سلسیوس 60: دماي کار،   بار 12: فشار کار) ج
  درجه سلسیوس 65: دماي کار، بار 15: فشار کار) د

  40ص . ـ الف 2ـ  4ـ  4ـ  16بند  )چاپ قدیم(16مبحث  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه جواب 



 ٥٧

  درجه سلسیوس 60: دماي کار، بار 10: فشار کار) : جدید چاپ(16مطابق مبحث پاسخ صحیح 
  

هاي توزیع آب  جویی در مصرف آب در اقلیم خشک ایران اهمیت زیادي دارد در طراحی و اجراي سیستم ـ صرفه 39
  )1387(رد وآب گرم مصرفی داخل ساختمان مناسبترین اقدام براي کاهش مصرف آب چیست؟س

  . کشی کاهش یابد فشار آب در لوله) الف
  . از نوع کم مصرف انتخاب شود) دستشویی، سینک دوش و غیره(شیرهاي لوازم بهداشتی ) ب
ي مصرف اضافه  باید قطعات کاهنده) دوش و غیره دستشویی، سینک(هاي خروجی آب از شیرهاي لوازم بهداشتی  روي دهانه) ج

  . شود
دخالت دست باز و  نباید شیرهاي خودکار با فرمان الکترونیکی که بدو) دستشویی، سینک دوش و غیره(روي لوازم بهداشتی ) د

  . شوند نصب شود بسته می
  .پاسخ صحیح است) ج(گزینه جواب ـ 

  
 BACKFLOW( ن باید با نصب مانع برگشت جریانکشی آب آشامیدنی ساختما ي لوله ـ شبکه 41

PREVENTER (هاي زیر به ترتیب چه نوع مانع برگشت جریان  ها حفاظت شود براي مصرف کننده  در برابر آالینده
  )1387(باید نصب شود؟

  اتصال آب سرد به دوش کمر تلفنی) ب  شیر سر شلنگی براي آبیاري) الف
  اتصال آب سرد به بیده) د  شانین کشی آب آتش اتصال آب سرد لوله) ج

  ا یک شیر یکطرفه و یک خال شکن یي دوتایی  ه هوابی با شیر یکطرفهفاصل) الف
  ي دوتایی یا یک شیر یکطرفه و یک خالشکن ـ شیر یکطرفه 
  ـ شیر قطع و وصل و شیر یکطرفه 
  ـ اتصال مستقیم آب سرد به بیده مجاز نیست 

  فاصله هوایی با یک خالشکن) ب
  ي دوتایی یا یک شیر یکطرفه و یک خالشکن ر یکطرفهـ شی 
    ـ فقط یک شیر قطع و وصل 
  فاصله هوایی ـ با 

  ی با یک شیر یکطرفه و یک خالشکنییک شیر یکطرفه دو تا) ج
  ـ یک شیر یکطرفه و یک خالشکن 
  ـ شیر قطع و وصل و شیر یکطرفه 
  ـ اتصال مستقیم آب سرد به بیده ممنوع است 
  ي دوتایی با یک شیر یکطرفه و یک خال شکن ی با شیر یکطرفهیفاصله هوا) د
  ـ فقط یک شیر یکطرفه 
  ـ فقط یک شیر یکطرفه 
  ـ شیر یکطرفه دو تایی 

  .5ـ  7ـ  4ـ  16و  4ـ  7 ـ 4ـ  16بندهاي . 16مبحث ـ  .پاسخ صحیح است )الف(گزینه ـ جواب 
  

  )1387(کشی آب گرم مصرفی ساختمان کدام عبارت صحیح است؟ ـ در کاربرد لوله تک الیه پلی پروپلین براي لوله 48
  . قابل قبول است) 2(سري  PP-R80فقط لوله ) الف
  . قابل قبول است) 5/2(سري  PP-R80فقط لوله ) ب
  . قابل قبول است) 2(سري  PP-H100فقط لوله ) ج
  . قابل قبول است) 2(سري  PP-B80فقط لوله ) د



 ٥٨

  .ح استپاسخ صحی) الف(جواب ـ گزینه 
  : 128ـ 5 نشریه مطابق

کشی آبگرم مصرفی ساختمان، در شرایط تعریف شده زیر، باید دست کم برابر ارقام جدول شماره  ها در لوله کاربرد این لوله) 3«
  .باشد) 3(» ث«) 5ـ 10ـ 2ـ 3(

به دلیل شرایط ( PP – H100ها  لوله. مده استآ PP – R80هاي تک الیه پلی پروپیلن فقط نوع  ، از لوله ـ در جدول
هر چند . در جدول وارد نشده است) به دلیل مقاومت کم در برابر دما( PP – B80و ) فیزیکی ضعیف، از جمله شکنندگی

  ».اند تأیید شده) براي آب آشامیدنی(از نظر بهداشتی  PPهاي  این نوع لوله
  
  
  

   
  )3(» ث«) 5ـ 10ـ 2ـ 3(جدول شماره 

  کشی آبگرم مصرفی ساختمان رموپالستیک در لولههاي تک الیه ت کاربرد لوله

  سري لوله
قطر 

خارجی 
(mm)  

  50/1ضریب اطمینان   

سري 
  لوله

ضخامت 
جدار 
(mm)  

حداکثر 
فشار کار 

  )بار(مجاز 
سري 
  لوله

ضخامت 
جدار 
(mm)  

حداکثر 
فشار کار 

  )بار(مجاز 

هاي تک الیه  لوله
اتیلن مشکب  پلی

(PEX)  

10        2/3  4/1  2/11  
12        2/3  7/1  2/11  
16        2/3  2/2  2/11  
20        2/3  8/2  2/11  
25        2/3  5/3  2/11  
32        2/3  4/4  2/11  
40        2/3  5/5  2/11  
  60/1ضریب اطمینان     

هاي تک الیه  لوله
اتیلن دماي باال  پلی

(PE – RT)  

10        2  0/2  3/10  
12        2  4/2  3/10  
16        2  3/3  3/10  
20        2  1/4  3/10  
25        2  1/5  3/10  
32        2  5/6  3/10  
40        2  1/8  3/10  

  50/1ضریب اطمینان       

هاي تک الیه پلی  لوله
 (PP – R)پروپیلن 

10        2  0/2  7/10  
12        2  4/2  7/10  
16        2  3/3  7/10  
20        2  1/4  7/10  
25        2  1/5  7/10  
32        2  5/6  7/10  
40        2  1/8  7/10  

  
  
  )خرداد 1389(ـ در ورود لوله تغذیه آب به هر مخزن آب تحت فشار چه شیرهایی باید نصب شود؟ 4

  .یک شیر قطع و وصل و یک شیر یک طرفه و یک شیر تخلیه) الف
  یک شیر قطع و وصل و دو شیر یک طرفه) ب
  یک شیر قطع و وصل و یک شیر یک طرفه) ج
  .یک شیر یک طرفه و یک شیر تخلیه) د



