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   فصل ششم

  لوله کشی هواکش فاضالب

  لوله کشی هواکش فاضالب  16-6

لوله کشی هواکش فاضالب بهداشتی ساختمان باید طوري طراحی شود که هوا بتواند به اندازه کافی از لوله 

کشی فاضالب خارج یا به آن وارد شود و در نتیجه از شکستن آب هوابند سیفون ها بر اثر فشار معکوس یا 

  . نی جلوگیري شودمکش سیفو

میلی متر  25سیفون لوازم بهداشتی در لوله کشی فاضالب نباید در معرض اختالف فشار هواي بیش از ) 1(

  . ستون آب قرار گیرد

همه سیفون ها و لوازم بهداشتی سیفون سر خود باید طبق یکی از روش هاي معین شده در این فصل از ) ب

  . مقررات، داراي هواکش باشند

ه کشی هواکش فاضالب بهداشتی ساختمان باید طوري طراحی شود که هوا و دیگر گازهاي خروجی لول) ت

 . از شبکه فاضالب بهداشتی بر اثر فشار معکوس را، به فضاي خارج از ساختمان هدایت کند

 

 نحوه کم شدن عمق اب هوابند بر اثراختالف فشار1-6-16شکل 

  



 ٢

   

  

  واکش لوله قائم فاضالب لوله هاي قائم هواکش و ه -3- 16-6-2

هر شبکه لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان که فاضالب توالت هم داشته باشد، باید دست کم یک ) الف

این لوله . لوله قائم هواکش اصلی، به صورت لوله قائم هواکش یا هواکش لوله قائم فاضالب داشته باشد

ب بهداشتی ساختمان متصل شود که قطر اسمی آن هواکش اصلی باید در نقطه اي به شبکه لوله کشی فاضال

  . نباشد) اینچ 3(میلیمتر  80کمتر از 

طبقه یا بیشتر به آن متصل می شود، جز لوله قائم  5هر لوله قائم فاضالب که شاخه هاي افقی فاضالب ) ب

  . مشترك فاضالب و هواکش لوازم بهداشتی بدون توالت، باید لوله قائم هواکش داشته باشد

هر لوله قائم هواکش یا هواکش لوله قائم فاضالب باید از قسمت باال، بدون کاهش قطر، تا هواي آزاد ادامه  )1

  . یابد

نقطه اتصال باید پایین تر از . هر لوله قائم هواکش باید در پایین ترین قسمت به لوله فاضالب متصل شود) 2

اگر لوله قائم هواکش بعد از تغییر امتداد . الب باشدآخرین و پایین ترین اتصال شاخه افقی به لوله قائم فاض

لوله قائم فاضالب به لوله افقی فاضالب متصل شود، نقطه اتصال نباید بیش از ده برابر قطر لوله افقی فاضالب 

  . از زانوي زیر لوله قائم فاضالب فاصله داشته باشد

این . طبقه، باید هواکش کمکی نصل شود 10طبقه، براي حداکثر هر  10در ساختمان هاي بلندتر از ) 3(

لوله هواکش باید شیب داشته باشد و دهانه باالیی آن به لوله قائم هواکش و دهانه پایین آن به لوله قائم 

  . درجه متصل شود 45فاضالب، با زاویه 



 ٣

 
  هواهکش کمکی 2-6-16شکل 

  

باالترین طبقه و پیش از خروج از  چند لوله قائم هواکش یا هواکش لوله قائم فاضالب ممکن است در) 4(

. ساختمان، توسط یک لوله افقی به هم متصل شوند و از یک نقطه بام خارج شوند و تا هواي آزاد ادامه یابند

در این حالت اندازه قطر اسسمی لوله افقی، که چند لوله قائم هواکش را به هم متصل می کند، باید بر مبناي 

ه به کل لوله هاي قائم فاضالب متصل شده اند، صورت گیرد و طول لوله لوازم بهداشتی ک D.F.Uمجموع 

هواکش براي تعیین قطر اسمی لوله افقی برابر فاصله دورترین نقطه اتصال لوله هواکش به پایین ترین قسمت 

  . لوله قائم فاضالب، تا دهانه لوله هواکش در هواي آزاد اندازه گیري شود

  . کار نصب می شوند نباید در معرض تابش مستقیم نور آفتاب باشنداگر لوله هاي پلیمري رو) 5(

  

  انتهاي لوله هواکش  -4- 16-6-2

سانتی متر از کف تمام شده بام، در نقطه خروج  30انتهاي باالي لوله هواکش روي بام باید دست کم ) الف

  . ثر ارتفاع برف افزایش یابداین ارتفاع در نقاط سردسیر باید با توجه به حداک. لوله هواکش، باالتر باشد

متر از کف  2/2اگر از بام براي سکونت، اقامت یا کار استفاده شود، باید انتهاي لوله هواکش دست کم ) 1(

  .تمام شده بام باالتر رود



 ٤

 
  فاصله انتهاي هواکش از کف تمام شده در صورت استفاده از بام 3-6-16شکل 

  

باشد و در ) اینچ 3(میلی متر  80هواکش، در عبور از بام، نباید کمتر از  در نقاط سردسیر اندازه نامی لوله) 2(

درجه سلسیوس باشد، آن  - 18صورتی که متوسط حداقل مطلق دماي هواي خارج در زمستان کمتر از 

قسمت از لوله هواکش که در معرض هواي سرد بیرون قرار دارد، باید با عایق گرمایی یا گرمکن برقی در برابر 

  . دن حفاظت شودیخ ز

تغییر اندازه قطر اسمی لوله هواکش، در عبور از بام یا باالتر از آن ، مجاز نیست، هر تغییر اندازه باید ) 3(

  . سانتیمتري زیر بام انجام گیرد 30دست کم در 

 انتهاي لوله هواکش باید در محلی قرار گیرد که گازهاي خروجی از دهانه آن به داخل فضاهاي ساختمان) ب

  . نفوذ پیدا نکند

ره هاي بازشو یا دهانه هاي ورود هواي سیستم - انتهاي لوله هواکش نباید مستقیماً زیر هیچ در، پنج) 1(

  . تعویض هواي ساختمان قرار گیرد

فاصله افقی انتهاي لوله هواکش از هر در، پنجره بازشو یا دهانه ورود هوا براي سیستم تعویض هواي ) 2(

سانتیمتر باالتر از آن نقاط  60متر باشد مگر آن که انتهاي لوله هواکش دست کم  3کم ساختمان باید دست 

  . قرار گیرد



 ٥

 
  فاصله انتهاي هواکش عبوري از بام از بخش هاي مختلف ساختمان 4-6-16شکل 

  

مین متر تا محدوده ز 3اگر انتهاي لوله هواکش به طور افقی از دیوار ساختمان خارج شود، باید دست کم ) 3(

انتهاي . متر باالتر باشد 3دهانه این لوله باید از سطح زمین محوطه دست کم .ملک فاصله افقی داشته باشد

  . این لوله نباید زیر بالکن یا سایه بان دیوار خارجی ساختمان قرار گیرد

 
  فاصله انتهاي هواکش عبوري از دیوار از بخش هاي مختلف ساختمان 5-6-16شکل 

  

  . هاي لوله هواکش روي بام باید به سمت باال باشددهانه انت) 4(



 ٦

انتهاي لوله هواکش روي بام، یا دیوار خارجی ساختمان، باید با توري مقاوم در برابر زنگ زدن و ورود ) پ

  . حشرات حفاظت شود

از شافت ها یا دودکش هاي . انتهاي لوله هواکش نباید در داخل شافت یا دودکش ساختمان رها شود) ت

  . مان نباید به عنوان هواکش شبکه لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان استفاده شودساخت

  . جنس قسمت نمایان لوله هواکش روي بام یا خارج ساختمان باید از نوع فلزي باشد) ث

 
  انتهاي لوله هوا کش روي بام 6-6-16شکل 

  

  

  اتصال لوله هواکش و شیب آن  -5- 16-6-2

ب هبداشتی ساختمان، از قبیل هواکش جداگانه، شاخه افقی هواکش، هواکش هر لوله هواکش فاضال) الف

مداري و غیره، باید به لوله قائم هواکش یا هواکش لوله قائم فاضالب متصل شود و یا به طور مستقل تا خارج 

  . از ساختمان ادامه یابد



 ٧

شیب داشته باشد، به طوري که  شاخه افقی هر لوله هواکش باید به سمت نقطه اتصال آن به لوله فاضالب) ب

  . تقطیر بخار آب در داخل لوله هواکش بتواند به آسانی به لوله فاضالب تخلیه شود

 
  شیب لوله هواکش 7-6-16شکل 

  

  . اتصال لوله هواکش خشک به شاخه افقی فاضالب باید به قسمت باالي آن، باالتر از محور لوله افقی باشد) پ

  . درجه نسبت به سطح افق باشد 45کش خشک به لوله فاضالب نباید کوچتر از زاویه اتصال لوله هوا) 1(

درجه نسبت  45لوله هواکش خشک، بالفاصله پس از اتصال به لوله افقی فاضالب، باید با زاویه بیش از ) 2(

، سانتی متر باالتر از لبه سر ریز دستگاهی  که هواکش براي آن نصب شده است 15به سطح افق تا دست کم 

  . ، باال رود)2( "پ") 5-2- 6- 16(مطابق شکل شماره 

 15اتصال هر شاخه افقی هواکش به لوله قائم هواکش یا هواکش لوله قائم فاضالب باید دست کم ) 3(

سانتیمتر باالتر از لبه سرریز باالترین دستگاهی که هواکش آن به این شاخه افقی هواکش متصل شده است 

  . باشد



 ٨

 

  یري از ورود فاضالب به توله هواکشجلوگ 8-6-16شکل 

  

نقطه اتصال لوله هواکش خشک هر یک از لوازم بهداشتی به لوله فاضالب، جز در مورد توالت شرقی، ) ت

توالت غربی و دستگاه هاي سیفون سرخود که روي کف نصب می شوند، نباید پایین تر از سطح سرریز 

  ) "ت") 5- 2-6- 16(شکل شماره . (ن نصل می شود، باشدسیفون لوازم بهداشتی که این لوله هواکش براي آ



 ٩

 
  اتصال لوله هواکش به لوله فاضالب 9-6-16شکل 

حداکثر فاصله نقطه اتصال لوله هواکش به شاخه افقی فاضالب، تا نقطه سرریز سیفون لوازم بهداشتی، ) 1(

  . بیشتر باشد) 1( "ت") 5-2- 6- 16(نباید از ارقام جدول شماره 

  

  

  اتصال هواکش به شاخه افقی لوله فاضالب ) : 2( "پ") 5-2- 6- 16(ه شکل شمار

  

  اتصال لوله هواکش خشک لوازم بهداشتی : "ت") 5-2- 6- 16(شکل شماره 

  

حداکثر فاصله نقطه اتصال لوله واکش به شاخه افقی ): 1( "ت") 5-2- 6-16(جدول شماره 

  فاضالب تا نقطه سرریز سیفون لوازم بهداشتی

  شیب لوله فاضالب  ه فاضالبقطر اسمی لول

  )درصد(

  حداکثر فاصله اتصال لوله هواکش تا سیفون

  )میلی متر(  )اینچ(  )متر(

4/11  32  2  1  



 ١٠

2/11  

2  

3  

4  

40  

50  

80  

100  

2  

2  

2  

2  

5/1  

8/1  

3  

4  

فاصله نقطه اتصال لوله هواکش به شاخه افقی فاضالب، تا نقطه سرریز سیفون لوازم بهداشتی ، نباید از )  2(

  . و برابر قطراسمی لوله فاضالب کمتر باشدد

 . اتصال لوله هواکش به تاج سیفون مجاز نیست) 3(

 

 
 تصال هوا کش یکی از لوازم بهداشتی به لوله قایم هواکش فاضالباحاالت مختلف  10-6-16شکل 

لتی غیر به هر ع  "ب"و "الف"در مواقعی باید استفاده نمود که اجري روش هاي  "ت"و "پ"از روش هاي 

 ممکن باشد



 ١١

 
 اتصال هواکش به لوازم بهداشتی 11-6-16شکل 

 

  

  

  هواکش مشترك  -6- 16-6-2

براي دو عدد از لوازم بهداشتی که در یک طبقه و در مجاورت هم قرا ردارند می توان به طور مشترك ) الف

  . یک هواکش جداگانه نصب کرد

رار دارد، هواکش مشترك نصب شود، اتصال لوله اگر براي دو عدد از لوازم بهداشتی که در یک سطح ق

. هواکش مشترك باید در نقطه تالقی لوله هاي فاضالب این لوازم بهداشتی، یا در پایین دست آن نقطه، باشد



 ١٢

در این حالت فاصله سیفون لوازم بهداشتی تا نقطه اتصال هواکش مشترك به شاخه افقی فاضالب نباید از 

  . بیشتر باشد) 1( "ت") 5- 2- 6- 16(ارقام جدول شماره 

اگر براي دو عدد از لوازم بهداشتی که در یک سطح واقع نشده باشند هواکش مشترك نصب شود، شاخه ) 1(

فاضالب دستگاهی که باالتر قرار گرفته به عنوان هواکش دستگاهی که پایین تر قرار گرفته عمل می کند و 

باشد ) دو اینچ(میلی متر  50ضالب دستگاه  باالتر و دست کم قطر اسمی آن باید یک اندازه بزرگتر از لوله فا

  . در این حالت دستگاه باالتر نمی تواند توالت باشد

 

  هواکش مشترك براي وسایل بهداشتی در یک طبقه 12-6-16شکل 

  



 ١٣

 
 هواکش مشترك براي وسایل بهداشتی در طبقات مختلف 13-6-16شکل 

  

  هواکش تر -7 - 16-6-2

گروه از لوازم بهداشتی در یک طبقه، که در یک حمام کامل و یا حداکثر در دو حمام کامل براي یک ) الف

هواکش تر، که در عین حال براي . مجاور هم، با هم ترکیبی، واقع اند، می توان هواکش تر افقی نصب نمود

وان هواکش عمل می لوازم بهداشتی باال دست به عنوان لوله فاضالب و براي لوازم بهداشتی پایین دست به عن

کند، از محل اتصال هواکش خشک به آن شروع شده و تا نقطه اتصال فاضالب پایین ترین دستگاه، که 

در این گروه از لوازم هبداشتی، هر یک از لوازم . هواکش تر براي آن در نطر گرفته شده است، ادامه می یابد

هواکش خشک می . لوله هواکش تر، متصل شود بهداشتی باید به صورت جداگانه به شاخه افقی فاضالب یا 

به جز کف شوي (تواند مستقیماً به لوله افقی هواکش تر و یا به لوله فاضالب یکی از لوازم بهداشتی 

حداکثر فقط یک وسیله بهداشتی که هواکش تر براي آن در نظر گرفته شده است . متصل شود) اضطراري

  . خشک به لوله هواکش تر، قرار داشته باشدمی تواند در باالدست نقطه اتصال هواکش 



 ١٤

 

  هواکش تر 14-6-16شکل 

 

  ، جلد اول128- 6نشریه 

 (dfu)ترتیب اتصال فاضالب لوازم بهداشتی به لوله هواکش تر باید طوري باشدکه لوازم بهداشتی با  - 1

  کمتر باشد (dfu)بیشتر در پایین دست لوازم بهداشتی با 

 75(اینچ  3لت ،قطر نامی لوله هواکش تر،دست کم باید  در صورت نصب هواکش تر براي توا - 2

در سایر موارد قطر لوله هواکش تر دست کم باید برابر با قطر لوله فاضالب لوازم . باشد) میلیمتر

 .بهداشتی که هواکش تر براي انها نصب شده است باشد



 ١٥

الت با در شکل فقط براي در شکل فقط براي توالت هواکش نصب شده است در این حالت بعلت استقرار تو

  (2dfu)در باالدست دوش با  (4dfu)توالت هواکش نصب شده است در این حالت بعلت استقرار توالت با 

  .براي دوش نمی توان هواکش تر نصب نمود و براي ان باید هواکش جداگانه در نظر گرفت

  

  

  

  

 
  هواکش تر 15-6-16شکل 

  

  واکش لوله قائم مشترك فاضالب و ه -8- 16-6-2

لوله قائم فاضالب لوازم بهداشتی، بدون اتصال فاضالب توالت و پیسوار، با رعایت الزامات مندرج در این ) الف

  . قسمت می تواند به عنوان هواکش این لوازم بهداشتی نیز عمل کند



 ١٦

ک از لوازم این لوله قائم فاضالب باید بدون هرگونه دو خم، بطور قائم امتداد یابد و شاخه فاضالب هر ی) ب

  . فاضالب توالت و پیسوار نباید به این لوله قائم وارد شود. بهداشتی به صورت جداگانه به آن متصل شود