 ٥٩

   6بند ) 3ـ  5ـ  4ـ  16. (پاسخ صحیح است) ج(گزینه اب جو
  .در ورود لوله تغذیه آب به هر مخزن آب تحت فشار باید یک شیر قطع و وصل و یک شیر یک طرفه نصب شود -6
  
 1389(ترین سرعت جریان آب چقدر است؟ کشی توزیع آب سرد و گرم مصرفی ساختمان مناسب ـ در طراحی لوله 5

  )خرداد
  متر بر ثانیه 2/2) د  متر بر ثانیه 2/1) ج  متر بر ثانیه 8/0)2  متر بر ثانیه 5/0) الف

  .پاسخ صحیح است) ج(گزینه جواب 
  :آمده است 1پیوست  16در مبحث 

شـود کـه    توصیه مـی . تر شود بیش) متر بر ثانیه 3(فوت بر ثانیه  10لی نباید از هاي اص سرعت جریان آب در لوله 1ـ 6ـ 1پ «
  ».تر نباشد بیش) متر بر ثانیه 2/1(فوت بر ثانیه  4ها از  ابهاي فرعی و انشع ن آب در لولهسرعت جریا

  
  )خرداد 1389(هاي ترموپالستیک، سري لوله چه نسبتی با ضخامت جدار لوله دارد؟ ـ در مشخصات لوله 6

  .نسبت معکوس دارد)2    .نسبت مستقیم دارد) الف
  .نصف آن است) د    .دو برابر آن است) ج

  .پاسخ صحیح است) ب(گزینه جواب ـ 
  :زیر داریم رابطهمطابق 

t  =ضخامت لوله  
dn =قطر نامی لوله  
S  =سري لوله  

SDR  =Standard Dimenstion Ratio 

         dnt
SDR

dn
SDR dntS S

t




    

11 1
2 2 2 2

  

  
  
  )خرداد 1389(تانک توالت چیست؟ کشی آب آشامیدنی در اتصال به فالش ـ روش معمول حفاظت شبکه لوله 7

  طرفه  شیر یک) دشیر قطع و وصل ) ج  شیر شناور) بفاصله هوائی ) الف
  ـ الف 5ـ  7ـ  4ـ  16بند . 16مبحث . پاسخ صحیح است) الف(گزینه جواب ـ 

  
  )خرداد 1389( ؟.ـ مخازن ذخیره آب در چه فواصل زمانی باید تخلیه و تمیز شود 15
  یکبار ماه 6دست کم هر ) ب ماه یکبار    2دست کم هر ) الف

  دست کم سالی یکبار) د     ماه یکبار 3دست کم هر ) ج
   .ـ ب3ـ 9ـ 4ـ 16بند  16مبحث  .پاسخ صحیح است) د(گزینه ـ جواب 

  
به منظور . ـ یک مخزن ذخیره آب آشامیدنی باید اتصال خروج آب، سرریز، هواکش و ورود آب داشته باشد 16

  )اسفند 1389(ها در ارتفاع مخزن چگونه باید باشد؟ حفاظت از آب شهر، ترتیب قرار گرفتن این لوله
  .هواکش، سرریز، ورود آب، خروج آب) ب  هواکش، خروج آب، سرریز، ورود آب) الف

  .هواکش، ورود آب، سرریز، خروج آب) د       .خروج آب، هواکش، سرریز، ورود آب) ج
  .ـ ث1ـ 6ـ 4ـ 16بند  16مبحث . پاسخ صحیح است) د(گزینه ـ جواب 

  
  )اسفند 1389(؟: ـ در یک ساختمان مسکونی پنج طبقه 37



 ٦٠

  . بار داشته باشد، نصب مخزن ذخیره آب الزامی است 2اگر فشار آب شهر نوسانات بیش از ) الف
  . بار باشد، مخزن ذخیره آب ضرورت ندارد 4تا  3اگر فشار آب شهر بین ) ب
  . براي کنترل فشار الزامی است بار باشد، نصب مخزن ذخیره آب 5اگر فشار آب شهر بیش از ) ج
  . نصب مخزن ذخیره آب الزامی است) د

  . ـ ب1ـ 6ـ 4ـ 16بند  16مبحث  .پاسخ صحیح است) د(گزینه جواب ـ 
ساعت  12طبقه یا بیش از ده واحد آپارتمانی باید مخزن ذخیره آب با گنجایش دست کم  4هاي مسکونی بیش از  در ساختمان) ب

  .بینی شود روز پیش ر براي هر نفر در شبانهلیت 150مصرف، براساس 
  

هاي توزیع آب سرد و گرم مصرفی براساس کدام یک از موارد زیر باید صورت گیرد؟  گیري لوله ـ محاسبه و اندازه 38
  )اسفند 1389(

  ر ساختمانتأمین حداقل مقدار جریان و حداقل فشار آب در پشت شیرهاي لوازم بهداشتی در زمان حداکثر مصرف آب د) الف
  تأمین حداکثر مقدار جریان و حداکثر فشار آب در پشت شیرهاي لوازم بهداشتی در زمان حداکثر مصرف آب در ساختمان) ب
  تأمین حداقل مقدار جریان و حداکثر فشار آب در پشت شیرهاي لوازم بهداشتی در زمان حداکثر مصرف آب در ساختمان) ج
  جویی در مصرف آب رعایت صرفه) د

    .ـ ب5ـ 3ـ 4ـ 16بند  16مبحث . پاسخ صحیح است) الف(گزینه ب ـ جوا
گیري شود که در زمان حداکثر مصـرف، فشـار و    ها به ترتیبی اندازه کشی آب مصرفی باید طوري طراحی شود و لوله شبکه لوله) ب

  .ب کمتر نباشد) 5-3-4-16(رسانند، از ارقام جدول شماره  هایی که به لوازم بهداشتی آب می مقدار جریان آب در لوله
  ب ـ حداقل مقدار جریان و فشار آب در پشت شیرهاي لوازم بهداشتی) 5- 3- 4-16(جدول 

  فشار آب  مقدار جریان  لوازم بهداشتی
  پوند بر اینچ مربع  متر ستون آب  گالن در دقیقه  لیتر در دقیقه

  8  5/5  4  15  وان
  20  14  4  15  وان با شیر ترموستاتیک

  4  7/2  2  5/7  بیده
  20  14  2  5/7  بیده با شیر ترموستاتیک

  8  5/5  4  15  شیر مخلوط
  8  5/5  75/2  10  ماشین ظرفشویی خانگی

  8  5/5  75/0  3  خوري آب
  8  5/5  4  15  لگن رختشویی

  8  5/5  2  5/7  دستشویی
  8  5/5  3  5/11  دوش

  20  14  3  5/11  دوش با شیر ترموستاتیک
  8  5/5  5  19  شیر سرشلنگی

  8  5/5  4  15  نیسینک با سی
  8  5/5  5/2  5/9  سینک آشپزخانه خانگی

  8  5/5  3  5/11  سینک شستشوي عمومی
  25  17  12  45  پیسوار با فالش والو
  25  17  25  95  توالت با فالش والو