  . سانتیمتر باالتر از باالترین انشعاب مجاز است 15اجراي دو خم دست کم ) 1(

 "ت") 5- 2- 6-16(شماره حداکثر فاصله سیفون لوازم بهداشتی از لوله قائم فاضالب نباید از ارقام جدول ) 2(

  . بیشتر باشد) 1(

انتهاي باالي این لوله قائم فاضالب باید، بدون کاهش قطر اسمی آن به عنوان هواکش لوله قائم فاضالب ) ب

  . تا هواي آزاد ادامه یابد

- 2-6- 16(اندازه گیري این لوله قائم مشترك فاضالب و هواکش باید دست کم برابر ارقام جدول شماره ) ت

  . باشد و قطر آن در تمام ارتفاع تغییر نکند "ت" )8
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 لوله قایم مشترك فاضالب و هواکش 16-6-16شکل 

  

  هواکش مداري  -9- 16-6-2

، و به یک )مانند توالت، دوش، وان، کفشوي(عدد از لوازم بهداشتی ، که روي کف نصب شوند  8حداکثر ) الف

لوله فاضالب هر یک از . هواکش مداري داشته باشند شاخه افقی فاضالب متصل شده باشند، ممکن است یک

لوازم بهداشتی باید به صورت افقی به این شاخه افقی فاصالب متصل شود این شاخه افقی فاضالب به عنوان 

  . هواکش لوازم بهداشتی که به آن متصل شده اند نیز عمل می کند
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  هواکش مداري 17-6-16شکل 

  

  . اضالب در تمام طول نباید تغییر کندقطر اسمی این شاخه افقی ف) 1(

اگر به شاخه افقی فاضالب که هواکش مداري دارد، فاضالب دستشویی، سینک و دستگاه هاي دیگري ) 2(

  . که باالتر از کفغ نصب می شوند تخلیه شود، این لوازم بهداشتی باید هواکش مستقل داشته باشند

ترین دستگاه، و با نقطه اي پس از سیفون باال دست هواکش مداري هر شاخه افقی فاضالب باید در) ب

  . به این شاخه افقی فاضالب متصل شود) 5- 2-6- 16(رعایت الزامات مندرج در 

  . فاضالب لوازم بهداشتی دیگر نباید به لوله هواکش مداري تخلیه شود) 1(

  . باشدهواکش مداري باید به سمت نقطه اتصال آن به شاخه افقی فاضالب شیب داشته ) پ

  . درصد بیشتر باشد 8شیب لوله هواکش مداري نباید از ) 1(
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  اندازه گذاري و شیب هواکش مداري 18-6-16شکل 

لوازم بهداشتی، که هواکش مداري  .D.F.Uتعیین قطر اسمی لوله هواکش مداري باید بر مبناي کل ) ت

  . براي آن ها در نظر گرفته شده است، صورت گیرد

لوازم  .D.F.Uه افقی فاضالب که به عنوان هواکش نیز عمل می کند، باید بر مبناي کل قطر اسمی شاخ) 1(

  . بهداشتی، که هواکش مداري براي آن ها در نظر گرفته شده است، صورت گیرد

اگر چند شاخه افقی فاضالب، که هر یک هواکش مداري مخصوص به خود دارد، به هم متصل شوند، قطر ) 2(

لوازم بهداشتی که به آن متصل می  .D.F.Uالب گروه پائین دست باید بر مبناي کل اسمی شاخه افقی فاض

  . شود، تعیین گرد

توالت متصل شود باید براي این شاخه  3اگر به شاخه افقی فاضالب، که هواکش مداري دارد، بیش از ) ث

زم بهداشتی، که هواکش کمکی باید بعد از پایین دست ترین لوا. افقی فاضالب هواکش کمکی نصب شود

  . هواکش مداري براي آن ها در نر گرفته شده است، به شاخه افقی فاضالب متصل شود



 ٢٠

 
  هواکش کمکی 19-6-16شکل 

  

 D.F.U.4فاضالب لوازم بهداشتی دیگر واقع در طبقه اي که هواکش مداري نصب شده است، تا حداکثر ) 1(

  . می تواند به لوله هواکش کمکی تخلیه شود

 
  هواکش مداري با وسایل بهداشتی اضافی در یک طبقه 20-6-16شکل 

اگر به شاخه افقی فاضالب، عالوه بر لوازم بهداشتی که براي آن ها هواکش مداري نصب شده است، لوازم ) ج

  . بهداشتی دیگري در پایین دست متصل شود، این لوازم بهداشتی باید هواکش مستقل داشته باشند
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  اري با وسایل بهداشتیاضافی در طبقات مختلفهواکش مد 21-6-16شکل 

  

  

  سیستم مشترك فاضالب و هواکش  - 16-6-2

سیستم مشترك فاضالب و هواکش را فقط براي کفشوي، علم تخلیه، سینک ظرفشویی و دستشویی می ) الف

  . توان نصب کرد

را به لوله افقی  در سیستم مشترك فاضالب و هواکش، ارتفاع لوله قائم که فاضالب لوازم بهداشتی) ب

  . متر باشند 40/2مشترك فاضالب و هواکش متصل می کند، باید حداکثر 

  . درصد باشد 4حداکثر شیب لوله افقی مشترك فاضالب و هواکش باید ) 1(

- 16(اتصال هواکش خشک به این لوله افقی مشترك فاضالب و هواکش، باید با رعایت الزامات مندرج در ) پ

لوازم بهداشتی، که هواکش براي آن ها در نظر گرفته  .D.F.Uوله هواکش باید براي کل این ل. باشد) 5- 2- 6

  . شده است، اندازه گیري شود
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لوله فاضالب در سیستم مشترك فاضالب و هواکش، در عین حال به عنوان هواکش لوازم بهداشتی نیز ) ت

  . باشد "ت") 10-2- 6- 16(اره قطر اسمی این لوله باید دست کم برابر ارقام جدول شم. عمل می کند

 
  سیستم مشترك فاضالب و هواکش 22-6-16شکل 

  

  اندازه لوله مشترك فاضالب و هواکش : "ت") 10- 2- 6- 16(جدول شماره 

که به  .D.F.Uحداکثر مقدار   قطر اسمی لوله فاضالب

لوله اصلی افقی فاضالب متصل 

  می شود

که به  .D.F.Uحداکثر مقدار 

قائم فاضالب شاخه افقی یا لوله 

  . متصل می شود

  اینچ   میلی متر

50  

65  

80  

100  

125  

150  

2  

2/21  

3  

4  

5  

6  

4  

26  

31  

50  

350  

575  

3  

6  

12  

20  

160  

360  
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  اجراي لوله کشی  - 16-6-4

  کلیات  1- 16-6-4

  . اجراي لوله کشی هواکش فاضالب باید طبق الزامات مندرج در این قسمت از مقررات باشد) الف

وله کشی باید توسط کارگران آموزش دیده و ماهر صورتگیرد و از طرف کارشناسان موسسات اجراي ل) ب

  . مسئول نظارت و سرپرستی شود

لوله کشی باید با توجه به صرفه جویی در مصالح و دستمزد، حفاظت در برابر خرابی، آسیب دیدگی، ) ب

 .بندان و تراکم هوا اجرا شودخوردگی، یخ

  

  هداري آزمایش و نگ - 16-6-5

آزمایش لوله کشی  ")1-5- 5- 16(آزمایش لوله کشی هواکش فاضالب باید با توجه به ردیف  - 1- 5- 16-6

  . انجام گیرد "فاضالب

  آزمایش با آب ) الف

به طور یکجا با آب آزمایش شود انجام ) 2( "پ") 1-5- 5- 16(در صورتی که لوله کشی فاضالب طبق ) 1(

رت گیرد که شبکه لوله کشی هواکش فاضالب اجرا شده و در نقاط این آزمایش ممکن است در زمانی صو

در این حالت لوله کشی فاضالب و هواکش ممکن است . الزم به شکله لوله کشی فاضالب متصل شده است

  . با هم آزمایش شود

قسمت به قسمت با آب آزمایش شود، ) 3( "پ") 1-5- 5- 16(در صورتی که لوله کشی فاضالب طبق ) 2(

  . هم زمان لوله کشی فاضالب و لوله کشی هواکش ممکن نیست ازمایش

  آزمایش با هوا ) ب

با هوا آزمایش شود آزمایش همزمان لوله  "پ") 1- 5- 5- 16(در صورتی که لوله کشی فالضالب طبق ) 1(

  . کشی فاضالب و لوله کشی هواکش می تواند عملی شود
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  تست

  

  )آذر 1379( طر نامی لوله هواکش توالت ایرانی دست کم باید چقدر باشد؟ـ ق 13

11) ب   بستگی به طول لوله هواکش دارد) الف
4

  اینچ  

11) ج
2

  اینچ 2) د      اینچ  

  )3-5-پ)(5پیوست ( –مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(گزینه  -جواب

اندازه گذاري هواکش جداگانه،شاخه افقی،هواکش کمکی و هوا کش کمکی باید دست کم نصف اندازه قطر 

  .اسمی لوله فاضالبی باشد که این هوا کش ها براي ان نصب می شود

  

ي هواکش،  ي خروجی لوله ـ اگر از پشت بام براي محل کار استفاده شود حداقل ارتفاع دهانه 26

  )آذر 1379( سبت به سطح بام، چقدر باید باشد؟ن

  متر 80/2) د  متر 2/2) ج  متر 5/1) ب  متر 1) الف
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 «4ـ   2ـ   6ـ   16(ــ بنـد   ) تأسیسات بهداشـتی (مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه جواب  

  )»1الف

متر از کف تمام  2/2دست کم اگر از بام براي سکونت، اقامت یا کار استفاده شود، باید انتهاي لوله هواکش ) 1

  ».شده بام باالتر رود

  

ي هواکش فاضالب در روي بام در معرض یخبندان قرار  ي انتهاي لوله ـ در موردي که دهانه 27

  )آذر 1379( گیرد حداقل قطر این لوله چقدر باید باشد؟

  اینچ 5) د            اینچ 4) ج  اینچ 3) ب  اینچ 2) الف

  )) 2الف( 4ـ  2ـ  6ـ  16(ـ بند   مبحث شانزدهم .صحیح است پاسخ) ب(ـ گزینه  جواب

باشد و در ) اینچ 3(متر  میلی 80متر از در نقاط سردسیر اندازه نامی لوله هواکش، در عبور از بام، نباید ک) 2«

گراد باشد، آن  ـ درجه سانتی 18دماي هواي خارج در زمستان کمتر از   صورتی که متوسط حداقل مطلق

ز لوله هواکش که در معرض هواي سرد بیرون قرار دارد، باید با عایق گرمایی یا گرمکن برقی در برابر قسمت ا

  ».یخ زدن حفاظت شود

  

ـ در یک گروه بهداشتی شامل توالت، زیر دوشی و دستشویی،  6

تر نصب شود، قطر   برابر شکل، که براي توالت و زیر دوشی هواکش

نشان داده شده است، دست  Aبا نامی لوله فاضالب دستشویی که 

  )اسفند 1382(کم چقدر باید باشد؟

    اینچ 2) الف

12) ب
2

  اینچ 

    اینچ 3) ج

  . تر نصب کرد توان هواکش براي توالت و زیر دوشی نمی) د
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  ـ )3الف– 7ـ  2ـ  6ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  .باشد پاسخ صحیح می) ب(ـ گزینه جواب 

ریزنـد محاسـبه    هایی که بـه لولـه فاضـالب مـی    D. F. Uتر براساس  ، قطر لوله هواکش16ابق مبحث مط

 4و  2هـا بـه ترتیـب     آن D. F. Uدستشویی که خود هواکش خشک دارد، زیر دوشـی و توالـت   . شود می

  . شداینچ با 2 2/1 شود بنابراین مطابق جدول زیر قطر لوله بایستی حداقل می 6ها  آن  بوده که جمع

   :آمده است 16در مبحث 

اشتی که به این لوله تخلیه لوازم بهد D. F. Uتر در هر مقطع، برحسب  قطر نامی لوله هواکش) 3«

باشد و نباید از قطر نامی ) 3(الف ) 7ـ  2ـ  6ـ  16(، دست کم باید برابر ارقام جدول شماره شوند می

  ».تر باشد ها در نظر گرفته شده است، کوچک آنتر براي  لوله فاضالب لوازم بهداشتی که این هواکش

            

  

  قطر نامی هواکش تر): 3( "الف") 7-2-6- 16(جدول شماره    

 قطر اسمی لوله
 لوازم بهداشتی D.F.Uمقدار 

 )میلی متر( )اینچ(

2 50 4 

2/1 2 65 6 

3 80 12 
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الت، دوش و زیر دوشی، به ترتیب ـ در یک ساختمان ده طبقه، یک گروه بهداشتی شامل تو 7

نشان داده شده در شکل، در همه طبقات در امتداد قائم روي هم قرار 

هاي زیر  کشی فاضالب و هواکش کدامیک از عبارت از نظر لوله. اند گرفته

  )اسفند 1382(درست است؟

توان از لوله قائم فاضالب به عنوان  براي هیچیک از لوازم بهداشتی نمی) الف

  . نیز استفاده کرد هواکش

  . حداقل یک لوله قائم هواکش باید نصب شود و هواکش کلیه لوازم بهداشتی طبقات به آن متصل شود) ب

قائم فاضالب به   توان از لوله ها می گیري درست لوله هواکش قائم جداگانه نیست و با اندازه  نیاز به لوله) ج

  . عنوان هواکش هم استفاده کرد

  .لف و ب هر دو صحیح استهاي ا گزینه) د

  »ب« -) 3ـ  2ـ  6ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  .باشد پاسخ صحیح می) د(ـ گزینه  جواب

شود، جز لوله  تر به آن متصل می بیشیا طبقه  5هاي افقی فاضالب  هر لوله قائم فاضالب که شاخه) ب«

) Vent Stack(ائم هواکش قائم مشترك فاضالب و هواکش لوازم بهداشتی بدون توالت، باید لوله ق

  ».داشته باشد

  

شود، جز  تر به آن متصل می طبقه یا بیش Nهاي افقی فاضالب  ـ هر لوله قائم فاضالب که شاخه 26

 VENT)لوله قائم مشترك فاضالب و هواکش لوازم بهداشتی بدون توالت، باید لوله هواکش 

STACK) داشته باشد .N اسفند 1382(چند طبقه است؟(  

  طبقه 10) د  طبقه 8) ج  طبقه 5) ب  طبقه 3) الف

  ) »ب« 3ـ  2ـ  6ـ  16(مبحث شانزدهم بند  .باشد پاسخ صحیح می) ب(ـ گزینه جواب 
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  شود، جز لوله تر به آن متصل می طبقه یا بیش 5هاي افقی فاضالب  هر لوله قائم فاضالب که شاخه) ب«

) Vent Stack(، باید لوله قائم هواکش قائم مشترك فاضالب و هواکش لوازم بهداشتی بدون توالت

  ».داشته باشد

  

ها از لوله فاضالب در  فاصله توالت. باشد ـ در یک ساختمان مسکونی که داراي هشت طبقه تیپ می 6

ها  توان از لوله قائم فاضالب به عنوان لوله هواکش توالت در چه صورت می. متر است سانتی 80هر طبقه 

  )1383(نیز استفاده نمود

در صورتی که لوله قائم فاضالب بدون هرگونه دو خم و بدون کاهش قطر نامی آن، تا هواي آزاد ادامه ) الف

  . یابد

تر انتخاب شود و بدون کاهش قطر نامی آن، تا  در صورتی که قطر نامی لوله قائم فاضالب یک سایز بزرگ) ب

  . هواي آزاد ادامه یابد

ها در هر طبقه  ها نیز استفاده نمود و براي توالت هواکش فاضالب توالتتوان بعنوان  از لوله فاضالب نمی) ج

  . باید هواکش جداگانه نصب شود

  گزینه الف و ب هر دو با هم) د

   )3ـ  2ـ  6ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه جواب 

که فاضالب توالت هم داشته باشد، باید دست کم یک هر شبکه لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان ) الف

این لوله . لوله قائم هواکش اصلی، به صورت لوله قائم هواکش یا هواکش لوله قائم فاضالب داشته باشد

هواکش اصلی باید در نقطه اي به شبکه لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان متصل شود که قطر اسمی آن 

  . نباشد) اینچ 3(میلیمتر  80کمتر از 

طبقه یا بیشتر به آن متصل می شود، جز لوله قائم  5هر لوله قائم فاضالب که شاخه هاي افقی فاضالب ) ب

  .مشترك فاضالب و هواکش لوازم بهداشتی بدون توالت، باید لوله قائم هواکش داشته باشد

  

  )1383(دهد؟ ـ کدام شکل اتصال لوله هواکش فاضالب توالت فرنگی را بطور صحیح نشان می 9
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      ) A(شکل ) الف