  8  5/5  3  5/11  توالت با فالش تانک
  



 ٦١

ی معمولی شامل دستشویی، متر از روي همکف که لوازم بهداشت 20ـ در یک ساختمان پنج طبقه با ارتفاع کلی 45
متر و  50سینک، دوش و توالت با فالشتانک در طبقات آن نصب شده است، اگر فاصله دورترین مصرف کننده تا کنتور 
کشی  فشار آب شهر قبل از کنتور چهار بار باشد، مقدار افت فشار در کنتور و حداکثر نرخ افت فشار در شبکه لوله

  )1390(تواند باشد؟ ک از موارد زیر میداخل ساختمان به ترتیب کدام ی
  درصد 5متر و  15) د  درصد 15متر و  7) ج  درصد 10متر و  8) ب  درصد 17متر و  6) الف

  
  .پاسخ صحیح است» ب»  ـ گزینه45جواب 

یک بـاالترین  ، ارتفـاع اسـتات  HC، افت فشار کنتـور را بـا   HLکشی را با  ، افت فشار لولهHinاگر فشار آب ورودي به ساختمان را با  
بایـد   رسـانی   آب نمایش دهیم، براي انجام  HVو حداقل فشار الزم قبل از شیر هنگام باز بودن را با  Hstکننده آب را با  مصرف

   )نشاندهنده نرخ افت فشار است X :(رابطۀ ذیل برقرار باشد
     in L st V C L / CH H H H H H H          0 40 20 5 5 0  

    L C / C / CH H , x H H m
x %

       



14 5 50 14 5 8
10

  

  
 BACKFLWO)کشی آب آشامیدنی ساختمان باید با نصب مانع برگشت جریان  ولهي ل ـ شبکه46

PREVENTER) هایی چون شیر سرشیلنگی و اتصال آب سرد  براي مصرف کننده. ها حفاظت شود در برابر آالینده
  )1390(به دوش کمر تلفنی به ترتیب چه نوع مایع برگشت جریان الزم است؟

  کطرفه ـ یک خالءشکنفاصله هوایی یا یک شیر ی) الف
  فاصله هوایی یا یک خالءشکن ـ یک شیر یکطرفه) ب
  ي دوتایی ـ یک شیر یکطرفه یک شیر یکطرفه) ج
ي دوتایی یا یک شیر یکطرفه و  ي دوتایی یا یک شیر یکطرفه و یک خالءشکن ـ یک شیر یکطرفه شیر یکطرفه ي هوایی، فاصله) د

  یک خالءشکن
  بند ب ) 4ـ 7ـ 4ـ 16(ـ قسمت 16مبحث . است پاسخ صحیح» د»  جواب ـ گزینه

  : شیرهاي سرشلنگی) ب
کننده دیگري کاربرد دارد بایـد بـا    کشی آب آشامیدنی که براي آبیاري فضاهاي سبز یا هر مصرف شیر سرشلنگی در شبکه لوله -1

  . شکن حفاظت شود فاصله هوایی، شیر یک طرفه دو تایی یا یک شیر یک طرفه و یک خالء
  

  )1390( :ها استفاده از مصالح کارکرده در تأسیسات بهداشتی ساختمانـ 50
  .به شرط کیفیت مناسب از نظر مجري، مجاز است) الف
  .کاربرد مصالح کارکرده مطلقاً مجاز نیست) ب
  .هاي الزم، مجاز است به شرط کیفیت مناسب براساس آزمایش) ج
  .باشد، مجاز است ها طی نشده به شرط آنکه بیش از نصف عمر کاري آن) د

  )1ـ 4ـ 4ـ 16(ـ قسمت 16مبحث  .پاسخ صحیح است» ب»  گزینهجواب 
  .استفاده از مصالح کارکرده، آسیب دیده و معیوب مجاز نیست

آب مصرفی که از شبکه آب شـهري بـه سـاختمان انشـعاب      کشی باید در برابر اثر خوردگی و تغییر کیفیت، ناشی از اثر  مصالح لوله
  .وم باشددهد، مقا می

  .درصد سرب داشته باشد 8کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی نباید بیش از  مصالح لوله
  

  :کشی گالوانیزه ـ استفاده از لوله خم در لوله51
    .مطلقاً مجاز نیست) الف
  .اینچ مجاز است 2چنانچه لوله بدون درز باشد تا اندازه ) ب
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  .د، مجاز استچنانچه لوله از نوع فوالدي بدون درز باش) ج
  .اینچ، مجاز است 2به شرط کیفیت مناسب و پوسته نشدن پوشش در انواع لوله و تا اندازه ) د

  )1(بند ) 2ـ 5ـ 4ـ 16(ـ قسمت 16مبحث  .پاسخ صحیح است» الف»  جواب گزینه
  

  )1378(شود؟ ریز مخزن ذخیره آب بهداشتی به چه ترتیبی باید به محل تخلیه متصل ـ انتهاي لوله تخلیه و سر 24
  به شبکه فاضالب متصل شود) الف
  به شبکه آب باران متصل شود) ب
  مستقیماً به چاه جذبی بریزد) ج
  متر باالتر و دورتر از کفشوي قرار گیرد سانتی15دست کم ) د

  ) »5ث«و»3ث«1ـ  6ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
لوله سرریز مخزن نبایـد از جـنس قابـل    . طر نامی لوله سرریز باید دست کم دو برابر لوله ورود آب به مخزن ذخیره باشدق) 3«

انتهـاي  . شوي یا هر نقطه تخلیه دیگر باشـد  متر باالتر و دورتر از کف میلی 150انتهاي لوله سرریز باید دست کم . انعطاف باشد
لولـه سـرریز بایـد در مسـیري     . نگ باشد و باید توري مقاوم در برابر خوردگی داشـته باشـد  لوله سرریز نباید قابل اتصال به شل

لبه زیر دهانه سرریز باید . کشیده شود که احتمال یخ زدن نداشته باشد، یا آن که با عایق گرمایی در برابر یخ زدن حفاظت شود
  . متر از حداکثر سطح آب باالتر باشد میلی 40دست کم 

. ترین نقطه، لوله تخلیه داشته باشد که با باز کردن شیر آن بتوان تمام آب مخزن را تخلیه کرد یره آب باید در پایینمخزن ذخ  -5
شوي یا هر  متر باالتر و دورتر از کف میلی 150انتهاي لوله تخلیه باید دست کم . لوله تخلیه مخزن نباید از جنس قابل انعطاف باشد

. اي لوله تخلیه نباید قابل اتصال به شلنگ باشد و باید با توري مقاوم در برابر خوردگی محافظـت شـود  انته. نقطه تخلیه دیگر باشد
قطر اسمی لوله تخلیه مخزن آب باید دست کم برابر ارقـام  . لوله تخلیه باید در مسیر کشیده شود که احتمال یخ زدن نداشته باشد