  ) B(شکل ) ب

    ) B(و ) A(هاي  شکل) ج

  هر سه شکل) د

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  )5ـ  2ـ  6ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه جواب 

درجه نسبت  45لوله هواکش خشک، بالفاصله پس از اتصال به لوله افقی فاضالب، باید با زاویه بیش از ) 2(

سانتی متر باالتر از لبه سر ریز دستگاهی  که هواکش براي آن نصب شده است،  15به سطح افق تا دست کم 

  . ، باال رود)2( "پ") 5-2- 6- 16(مطابق شکل شماره 

 15اتصال هر شاخه افقی هواکش به لوله قائم هواکش یا هواکش لوله قائم فاضالب باید دست کم ) 3(

تر از لبه سرریز باالترین دستگاهی که هواکش آن به این شاخه افقی هواکش متصل شده است سانتیمتر باال

  . باشد

  

  هواکش فاضالب روي بام چگونه باید باشد؟  ـ انتهاي لوله 14

  . بصورت عصائی روبه پایین باشد و دهانه آن از حداکثر ارتفاع برف باالتر باشد) الف



 ٣١

  . متر از کف تمام شده بام، باالتر باشد سانتی 30و دهانه آن دست کم  بصورت عصائی رو به پایین باشد) ب

  . به سمت باال باشد و دهانه آن با توري مقاوم در برابر زنگ زدن و ورود حشرات حفاظت شود) ج

    . هر سه مورد صحیح است) د

  )4ـ  2ـ  6ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  جواب

  . دهانه انتهاي لوله هواکش روي بام باید به سمت باال باشد) 4

یا دیوار خارجی ساختمان، باید با توري مقاوم در برابر زنـگ زدن و ورود   ،انتهاي لوله هواکش روي بام) ب

  ».حشرات حفاظت شود

  

ی که در یک کشی فاضالب و هواکش فاضالب هشت عدد لوازم بهداشت ـ شکل زیر دیاگرام لوله 15

  )1383(کدام گزینه صحیح است؟. دهد طبقه و در مجاورت هم قرار دارند را نشان می

    

  

  

  

  

  

  

  

,) الف ,C B A    2 2 3  

,) ب ,C B A   
1 12 1 3
2 4

  

A) ج  Cالزم نیست،  B، نصب هواکش 4



12
2

  

A) د  4 ،B



11
4

  . الزم نیست C، نصب هواکش 



 ٣٢

  

  )9ـ  2ـ  6ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب

  :آمده است 128ـ 6در نشریه 

 
  

  

  
عـدد از لـوازم    8ت میـانی سـاختمان بـراي حـداکثر     در طبقـا ) CIRCUIT VENT(هـواکش مـداري   

  . دستگاه باشد 3بهداشتی که تعداد توالت بیش از 

  : یادداشت

و بـه  ) شـوي  مانند توالت، دوش، وان، کـف (عدد از لوازم بهداشتی که روي کف نصب شوند  8ـ حداکثر   1

داشته ) CIRCUIT VENT(توانند یک هواکش مداري  یک شاخه افقی فاضالب متصل شده باشند می

انـد، نیـز    باشند در این حالت شاخه افقی فاضالب به عنوان هواکش لوازم بهداشتی که به آن متصـل شـده  

هواکش مداري در ساختمان یک طبقه و یا در باالترین طبقه ساختمان چند طبقه کـه بـه   . نماید عمل می



 ٣٣

  . شود میده مینا) LOOP VENT(شود هواکش حلقوي  هواکش لوله قائم فاضالب متصل می

لوازم بهداشتی که به آن شـاخه افقـی    DFUباید برمبناي مجموع ) D(ـ سرتاسر شاخه افقی فاضالب    2

  . گیري شود و این اندازه در تمام طول آن نباید تغییر کند شود اندازه تخلیه می

  . ن باشدـ اتصال فاضالب لوازم بهداشتی به شاخه افقی فاضالب باید بصورت افقی و از پهلوي آ 3

ـ حداکثر فاصله سیفون لوازم بهداشتی از شاخه افقی لوله فاضالب نباید بیش از ارقـام داده شـده بـراي      4

)L2 ( در جدول نقشه شمارهM. D. 203  باشد 6ـ  03ـ .  

ترین لوازم بهداشتی، بـه شـاخه افقـی فاضـالب      ـ هواکش مداري در حد فاصل بین دو عدد از باال دست  5

   .شود متصل می

ها یک هواکش مداري نصب شـده اسـت داراي بـیش از سـه      ـ اگر گروهی از لوازم بهداشتی که براي آن  6

تـرین   هواکش کمکی بعد از پایین دسـت . توالت باشد براي آن گروه یک هواکش کمکی نیز باید نصب شود

  . شود لوازم بهداشتی به شاخه افقی فاضالب متصل می

لوازم بهداشتی که در همان طبقه قرار دارند بـه شـاخه افقـی فاضـالب،     ـ درصورت تخلیه فاضالب سایر   7

  . براي آن لوازم باید هواکش جداگانه نصب شود

ها نصب شده و  لوازم بهداشتی که هواکش براي آن DFUبراساس مجموع ) d(گذاري هواکش مداري  ـ اندازه 8

  کش مداري باید انجام گیردحداکثر طول قسمت افقی آن، با استفاده از جداول مربوط به هوا

  

کشی فاضالب یک گروه بهداشتی در  ـ شکل زیر دیاگرام لوله 21

لوله فاضالب دستشویی که با . دهد داخل یک حمام را نشان می

A تر  در عین حال هواکش. نشان داده شده است(WET 

VENT) 1383(تواند باشد؟ کدامیک از لوازم بهداشتی می(  

  ر دوشیزی) ب       توالت) الف

  هیچکدام) د  توالت و زیردوشی) ج

  



 ٣٤

  ) 7ـ  2ـ  6ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه جواب 

  :آمده است 128ـ 6چنین در مبحث  هم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : یادداشت«

شـوند، ماننـد لـوازم     ـ براي یک گروه از لوازم بهداشتی نزدیک به هم که معموالً همزمان اسـتفاده نمـی    1

  . تر نصب نمود توان هواکش بهداشتی که در یک حمام قرار دارند، می

تر براي لوازم بهداشتی باال دست بعنوان لوله فاضالب، و براي لوازم بهداشتی پایین دسـت   ـ لوله هواکش  2

  . کند بعنوان لوله هواکش عمل می

  . اشدب تر مانند شیب لوله فاضالب می ـ شیب لوله هواکش 3

  . شود ـ در باالترین نقطه لوله هواکش تر، هواکش خشک به آن لوله متصل می 4

) DFU(تر باید طوري باشد که لوازم بهداشتی با  ـ ترتیب اتصال فاضالب لوازم بهداشتی به لوله هواکش  5

  . کمتر قرار گیرند) DFU(تر در پایین دست لوازم بهداشتی یا  بیش

) DN 75(ایـنچ   3ر براي توالت، قطر نامی لوله هواکش تر، دست کـم بایـد   ت ـ در صورت نصب هواکش  6

تر دست کم باید برابـر بـا قطـر لولـه فاضـالب لـوازم بهداشـتی کـه          باشد، در سایر موارد قطر لوله هواکش



 ٣٥

تـر و   گـذاري لولـه هـواکش خشـک مسـتقل از هـواکش       اندازه. ها نصب شده است باشد تر براي آن هواکش

DN 32 11گیرد و حداقل مقدار آن  مربوطه انجام میبراساس جداول 
  . باشد می) اینچ 4

. دهـد  تر را نشان مـی  کشی هواکش دیاگرام شماتیک چند حالت از لوله» پ«و » ب«، »الف«هاي  ـ شکل  7

  . ها با هاشور مشخص شده است تر در این شکل محدوده هواکش

  . تر نصب شده است و توالت هواکش براي دوش» الف«ـ در شکل 

 4(در این حالـت بعلـت اسـتقرار توالـت بـا      . تر نصب شده است فقط براي توالت هواکش» ب«ـ در شکل 

DFU ( در باالدست دوش با)2 DFU( ،تـر نصـب نمـود و بـراي آن بایـد       تـوان هـواکش   براي دوش نمی

  . هواکش جداگانه در نظر گرفته شود

تر در نظر گرفتـه شـده    لت هواکش جداگانه نصب شده و فقط براي دوش هواکشبراي توا» پ«ـ در شکل 

  . است

کنـد نبایـد از ارقـام داده     تر متصـل مـی   ـ طول لوله افقی که سیفون لوازم بهداشتی را به عنوان هواکش  8