  . جدول شماره زیر باشد
  

  )1391اسفند ( :مخازن آب باید اندازه لوله هواکش در -18
  .دست کم دو برابر قطر لوله ورودي به آن باشد) الف
  .دست کم  برابر قطر لوله ورودي به آن باشد)  ب
  .دست کم  برابر قطر لوله خروجی به آن باشد) ج
  .دست کم دو برابر قطر لوله خروجی به آن باشد) د

  ) »4ث«1ـ  6ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  جواب
قطر اسمی لوله هـواکش بایـد   . مخزن ذخیره آب باید لوله هواکش داشته باشد تا فشار داخل مخزن همواره برابر فشار جو باشد -4

  . ته باشددست کم برابر قطر اسمی لوله خروج آب از مخزن باشد و دهانه انتهاي آن توري مقاوم در برابر خوردگی داش
  

  )1391اسفند (ثر سرعت آب در کلکتور توزیع آبرسانی ساختمان باید چقدر باشد؟حداک -21
  متر در ثانیه 5/2) متر در ثانیه                  ب 3) الف

  متر در ثانیه 2/1) متر در ثانیه                           د 2) ج
  ) 1ـ  6ـ  1( یوستپو  ) ت-1-3-4-16(ـ ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب

شود، سـرعت آب در کلکتـور    هایی که آب سرد و آب گرم هریک از لوازم بهداشتی جداگانه از یک کلکتور گرفته می در سیستم) ت
  .باشد) متر در ثانیه 2/1(فوت در ثانیه  4باید حداکثر 

  
توصـیه مـی شـود کـه     . بیشـتر شـود  ) متر بر ثانیه 0/3(فوت بر ثانیه 10لی نباید از سرعت جریان اب در لوله هاي اص.  1-6-1-پ

  .بیشتر نباشد) متر بر ثانیه 2/1(فوت بر ثانیه  4سرعت جریان اب در لوله هاي فرعی و انشعابات از 
  

  )1391اسفند (حداکثر مقدار جریان آب شستشوي توالت خانگی در هر ریزش باید چه مقدار باشد؟ -22
  لیتر6) لیتر                             ب 5) فال
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  لیتر10) لیتر                               د 8) ج
  )"ت"5ـ  3ـ  4ـ  16(جدولـ ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب

  ت ـ حداقل فشار و مقدار مصرف آب در لوازم بهداشتی) 5-3- 4- 16(جدول  

  فشار آب  مقدار جریان  بهداشتیلوازم 
  پوند بر اینچ مربع  متر ستون آب  گالن  لیتر

  60  40  )در دقیقه( 1/2  در دقیقه( 8  دستشویی خصوصی
  60  40  )در دقیقه( 5/0  )در دقیقه( 2  دستشویی عمومی

  60  40  )هر ریزش( 25/0  )در هر ریزش( 1  دستشویی با شیر برقی خودکار
  60  40  )دقیقه در( 1/2  )در دقیقه( 8  دوش

  60  40  )در دقیقه( 1/2  )در دقیقه( 8  سینک
  -  -  )در هر ریزش( 1  )در هر ریزش( 4  پیسوار
  -  -  )در هر ریزش( 5/1  )در هر ریزش( 6  توالت

  
  

میلی گرم در لیتر انجام شود زمان ماند چقدر باید  200چنانچه ضدعفونی شبکه آبرسانی ساختمان با محلول کلر  - 23
  )1391د اسفن(باشد؟

  ساعت 6) ساعت                              ب 3) الف
  ساعت 24) ساعت                              د 12) ج

  ) »2ب«1ـ  9ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب
هاي باز بـه مـدت    پر شود و همه شیرها و دهانه) PPM 50(در لیتر گرم  میلی 50کشی باید با محلول کلر با غلظت  سپس لوله -2

  . تعیین کرد) PPM200(گرم در لیتر  میلی 200ساعت و غلظت محلول کلر را  3توان مدت ضدعفونی  را  می. ساعت بسته شود 24
  

محل  در لوله کشی آب گرم مصرفی یک ساختمان مسکونی اگر طول لوله کشی دورترین مصرف کننده تا -28
  )1391اسفند ( :متر باشد  40متر و مجموع طول لوله کشی آب گرم مصرفی همه لوازم بهداشتی 20آبگرمکن 

  .اجراي لوله کشی برگشت آب گرم مصرفی الزامی است ولی نصب پمپ روي لوله برگشت اختیاري است) الف
  .است اجراي لوله کشی برگشت و نصب پمپ روي لوله برگشت آب گرم مصرفی الزامی) ب
  .اجراي لوله کشی آب گرم مصرفی فقط براي دورترین مصرف کننده الزامی است) ج
  .اجراي لوله کشی برگشت آب گرم مصرفی اختیاري است) د

  ) »2الف«3ـ  8ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
متـر باشـد، بایـد بـه      30کننده، بـیش از   کن تا دورترین مصرف رم مصرفی، از آب گرمدر صورتی که طول خط لوله توزیع آب گ -2

متـر از دورتـرین    30کـن تـا فاصـله     هـاي دیگـر، دمـاي آب گـرم مصـرفی داخـل لولـه را از آب گـرم         کمک لوله برگشت، یا روش
  . ها در حدود ارقام مقرر نگاه داشت  کننده مصرف

  
  
  
  )1392 آذر( بکه توزیع آبرسانی کدام جمله صحیح نمی باشد؟در ارتباط با تست نشتی در ش -6

  بار بوده و فشارسنج در پایین ترین نقطه نصب می شود 7حداقل فشار آزمون نشتی ) الف
  آزمون نشتی لوله کشی باید عالوه بر قسمت به قسمت ، پس از خاتمه کار نیز انجام شود) ب
  ی ضروري است انجام آزمون نشتی پس از نصب لوازم بهداشت) ج
  پس از نصب لوازم بهداشتی مدت زمان آزمون نشتی یک ساعت است) د

  ) »2الف«2ـ  9ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب
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. بـار انجـام شـود    10قل آزمایش فشار باید با آب و به کمک تلمبه مخصوص آزمایش فشار آب، مجهز به فشارسنج یا فشار حـدا  - 
  .کشی مورد آزمایش نصب شود فشارسنج باید در باالترین قسمت لوله

  
فشار آب مصرفی شبکه لوله کشی داخل ساختمان، پشت شیرهاي برداشت آب لوازم بهداشتی در وضعیت بدون  -37

  )1392 آذر( جریان، حداکثر چقدر باید باشد؟ اگر بیشتر ابشد چه باید کرد؟
  اگر بیشتر باشد شبکه توزیع آب باید از باال به پایین باشد  -بار 4) الف
  اگر بیشتر باشد باید با شیرهاي کاهش فشار آن را کم کرد  - بار 4)  ب
  اگر بیشتر باشد باید با شیرهاي کاهش فشار آن را کم کرد  -بار  6) ج
  بندي کرداگر بیشتر باشد میتوان شبکه لوله کشی را در ارتفاع منطقه   -بار  6) د

  ) »1الف«5ـ  3ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
  فشار و مقدار جریان آب -16-4-3-5
بار  4کشی توزیع آب مصرفی، در پشت شیرهاي لوازم بهداشتی، در وضعیت بدون جریان نباید از  حداکثر فشار آب شبکه لوله) الف

  .بیشتر باشد) پوند بر اینچ مربع 60= تون آب متر س 40(
اي باشد که فشارآب پشت شیرهاي لوازم بهداشتی، در حالت بـدون   دهد به اندازه اي که به ساختمان انشعاب می اگر فشار شبکه -1

بار یا برحسب نیاز  4را تا هاي مورد تایید دیگر، فشار آن  بار باشد باید با نصب شیر تنظیم فشار مورد تایید یا روش 4جریان، بیش از
  .به کمتر از آن کاهش داد

  
لوله کشی توزیع آب مصرفی داخل ساختمان ممکن است از شبکه آب غیرآشامیدنی شبکه شهري یا از شبکه  -38

  )1392آذر ( در این حالت ها چه شرایطی باید رعایت شود؟. آب خصوصی یا از شبکه آب غیر آشامیدنی باشد
شبکه آب آشامیدنی باید از شبکه آب غیر آشامیدنی بکلی جدا  - باید از شبکه آب خصوصی کامالً جدا باشد شبکه اب شهري) الف

  .مصارف آب حمام، پخت و پز یا تولید مواد خوراکی و دارویی و پزشکی منحصراً باید از شبکه آب آشامیدنی باشد -باشد
شبکه آب آشامیدنی باید از شبکه آب  -خصوصی مشترك باشدشبکه اب شهري آشامیدنی ممکن است با شبکه آب آشامیدنی ) ب

مصارف آب پخت و پز یا تولید مواد خوراکی و دارویی و پزشکی منحصراً باید از شبکه آب  -غیر آشامیدنی بکلی جدا باشد
  .آشامیدنی باشد

شبکه آب غیر آشامیدنی ممکن شبکه آب خصوصی و  -شبکه اب آشامیدنی باید از شبکه آب غیر آشامیدنی کامالً جدا باشد) ج
  .مصارف آب حمام، پخت و پز منحصراً باید از شبکه آب آشامیدنی باشد - است مشترك باشد

شبکه شهري آب آشامیدنی   -مصارف آب پخت و پز و تولید مواد خوراکی و پزشکی منحصراً باید از شبکه آب آشامیدنی باشد) د
  .باشد ممکن است با شبکه آب آشامیدنی خصوصی مشترك

  ) 2ـ  7ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب
  

  )1392آذر ( الزامات حفاظت از آب آشامیدنی در موارد زیر چیست؟ - 39
ن حفاظت دهانه خروجی شیر سرشلنگی باید با فاصله هوایی، شیر یک طرفه دوتایی یا یک شیر یک طرفه و یک خالشک) الف
  .و یک خالشکن حفاظت شوداتصال به دوش شلنگی باید با یک شیر یک طرفه دوتایی ،یا یک شیر یکطرفه  -شود

اتصال به دوش شلنگی باید با یک شیر  -دهانه خروجی شیر سرشلنگی باید با فاصله هوایی یا یک شیر یک طرفه حفاظت شود) ب
  .ن حفاظت شودیک طرفه دوتایی ،یا یک شیر یکطرفه و یک خالشک

دهانه خروجی شیر سرشلنگی باید با فاصله هوایی یا شیر یک طرفه دوتایی یا یک شیر یک طرفه و یک خالشکن حفاظت ) ج
  .اتصال به دوش شلنگی باید با یک خالشکن حفاظت شود -شود

 - ه و یک خالشکن حفاظت شوددهانه خروجی شیر سرشلنگی باید با فاصله هوایی یا شیر یک طرفه دوتایی یا یک شیر یک طرف) د
  .اتصال به دوش شلنگی باید با یک شیر یک طرفه حفاظت شود

  4و1ب ) 4ـ  7ـ  4ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب
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  : شیرهاي سرشلنگی) ب
کننده دیگري کاربرد دارد بایـد بـا    سبز یا هر مصرف کشی آب آشامیدنی که براي آبیاري فضاهاي شیر سرشلنگی در شبکه لوله -1

  . شکن حفاظت شود فاصله هوایی، شیر یک طرفه دو تایی یا یک شیر یک طرفه و یک خالء
کـف  . این شیر باید در حوضچه مورد تایید نصب شـود . حتی اگر سرشلنگی هم نباشد. شیر تخلیه آب نباید زیر خاك قرار گیرد -2

دهانه خروجی شیر تخلیه باید نسـبت بـه   . شته باشد و اطمینان حاصل شود که آب در آن جمع نخواهد شدحوضچه باید تخلیه دا
  .متر فاصله هوایی قائم داشته باشد میلی 150کف حوضچه دست کم 

  :شیر سرشلنگی در موارد زیر نیاز به حفاظت ندارد -3
  . ها کاربرد دارند دستگاه کن و دیگ آب گرم که فقط براي تخلیه این شیرهاي تخلیه آب گرم -
هـا   شویی و ماشین ظرفشویی، در صـورتی کـه مـانع برگشـت جریـان روي ایـن دسـتگاه        شیر سرشلنگی تغذیه آب ماشین رخت -

  .بینی شده باشد پیش
بهلوله آب سرد مصرفی باید با نصب شیر یک طرفه دوتایی یا یک شیر یک طرفه و یک ) دوش کمر تلفنی(اتصال دوش شلنگی  -4

  . شکن حفاظت شود خالء
  
 
 
 
 
 
 

  )١(سواالت  پیشنھادی فصل چھارم
     :کدام عبارت نادرست است 1-

هیچ یک از شیرها و اتصاالت در لوله کشی فوالدي گالوانیزه و مسی مطلقا نباید در اجزاي ساختمان یا کف دفن  1- 
 .شوند

مان می تواند در زیر کف در داخل غالف فلزي اجرا لوله کشی فوالدي گالوانیزه یا مسی در محوطه یا حیاط ساخت 2- 
 .شود

 .مطابق دستور سازنده دفن شوند) دیوار یا کف( لوله هاي پلیمري می توانند در اجزاي ساختمان   3- 

درجه اي که از سطح باربر پی رسم شده باشد،  45معبرهاي لوله گذاري در مجاورت پی ساختمان، نباید زیر خط  4- 
 .قرار گیرند

 .فضاهاي ساختمان باید از داخل غالف صورت گیرد) بین دو طبقه(عبور لوله از دیوار، کف یا سقف  5- 

در صورت عبور لوله از دیوار، کف یا سقف که براي مقاومت معینی در برابر آتش طراحی شده باشد، فاصله بین  6- 
 .مقاوم در برابر آتش،پر شودسطح خارجی لوله و سطح داخلی غالف باید با موادي به همان اندازه 

   
      

فاصله انتهاي لوله اي که به دستشویی ،فالش تانک یا سینک آب میرساند، تا نقطه اتصال به لوازم بهداشتی، نباید بیش از  2-
 .صورت گیرد......... بوده و اتصال این لوله و شیر برداشت آب، باید توسط یک  ......  