  ».تر شود بیش 6ـ  03ـ  M. D. 203در جدول نقشه شماره ) L2(شده براي 



 ٣٦

  

  

  

، براي کدامیک از لوازم بهداشتی زیر در نظر گرفتن هواکش فاضالب ـ در لوله کشی فاضالب 6

  )1384(ضروري نیست؟

  دستشوئی) ب    توالت) الف

  . هاي الف، ب و ج صحیح نیست هیچکدام از گزینه) د    کف شوي) ج

  )پ 1- 2- 6-16 - مبحث شانزده.(پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه جواب 

ر خود باید طبق یکی از روش هاي معین شده در این فصل از همه سیفون ها و لوازم بهداشتی سیفون س) پ

  . مقررات، داراي هواکش باشند

  

توان یک هواکش مداري  اند می ـ براي چند عدد دستشویی که در کنار هم روي دیوار نصب شده 39

  )اسفند 1389(نصب نمود؟ 

  محدودیت ندارد) ج  عدد 8) ب  عدد 4) الف

  چند دستشویی وجود ندارد امکان نصب هواکش مداري براي) د

  )9ـ  2ـ  6ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه جواب 

، و به یک )مانند توالت، دوش، وان، کفشوي(عدد از لوازم بهداشتی ، که روي کف نصب شوند  8حداکثر ) الف

 مداري داشته باشند شاخه افقی فاضالب متصل شده باشند، ممکن است یک هواکش

  

  )1384(شود؟ هواکش خشک چگونه به لوله افقی فاضالب متصل می  ـ لوله 13

  درجه نصب به سطح افق 45با زاویه حداقل ) الف

  بصورت افقی و با نصب سه راه استاندارد) ب

  . تواند از پهلو به لوله افقی فاضالب متصل شود با رعایت شیب مناسب می) ج



 ٣٧

  . رت قائم و از باال با نصب سه راه به لوله افقی فاضالب متصل شودحتماً باید بصو) د

  )»2و1پ ـ «ـ  5ـ  2ـ  6ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب

اتصال لوله هواکش خشک به شاخه افقی فاضالب باید به قسمت باالي آن، باالتر از محـور لولـه افقـی    ) پ

  . باشد

درجه، نسبت به سـطح افـق    45ال لوله هواکش خشک به لوله افقی فاضالب نباید کوچکتر از زاویه اتص) 1

  . باشد

درجـه   45لوله هواکش خشک، بالفاصله پس از اتصال به لولـه افقـی فاضـالب، بایـد از زاویـه بـیش از       ) 2

بـراي آن   متر باالتر از تراز لبه سـرریز دسـتگاهی کـه هـواکش     سانتی 15نسبت به سطح افق تا دست کم 

  ».، باال رودنصب شده است

  

ـ در یک ساختمان بلند مرتبه، فاضالب یک گروه بهداشتی شامل یک دستشوئی و یک توالت  15

شود، توسط یک لوله قائم در مجاورت توالت به پائین  که در تمام طبقات و در یک امتداد تکرار می

  )1384(تواند باشد؟ میهاي فوق چگونه  شود، لوله هواکش فاضالب سرویس هدایت می

  . هواکش جداگانه الزم نیست و کافی است لوله فاضالب قائم را از باال تا هواي آزاد ادامه داد  لوله) الف

  . یک لوله قائم هواکش در نظر گرفته شود و هواکش دستشوئی و توالت در هر طبقه به آن متصل گردد) ب

وري نیست و کافی است یک لوله قائم هواکش در نظر نصب هواکش جداگانه براي دستشوئی و توالت ضر) ج

  . درجه به لوله قائم فاضالب متصل شود 45گرفت که در هر طبقه با یک شاخه 

  . هر سه مورد صحیح است) د

ـ   3ـ   2ـ   6ـ   16(ــ بنـد   ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب

  » الف و ب«

  



 ٣٨

لوازم بهداشتی مجاور هم که ترتیب ـ در یک گروه  19

ها به شاخه افقی فاضالب مطابق شکل  اتصال فاضالب آن

توان  باشد براي کدامیک از لوازم بهداشتی می زیر می

  )1384(تر در نظر گرفت؟ هواکش

    زیر دوشی) الف

  توالت) ب

  زیر دوشی و دستشوئی) ج

  هیچکدام) د

  

ـ  7ـ  2ـ  6ـ  16(طبق بند ) تأسیسات بهداشتی(دهم مبحث شانز پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب

تر باید طوري باشد که هیچیک از لوازم  ترتیب اتصال فاضالب لوازم بهداشتی به لوله هواکش )»2الف ـ «

در این شکل لوازم . تر قرار نگیرد بیش D. F. Uکمتر در پائین دست دستگاهی با  D. F. Uبهداشتی با 

  )مراجعه شود 1383ـ سال  21به جواب سؤال . (اند تر در باال دست قرار گرفتهباال D. F. Uبهداشتی با 

  

 (Vent)توان بدون هواکش  کشی فاضالب، سیفون کدامیک از لوازم بهداشتی می در لوله ـ 25

  )1387(اجرا شود؟

  سینک ظرفشویی) ب  کفشوي) الف

  .باشندسیفون همه لوازم بهداشتی باید داراي هواکش ) د  توالت فرنگی) ج

  پـ ) 1ـ  2ـ  6ـ  16(بند  ـ 16ـ مبحث  .پاسخ صحیح است) د(گزینه ـ جواب 

همه سیفون ها و لوازم بهداشتی سیفون سر خود باید طبق یکی از روش هاي معین شده در این فصل از ) پ

  مقررات، داراي هواکش باشند

  



 ٣٩

اینچ باشد، چنانچه براي  3د ـ در مناطق سردسیر، حداقل قطر لوله هواکش در عبور از بام بای 42

 1389(اي باید صورت گیرد؟  لوله با قطر کمتر، افزایش اندازه الزم باشد، این تبدیل در چه نقطه

  )اسفند

  سانتیمتر زیر بام 40دست کم در ) ب  سانتیمتر زیر بام 30دست کم در ) الف

  سانتیمتر زیر بام 60دست کم در ) د  سانتیمتر زیر بام 50دست کم در ) ج

  3- ـ الف) 4ـ  2ـ  6ـ  16(بند  ـ 16ـ مبحث  .پاسخ صحیح است) الف(گزینه ـ جواب 

تغییر اندازه قطر اسمی لوله هواکش، در عبور از بام یا باالتر از آن ، مجاز نیست، هر تغییر اندازه باید ) 3(

  .سانتیمتري زیر بام انجام گیرد 30دست کم در 

  

در یک گروه بهداشتی شامل دستشویی، زیردوشی و توالت ـ شاخه افقی لوله هواکش فاضالب  30

  )1387(: باید

  ریز دستشویی باشد متر باالتر از تراز سر سانتی 15) الف

  فالش تانک توالت باشد زیرمتر باالتر از تراز سر سانتی 15) ب 

  تر تراز سرریز زیر دوشی باشد متر باال سانتی 25) ج

  لی جمع آوري فاضالب گروه بهداشتی باشدکافی است باالتراز تراز لوله اص) د

  ) 5ـ  2ـ  6ـ  16(بند  ـ 16ـ مبحث  .پاسخ صحیح است) الف(گزینه ـ  جواب

درجه نسبت  45لوله هواکش خشک، بالفاصله پس از اتصال به لوله افقی فاضالب، باید با زاویه بیش از ) 2(

 دستگاهی  که هواکش براي آن نصب شده استسانتی متر باالتر از لبه سر ریز  15به سطح افق تا دست کم 

  

ـ لوله افقی فاضالب یک گروه لوازم بهداشتی شامل دستشویی، دوش و توالت فرنگی که در  31

تواند به عنوان هواکش در آن لوازم بهداشتی مورد استفاده  یک حمام قرار دارند در صورتی می

باال به پایین با توجه به شیب لوله به ترتیب  قرار گیرد که اتصال لوازم بهداشتی به لوله فاضالب از

  )1387(: زیر باشد



 ٤٠

  توالت، دوش، دستشویی) ب  دستشویی، دوش، توالت) الف

  دستشویی، توالت، دوش) د  دوش، توالت، دستشویی) ج

  )7ـ  2ـ  6ـ  16 (بند. 16مبحث  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب

  هواکش تر 7 - 2- 16-6

از لوازم بهداشتی در یک طبقه، که در یک حمام کامل و یا حداکثر در دو حمام کامل براي یک گروه ) الف