 -1 _ 75 cm حنا با قطر برابر لوله قابل ان    

 -2 _ 65 cm  لوله قابل انحنا با قطر کمتر   

 -3 _ 75 cm  لوله قابل انحنا با قطر کمتر   

 -4 _ 65 cm  لوله قابل انحنا با قطر برابر    
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ی لوله هایی که به و حداقل قطر نام........  حداکثرفشار آب مصرفی در پشت شیرهاي لوازم بهداشتی در حالت بدون جریان   3-
 .می باشد..........  دستشویی آب می رسانند، 

    اینچ 3/4 -متر ستون آب 40 1- 

    اینچ 1/2 -متر ستون آب 35 2- 

    اینچ 3/4 -متر ستون آب 35 3- 

    اینچ 3/8 -متر ستون آب 40 4- 

        

 شیر توالت با فالش تانک چقدر می باشد؟در لوله کشی آب مصرفی حداقل مقدار فشار و جریان آب در پشت  4-

    گالن در دقیقه4 _پوند بر اینچ مربع 15 1- 

    گالن در دقیقه3 _پوند بر اینچ مربع 8 2- 

    گالن در دقیقه3 _پوند بر اینچ مربع 15 3- 

    گالن در دقیقه4 _پوند بر اینچ مربع 8 4- 

        
 .باشد..........  تمان ، نباید بیش از میزان سرب در لوله کشی آب مصرفی ساخ 5-

 -1 8%      

 -2 9%      

 -3 8,50%      

 -4 7%      

         
 حداکثر فشار و دماي کار مجاز لوله کشی آب گرم مصرفی چقدر می باشد؟ 6-

    درجه فارنهایت  150 _بار 4 1- 

    درجه فارنهایت  130 _بار 10 2- 

    هایت درجه فارن 130 _بار 4 3- 

    درجه فارنهایت  150 _بار 4 4- 

        

 .باشد...... میلیمتر،باید از نوع  150اتصال اجزاي لوله کشی فوالدي گالوانیزه در قطر نامی  7-

      دنده اي  1- 

      فلنجی 2- 

     لحیمی مویینگی 3- 

     دنده اي یا فلنجی 4- 

        

 .باشد..........  دي به لوله یا فیتینگ مسی باید با واسطه یک اتصال لوله یا فیتینگ فوال 8-

     فیتینگ چدنی 1- 

     فیتینگ فوالدي 2- 

     فیتینگ مسی 3- 

     فیتینگ برنجی 4- 
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 د؟در ساختمان هاي مسکونی با بیش از ده واحد آپارتمانی باید مخزن ذخیره آب با چه میزان گنجایش در نظر گرفته شو 9-

     ساعت مصرف24 1- 

     ساعت مصرف12 2- 

    لیتر براي هر نفر در شبانه روز100 3- 

     ساعت مصرف48 4- 

        

از روي دهانه لوله سرریز باالتر بوده و قطر نامی لوله سرریز ...........  لبه زیر دهانه لوله ورود آب به مخزن ذخیره  باید حداقل  100
 .قطر لوله ورود آب به مخزن باشد.......  .....باید دست کم 

     برابر 1/5 _میلیمتر 40 1- 

     برابر 2 _میلیمتر 50 2- 

     برابر 1/5 _میلیمتر 50 3- 

     برابر 2_میلیمتر 100 4- 

        

  لیتر چقدر می باشد؟ 7000قطر لوله تخلیه مخزن ذخیره آب با گنجایش  11

      میلیمتر40 1- 

      میلیمتر65 2- 

      میلیمتر25 3- 

      میلیمتر50 4- 

        
 جهت حفاضت آب آشامیدنی در اتصال دوش شلنگی به لوله آب سرد مصرفی ،از چه تجهیزاتی باید استفاده کرد؟ 12

    شیر یک طرفه دوتایی یا شیر یک طرفه 1- 

      خال شکن 2- 

      2و1گزینه  3- 

      فاصله هوایی 4- 

        

 .است.......  در لوله کشی آب مصرفی استفاده از خالشکن فشاري براي جلوگیري از برگشت جریان ناشی از  13

     فشار معکوس 1- 

     مکش سیفونی  2- 

      2و1گزینه  3- 

      هیچکدام 4- 

        

 دارد؟شیر سرشلنگی در کدام مورد نیاز به حفاظت در برابر برگشت جریان آب ن 14

      دیگ آبگرم 1- 

     ماشین ظرفشویی 2- 

     ماشین رختشویی 3- 
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      هر سه مورد 4- 

        

 .حفاظت شود.................   در اتصال آب از شبکه توزیع آب آشامیدنی به فالش والو باید با   15

     شیر یک طرفه  1- 

      فاصله هوایی 2- 

      خال شکن 3- 

      3و2و1ینه گز 4- 

        

 . باشد...........  در زیر کف باید از لوله هاي فاضالب حداقل  داخل ترنج فاصله افقی لوله هاي توزیع آب مصرفی ساختمان 16

      متر2 1- 

      متر1/5 2- 

      متر2/5 3- 

      متر1 4- 

        

باشد، از لوله برگشت .............  ن تا دورترین مصرف کننده بیش از در صورتی که طول خط لوله آب گرم مصرفی از آبگرمک 17
 .آب باید استفاده کرد

      متر15 1- 

      متر20 2- 

      متر10 3- 

      متر30 4- 

        

 میلیمتر چقدر است؟ 50حداقل ضخامت عایق لوله هاي آب گرم مصرفی به قطر  18

 -1 25 mm      

 -2 40mm      

 -3 15mm      

 -4 30mm      

        
 .می باشد..............  دو خوابه  و حداقل ظرفیت آن براي هر واحد مسکونی...........  حداکثر فشار کار مجاز آب گرمکن  19-

-1 110 Litr- 1035Pa 

-2 110 Litr- 860Pa 

-3 100 Litr- 600Pa 

-4 100 Litr- 800Pa 
        

 .انجام شود..........  به مدت ........  له کشی آب مصرفی باید با محلول کلر ضدعفونی کردن لو 20-

     60PPM ساعت24_ 1- 

     50PPM ساعت12_ 2- 
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     200PPM ساعت3_ 3- 

     200PPM ساعت12_ 4- 

        
 .انجام شود.........  و به مدت ........  آزمایش لوله کشی آب مصرفی پس از نصب لوازم بهداشتی باید در فشار  21-