هواکش تر، که در عین حال براي . مجاور هم، با هم ترکیبی، واقع اند، می توان هواکش تر افقی نصب نمود

واکش عمل می لوازم بهداشتی باال دست به عنوان لوله فاضالب و براي لوازم بهداشتی پایین دست به عنوان ه

کند، از محل اتصال هواکش خشک به آن شروع شده و تا نقطه اتصال فاضالب پایین ترین دستگاه، که 

در این گروه از لوازم هبداشتی، هر یک از لوازم . هواکش تر براي آن در نطر گرفته شده است، ادامه می یابد

هواکش خشک می . هواکش تر، متصل شود بهداشتی باید به صورت جداگانه به شاخه افقی فاضالب یا لوله 

به جز کف شوي (تواند مستقیماً به لوله افقی هواکش تر و یا به لوله فاضالب یکی از لوازم بهداشتی 

حداکثر فقط یک وسیله بهداشتی که هواکش تر براي آن در نظر گرفته شده است . متصل شود) اضطراري

  . ه لوله هواکش تر، قرار داشته باشدمی تواند در باالدست نقطه اتصال هواکش خشک ب

  

ـ در یک ساختمان بلند مرتبه لوله قائم فاضالب در یکی از طبقات ناگزیر باید دو خم داشته  37

ي ساختمان انشعاب  در هر طبقه. شود ي قائم فاضالب جابه جا می باشد و با یک قسمت افقی لوله

ي افقی هواکش  گیرد و شاخه ن قرار میي زیری ي افقی فاضالب در داخل سقف کاذب طبقه شاخه

شود اتصال هواکش به لوله قائم  ي قائم هواکش متصل می در داخل سقف کاذب همان طبقه به لوله

  )1387(اي که دو خم دارد چگونه باید اجرا شود؟ فاضالب در طبقه

  . شود ي قائم هواکش متصل ي قائم فاضالب باید قبل و بعد از قسمت افقی به لوله لوله) الف

  . ي فاضالب هیچ یک از لوازم بهداشتی نباید به قسمت دوخم متصل شود ـ جز دستشویی لوله 

  . ي قائم هواکش متصل شود ي قائم فاضالب باید قبل و بعد از قسمت افقی به لوله لوله) ب

  . ي فاضالب هیچ یک از لوازم بهداشتی نباید به قسمت دو خم متصل شود ـ لوله 



 ٤١

  . ي قائم هواکش متصل شود م فاضالب باید بعد از قسمت افقی به لولهي قائ لوله) ج

  . ي فاضالب هیچ یک از لوازم بهداشتی نباید به قسمت دو خم متصل شود ـ لوله 

  . ي قائم هواکش متصل شود ي قائم فاضالب باید قبل از قسمت افقی به لوله لوله) د

  . صل شودي فاضالب توالت نباید به قسمت دو خم مت ـ لوله 

  .پاسخ صحیح است) ب(گزینه جواب ـ 

 

 

  

توان، هواکش مداري فاضالب در نظر  ـ حداکثر براي چند سیفون لوازم بهداشتی می 10

  )خرداد 1389(گرفت؟

  عدد 2) د  عدد 4) ج  عدد 6) ب  عدد 8) الف

  )9ـ2ـ 6ـ 16 (بند 16مبحث  .پاسخ صحیح است) الف(گزینه - جواب

  

تواند به عنوان هواکش لوازم بهداشتی که  له قائم فاضالب، در عین حال میـ در چه شرایطی لو 19

  )خرداد 1389(اند نیز در نظر گرفته شود؟ به آن لوله قائم وصل شده

  .فاصله لوازم بهداشتی تا لوله قائم فاضالب، کم و حداکثر دو متر باشد) الف

  اشدفاضالب توالت و پیسوار به لوله قائم فاضالب وصل نشده ب) ب

  .طبقه باشد 5ها به لوله قائم وصل شده کمتر از  تعداد طبقاتی که فاضالب آن) ج

  .قطر لوله قائم فاضالب براي مجموع جریان فاضالب و هواکش حساب شده باشد) د

  ) الف-8ـ 2ـ 6ـ 16 (ـ بند16مبحث  .پاسخ صحیح است) ب(گزینه ـ  جواب

تصال فاضالب توالت و پیسوار، با رعایت الزامات مندرج در این لوله قائم فاضالب لوازم بهداشتی، بدون ا) الف

 قسمت می تواند به عنوان هواکش این لوازم بهداشتی نیز عمل کند

  



 ٤٢

  )1390(توان یک هواکش مداري نصب نمود؟ ـ براي کدام گروه از لوازم بهداشتی زیر می48

  ر همشش دوش و سه توالت شرقی مجاو) ب مجاور هم شش توالت فرنگی) الف

  هشت دستشویی مجاور هم) د  سه دستشویی و چهار دوش مجاور هم) ج

  ) 9ـ 2ـ 6ـ 16(ـ قسمت 16مبحث .پاسخ صحیح است )د(  گزینه -جواب 

  هواکش مداري  - 9- 2- 16-6

، و به یک )مانند توالت، دوش، وان، کفشوي(عدد از لوازم بهداشتی ، که روي کف نصب شوند  8حداکثر ) الف

  الب متصل شده باشند، ممکن است یک هواکش مداري داشته باشندشاخه افقی فاض

  

   )اسفند 1389(کشی فاضالب ساختمان منظور از هواکش مشترك چیست؟  ـ در لوله 36

  . ي هواکشی که براي دو عدد از لوازم بهداشتی، مجاور هم و در یک طبقه، به طور مشترك اجرا شود لوله) الف

  . عدد از لوازم بهداشتی به طور مشترك اجرا شود ي هواکشی که براي دو لوله) ب

  . ي هواکشی که براي یک گروه از لوازم بهداشتی، به طور مشترك اجرا شود لوله) ج

  .شود ي هواکشی که در عین حال به عنوان فاضالب هم استفاده می لوله) د

  )6ـ 2ـ 6ـ 16( ـ بند16مبحث  .پاسخ صحیح است) الف(گزینه جواب ـ 

ي دو عدد از لوازم بهداشتی که در یک طبقه و در مجاورت هم قرا ردارند می توان به طور مشترك برا) الف

  . یک هواکش جداگانه نصب کرد

  .....................دو دستشویی مجاور به لوله هواکش کمکی یک سیستم هواکش مداري تخلیه فاضالب  - 29

  )اسفند 1391(

  مجاز نیست) الف

  مجاز است) ب

  شرطی مجاز است که قطر نامی لوله هواکش کمکی دست کم چهار اینچ باشد  به) پ

  مداري حداکثر براي چهار توالت منظور شده باشد هواکش ه شرطی مجاز است کهب) د

  )9ـ 2ـ 6ـ 16( ـ بند16مبحث . پاسخ صحیح است) ب(گزینه جواب ـ 



 ٤٣

 D.F.U.4ري نصب شده است، تا حداکثر فاضالب لوازم بهداشتی دیگر واقع در طبقه اي که هواکش مدا) 1(

  . می تواند به لوله هواکش کمکی تخلیه شود

 

 
  هواکش مداري با وسایل بهداشتی اضافی در یک طبقه

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل ششم سواالت پیشنهادي 

  

  .قرار گیرد......... ..ـ   سیفون لوازم بهداشتی در لوله کشی فاضالب نباید در معرض اختالف فشار بیش از  1

  میلیمتر ستون آب 25) 2    میلیمتر ستون آب          20) 1

  بار 2/0) 4                               بار 1/0) 3

  

ـ لوله هواکش اصلی باید در نقطه اي به شبکه لوله کشی فاضالب بهداشتی متصل شود که قطر اسمی آن  2

  .نباشد.............. کمتر از 



 ٤٥

  اینچ 5) 4  اینچ   4) 3    اینچ 2) 2    چاین 3) 1

  

از زانوي زیر لوله قائم ................... ـ نقطه اتصال لوله قائم هواکش به لوله افقی اصلی فاضالب باید دست کم  3

  .فاضالب فاصله داشته باشد

  متر 5/1) 4ده برابر قطر لوله افقی اصلی        ) 3متر             3) 2متر        2) 1

  

  ـ در کدامیک از ساختمانها باید هواکش کمکی نصب شود؟ 4

  طبقه   10ساختمانهاي بلندتر از ) 2طبقه             8ساختمانهاي بلندتر از ) 1

  تمام ساختمانها) 4طبقه           15ساختمانهاي بلندتر از ) 3

  