    حداقل یک ساعت _بار  10حداقل  1- 

    حداقل یک ساعت _بار  4حداقل  2- 

    حداقل یک ساعت _فشار بهره برداري  3- 

    حداقل دو ساعت _بار  10حداقل  4- 

 
  )١(جواب سواالت پیشنھادی فصل چھارم

شماره 
 سوال

  شماره جواب
  سوال
 

  شماره جواب
  سوال
 

  ارهشم جواب
  سوال
 

 جواب

1 2 11 2 21 1 31  

2 3 12 3 22  32  

3 4 13 2 23  33  

4 2 14 4 24  34  

5 1 15 4 25  35  

6 2 16 2 26  36  

7 2 17 4 27  37  

8 4 18 1 28  38  

9 2 19 1 29  39  

10 4 20 3 30  40  
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 )٢(چھارم فصلسواالت پیشنھادی 
  
  .باشد.... دفن این لوله باید طبق نظر . دفن شوند) کف و دیواره( در اجزاي ساختمان لوله هاي پلیمري ممکن است) 1
 طبق دستور کارخانه سازنده -4  مجري -3  مالک ساختمان -2  ناظر -1
  
  .فاصله انتهاي لوله آبرسانی براي لوازم بهداشتی تا نقطه اتصال آن چقدر باید باشد) 2
  سانتی متر باشد 75بیشتر از  -2  سانتی متر باشد 75کمتر از  -1
 سانتی متر باشد 60کمتر از  -4  سانتی متر باشد 60کمتر از  -3
  
  .باشد ............نباید فاصله مهره و ماسوره یا فلخ با دستگاه نظیر تصفیه آب ) 3
  سانتی متر 20بیش از  -2  سانتی متر 30بیش از  -1
 هیچکدام -4  سانتی متر 40بیش از  -3
  
  چه حجمی از مخزن ذخیره آب دهانه ورودي و خروجی آب باید در دوست مخزن و درمقابل هم قرار گیرند؟در ) 4
 500لیتر  -4 لیتر  4000بیش از  -3 لیتر  2000بیش از  -2 لیتر  1000بیش از  -1
  
  است؟که براي جلوگیري از برگشت جریان ناشی از چه واکنشی ) فنردار(نصب خالء شکن اتمسفریک فشاري ) 5
  فاصله هوایی -2  مکش فشار معکوس -1
 مکش سیفونی -4   فشار سیفونی -3
  
  اتصال آب از شبکه توزیع آب به فالش تانک توسط چه چیزهایی محافظت می شود؟) 6
  خالء شکن -2     شیر دو طرفه -1
 هیچکدام -4  یک شیر قطع و وصل و یک شیر شناور -3
  
  سرمایی باید توسط چه قطعاتی محافظت شود؟ -سیسات گرماییانشعاب تغذیه آب آشامیدنی به تا) 7
  شیر اطمینان -3     شیر فشار شکن -2  خالء شکن -1
 تایی دو یکطرفه شیر یا – شکن خالء – یکطرفه شیر –فاصله هوایی  -4
  
  حفاظت می شود؟ تزریق شود توسط چه قطعاتی  شیمیاییمواد  و یا سرمایی اگر در انشعاب لوله کشی تاسیسات گرمایی) 8
  شیردوطرفه -2        شیر یکطرفه -1
 هیچکدام -4      اختالف فشار بین دو شیر یکطرفه  شیر اطمینانیا  فاصله هوایی -3
  
براي تغذیه لوله کشی آب آتش نشانی از شبکه لوله کشی آب مصرفی ساختمان، باید روي لوله آب چه قطعاتی نصب گردد ، ) 9

  جهت حفاظت؟
  شیر یکطرفه -2    واییفاصله ه -1
 شیردوطرفه -4  شیر قطع و وصل و شیر یکطرفه -3
  

  .حفاظت شود....  یا.... و یا ماشین ظرفشویی و دستگاههاي مشابه دیگر با  -اتصال آب براي تغذیه ماشین رخت شویی) 10
  فاصله هوایی -2      شیر دو طرفه -1
 شکن خالءو   یکطرفه شیر–ی فاصله هوای -4  شیر یکطرفه -شیر یکطرفه دوتایی -3
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  براي حفاظت آب شرب به سختی گیر خانگی چه قطعه اي نیاز می باشد؟) 11
 هیچکدام -4 شیریکطرفه -3 شیر دوطرفه -2 فاصله هوایی -1
  

  ظرفیت ذخیره آب گرمکن براي هر واحد مسکونی یک خوابه و دوخوابه و سه خوابه چند لیتر است؟) 12
1- 150 ،110 ، 75 2-60 ،60 ،60  3-100 ،80،   120 4-75 ،110 ،150 
  

  حداکثر فشار کارمجاز آبگرمکن چه مقدار می باشد؟) 13
1- 1000 kpa  2-1035 kpa  3-2bar  4-100 kpa 
  

  شیر اطمینان دما در آبگرمکن درچه رنج حداکثر تنظیم می گردد؟) 14
  درجه سانتی گراد 99 -2  درجه سانتی گراد 100 -1
 درجه سانتی گراد 85-4  انتی گراددرجه س 3-60
  

  پس از نصب لوازم بهداشتی آزمایش نشتی آب به چه نحوي انجام گیرد؟) 15
  بار و حداقل یک ساعت 10 -2 بار و حداقل یک ساعت 4در فشار بهره برداري  -1
 ساعت 3بار و حداقل  4فشار بهره برداري  -4     ساعت 1بار و  3-6
  

  سی دفع انواع اتصال ها و شیرها در زیر کف در چه شرایطی مجاز است؟مالدي گالوانیزه یا در داخل لوله کشی فو) 16
  بستگی به نوع اتصال دارد -1
  مطلقا نباید دفن گردد -2
  چنانچه در دسترس و قابل بازدید باشد مجاز است -3
 چنانچه در مسیري باشد که آسیبی به آن وارد نشود مجاز است -4
  

  در لوله هاي اصلی و لوله هاي فرعی به ترتیب حداکثر چقدر باشد؟ سرعت جریان آب) 17
  ثانیه بر متر 2/1 –فوت بر ثانیه  4-2   ثانیه بر متر 2/1 –متر بر ثانیه  10 -1
 ثانیه بر فوت 10 –فوت بر ثانیه  4-4   ثانیه بر متر 2/1 –متر بر ثانیه  3-3
  

  :فی در پشت شیرهاي لوازم بهداشتی در وضعیت بدون جریان حداکثرحداکثر فشار آب شبکه لوله کشی توزیع آب مصر) 18
 الف و ج -4  پوند بر اینچ مربع 60 -3  بار 10 -2  بار 4 -1
  

  کدام جمله صحیح است؟) 19
  .در صورت استفاده از مهره ماسوره سطح آب بند بین دو قطعه آن مخروطی یا تخم مرغی باشد -1
  .اب کنترل شود سرعت جریان بایددر لوله کشی به منظور کاهش اثر ضربه قوچ  -2
  .شیر مصرفی باید از جنس برنج یا برنز یا اتصال دنده اي باشد) اینچ 2(میلی متر  50در لوله کشی فوالدي گالوانیزه تا قطر  -3
 الف و ب و ج صحیح است -4
  

  زان سرب مفتول لحیم کاري چقدر مجاز است؟دماي ذوب لحیم کاري نرم در اتصال لحیمی مولینگی حداکثر چقدر بوده و می) 20
  درصد 0,2 - درجه سیلسیوس 427 -2  درصد 5/8 -درجه فارنهایت 1200تا  -1
 سرب به هیچ درصدي مجاز نیست - درجه فارنهایت 1200-4  ندارد محدودیت –درجه سیلسیوس  427 -3
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  :چ به ترتیباین 6و  4و  2اتصال در لوله کشی فوالدي گالوانیزه به قطر اسمی ) 21
  اي دنده – اي دنده –دنده اي  -2  چیفلن -فلنچی یا دنده –دنده اي  -1
 .دنده یا فلنچی براي همه سایز مقدور است -4  فلنچی –فلنچی  -دنده اي یا فلنچی -3
  

  :در لوله کشی فوالدي گالوانیزه خم کردن لوله) 22
  در صورتیکه که روکش گالوانیزه آسیبی نبیند مجاز است -1
  .مجاز نیست و باید از انواع اتصاالت گالوانیزه یا چدن چکش خوار استفاده شود -2
  .استفاده از لوله گالوانیزه براي توزیع توصیه نمی شود -3
 هیچکدام -4
  

  قراردادن کدام نوع اتصال در داخل اجزاي ساختمان و داخل غالف لوله مجاز است؟) 23
  اتصاالت جوشی -2 اتصاالت دنده اي -1
 هیچ نوع اتصال مجاز نیست -4  اتصال فلنچی -3
  

و ضخامت فونداسیون محل قراردادن پمپ آبرسانی در زیر زمین ساختمان ..... نصب مستقیم پمپ روي لوله انشعاب آب شهر) 24
  ؟.... حداقل

  م م 500 - مجاز نیست -2  سانتی متر  50 -مجاز است -1
 .ندارد محدودیتی –مجاز نیست  -4   بستگی به نوع پمپ دارد -3
  

  فاصله حداقل افقی لوله هاي توزیع آب مصرفی ساختمان در داخل ترنچ از لوله فاضالب چقدر است؟) 25
  متر 3حداقل  -2 .متر که این فاصله بایستی با خاك کوبیده شود 5/1حداقل  -1
 هیچکدام -4     م م  300حداقل  -3
  

  :گرم مصرفی بایستی حداقل دما و فشار کار طراحی شبکه لوله کشی آب) 26
  بار 10- درجه سانتی گراد 60 -2  بار 4- درجه سانتی گراد 60 -1
 بار 4- درجه سانتی گراد 63-4  بار 10- درجه سانتی گراد 3-63
  

  :ظرفیت ذخیره آب گرمکن براي هر واحد مسکونی سه خوابه و یک خوابه به ترتیب بایستی حداقل) 27
 هیچکدام -4 لیتر 75 -لیتر 110 -3 لیتر 75 -لیتر 150-2 لیتر 110- لیتر  150 -1
  

  :قطر لوله سرریز مخزن باید حداقل به  اندازه باشد) 28
  برابر سایز لوله ورودي 2 -2  سایز بزرگتر از لوله ورودي 2 -1
 محدودیتی فوالد -4   هم سایز لوله ورودي -3
  

  باشد؟ قطر اسمی لوله هواکش مخزن ذخیره آب باید به چه اندازه) 29
  سایز بزرگتر از لوله خروجی 2 -2  سایز بزرگتر از لوله ورودي 2 -1
 هم سایز لوله خروجی -4   هم سایز لوله ورودي -3
  

  کدام جمله صحیح است؟) 30
  .اتصال مستقیم بین لوله کشی آب آشامیدنی و لوله کشی آب غیر آشامیدنی مجاز است -1
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  .دنی و لوله کشی آب غیر آشامیدنی مجاز نیستاتصال مستقیم بین لوله کشی آب آشامی -2
  .استاتصال مستقیم بین لوله کشی آب آشامیدنی شهري و با لوله کشی آب خصوصی مجاز  -3
اتصال مستقیم بین لوله کشی آب آشامیدنی شهر و لوله کشی آب خصوصی مجاز است در صورتی که از شیر برگشت جریان  -4

 .استفاده شود
  

  قائم دهانه خروجی آب از شیر نسبت به تراز روي لبه سرریز لوازم بهداشتی دست کم چقدر باید باشد؟فاصله هوایی ) 31
  40و سینک  60وان -2  40و سینک  25آب خوري  -1
 محدودیتی ندارد -4   30و سینک  50وان  -3
  

  ه شرایطی مجاز است؟انشعاب آب از یک شبکه آشامیدنی به سیستم لوله کشی تاسیسات گرمایی و سرمایی در چ) 32
  با شیر یکطرفه دوتایی -2     با فاصله هوایی -1
 الف و ب و ج -4  با شیر یکطرفه و یک خال شکن-3
  

  حداقل فاصله قائم بین لوله توزیع آب آشامیدنی و لوله فاضالب در تقاطع ها چقدر است؟) 33
  سانتی مترزیرفاضالب 30-2 سانتی متر روي فاضالب 30 -1
 سانتی مترزیر فاضالب 50-4 متر روي فاضالبسانتی  3-50
  

  براي حفاظت از شبکه آب آشامیدنی شیر سرشیلنگی آبیاري محوطه به چه وسیله باید مجهز باشد؟) 34
  یک شیر یکطرفه و یک خالشکن -2 فاصله هوایی -1
  الف و ب و ج -4 شیر یک طرفه دوتایی-3
  

  ذخیره آب چه میزان است؟ فواصل زمانی مورد نیاز جهت تمیز کردن مخازن) 35
 بار 4سالی  -4  بار 3سالی  -3  بار 2سالی  -2  سالی یکبار -1
 
 

 )٢(جواب سواالت پیشنھادی فصلچھارم
 
 
 
  
  

 

 
 
 
  
  

شماره 
 سوال

  شماره جواب
  سوال
 

  شماره جواب
  سوال
 

  شماره جواب
  سوال
 

 جواب

1 4 11 3 21 1 31 1 

2 1 12 4 22 2 32 4 

3 1 13 2 23 2 33 1 

4 1 14 2 24 2 34 4 

5 4 15 2 25 1 35 1 

6 3 16 2 26 2 36  

7 4 17 3 27 2 37  

8 3 18 4 28 2 38  

9 3 19 4 29 4 39  

10 4 20 2 30 2 40  