  می کند ،چقدراست؟ ـ  قطر نامی لوله افقی هواکش که چند لوله قائم هواکش را به هم متصل 5

  برابر با مجموع قطر کل لوله هاي افقی  ) 2یک سایز بزرگتر از قطر بزرگترین لوله             ) 1 

  اینچ 8بزرگتر از ) 4         لوازم بهداشتی D.F.Uبرابر با مجموع کل ) 3

  

  .وي بام فاصله داشته باشداز ر............ ـ  انتهاي باالي لوله هواکش در نقاط سردسیر ، باید دست کم  6

  متر   2/2) 2سانتیمتر                                   30) 1

  حداکثر ارتفاع برف        ) 4سانتیمتر                                   80) 3

  

وطه ، ـ  فاصله افقی انتهاي لوله هواکش از هر دهانه ورود هوا و فاصله لوله هواکش افقی از سطح زمین مح7

  دست کم چقدر باید باشد؟

  متر                                   5/3 -متر 4) 2متر                               5/3 - متر 3) 1

  متر  3 - متر 3) 4متر                                   3 - متر 4)3

  



 ٤٦

نسبت به سطح افق بوده و ............  ـ نقطه اتصال لوله هواکش خشک به لوله افقی فاضالب باید با زاویه8

............... فاصله عمودي آن نسبت به تراز لبه سرریز دستگاهی که هواکش براي آن نصب شده، دست کم  

  .باشد

           سانتی متر                        20 - درجه 45بیش از ) 2سانتی متر                               20 –درجه  45کمتر از ) 1

  سانتی متر      15 - درجه 45مساوي ) 4سانتی متر                                   15 - درجه 45بیش از ) 3

                               

،تا نقطه % 2اینچ و شیب  2ـ حداکثر فاصله نقطه اتصال لوله هواکش به شاخه افقی فاضالب به قطر اسمی 9

  بهداشتی ، چقدر است؟سرریز سیفون لوازم 

  متر    3) 2متر                                   5/1) 1

 سانتی متر   120) 4سانتیمتر                            180)3

   

  ـ کدام عبارت نادرست است؟10

  .اتصال لوله هواکش به تاج سیفون مجاز نیست) 1

در مجاورت هم قرار دارند، می توان یک هواکش  براي دو عدد از لوازم بهداشتی که در یک طبقه و) 2

  .مشترك نصب کرد

فاصله نقطه اتصال لوله هواکش به شاخه افقی فاضالب تا نقطه سرریز سیفون لوازم بهداشتی نباید از دو ) 3

  .برابر قطر نامی لوله فاضالب کمتر باشد

ک شاخه افقی فاضالب متصل شده عدد از لوازم بهداشتی که روي کف نصب شوند و به ی 7براي حداکثر ) 4

 .باشند، می توان هواکش مداري در نظر گرفت

  

  ، دست کم چقدر است؟D.F.U 4ـ قطر اسمی لوله هواکش تر براي یک وسیله بهداشتی با 11

  اینچ 2) 2اینچ                                   3) 1 

 اینچ 4) 4اینچ                                  2/1)3



 ٤٧

  

  ـ کدام یک از لوازم بهداشتی زیر نمی تواند به هواکش مداري متصل شود؟12

  )وان –دستشویی  –توالت  –دوش (             

  دوش )2                                  توالت) 1

 تمام موارد) 4 دستشویی                                )3

  

متصل شود باید هواکش کمکی ................ ري دارد، بیش از ـ اگر به شاخه افقی فاضالب که هواکش مدا13

  .براي آن درنظر گرفت

  عدد توالت 4)2                           عدد دستشویی 4) 1

  محدودیتی ندارد) 4 عدد توالت                                  3 )3

 

مایش شود، فشار و مدت زمان آزمایش لوله ـ در صورتی که لوله کشی فاضالب، قسمت به قسمت با آب آز14

  کشی فاضالب و هواکش چقدر است؟

  دقیقه 15  - فشار ارتفاع ساختمان) 2دقیقه           15 - متر ستون آب 3) 1

  آزمایش همزمان لوله کشی فاضالب و لوله کشی هواکش ممکن) 4دقیقه       15 - کیلو پاسکال 5/34) 3

  

  کدام عبارت نادرست است؟ـ در سیستم لوله کشی هواکش 15

  .درصد بیشتر باشد 8شیب لوله هواکش مداري نباید از ) 1

  .درصد باشد 5حداکثر شیب لوله افقی مشترك فاضالب و هواکش باید ) 2

لوله کشی باید با توجه صرفه جویی در مصالح و دستمزد، حفاظت در برابر خرابی، آسیب دیدگی، ) 3

  .ا شودخوردگی،یخبندان و تراکم هوا اجر

  .در اتصال دنده اي، مواد آب بندي فقط باید روي دنده هاي خارجی اضافه شود) 4

  



 ٤٨

 کدام عبارت صحیح است؟-16

از شافت یا دودکش هاي ساختمان نباید به عنوان هواکش شبکه لوله کشی فاضالب ساختمان  )1

 .استفاده شود

 شود باید از نوع فلزي باشدقسمتی از لوله کشی که از روي بام یا خارج ساختمان نمایان نمی  )2

هر لوله قائم هواکش باید در پائین ترین قسمت از آخرین و پایین ترین اتصال شاخه افقی به لوله  )3

 فاضالب متصل شود

 هر سه مورد )4

 

حداقل فاصله نقطه اتصال لوله هواکش به شاخه افقی فاضالب تا نقطه سرریز سیفون لوازم بهداشتی - 17

 حداقل چقدر است؟

 بر قطر اسمی لوله فاضالبدو برا )1

 سه برابر قطر اسمی لوله فاضالب )2

 قطر اسمی لوله فاضالب 2/1 )3

 بستگی به شیب لوله فاضالب دارد )4

 

در صورت مجاورت دو عدد از لوازم بهداشتی که در یک سطح قرار دارند قطر لوله هواکش چقدر - 18

 است؟

 نصف قطر لوله فاضالب )1

 هم قطر لوله فاضالب )2

 ه فاضالبدو برابر قطر لول )3

 هیچکدام )4

  

 کدام جمله صحیح است؟- 19

 پوشانده شود Hدهانه انتهاي لوله هواکش روي بام باید با اتصال  )1



 ٤٩

 دهانه انتهاي لوله هواکش روي بام باید با اتصال عصایی پوشانده شود )2

 دهانه انتهاي لوله هواکش روي بام باید با اتصال سراهی پوشانده شود )3

 بام باید با اتصال به سمت باال باشد دهانه انتهاي لوله هواکش روي )4

  

 شیب لوله هواکش و فاضالب نسبت به هم چگونه است؟- 20

 هم جهت هستند )1

 به سمت لوله قائم فاضالل )2

 به سمت لوله قائم هواکش )3

 درخالف جهت هم هستند )4

 

 حداکثر شیب لوله هواکش مداري و حداقل شیب لوله افقی مشترك فاضالب و هواکش به ترتیب- 21

1( 8 -8 

2( 8 -4 

3( 4 -8 

4( 4 -4 

 

 در کجا نصب هواکش کمکی الزامی است؟- 22

 .و هواکش مداري دارد توالت دارد 3شاخه افقی که بیش از  )1

 طبقه 10ساختمان بلند تر از  )2

 گزینه الف و ب )3

 طبقه 5ساختمان بالکن  )4

  

 باشد...... اگر بام براي سکونت یا کار استفاده شود انتهاي لوله هواکش دست کم باید - 23

 متر 2 )1



 ٥٠

 متر 4/2 )2

 متر 2/2 )3

 متر 3 )4

 

 .............تغییر اندازه قطر هواکش- 24

 مجاز نیست )1

 روي بام مجاز است )2

 سانتی زیر بام مجاز است 30در )3

 در عبور از بام مجاز است )4

 

 )نسبت به سطح افق. (زاویه اتصال لوله هواکش خشک به لوله فاضالب چقدر می باشد- 25

 درجه 60کمتر از  )1

 درجه 45از  بیشتر  )2

 درجه 30از  بیشتر )3

 هیچکدام )4

 

می باشد قطر اسمی لوله قائم مشترك  75برابر با  D.F.Uدر یک طبقه ساختمان حداکثر مقدار -26

 فاضالب و هواکش چقدر می تواند باشد؟

 اینچ 2 )1

 اینچ 3 )2

 اینچ  4 )3

 اینچ 5 )4

  

  



 ٥١

  

  

  

  

  

  

   جواب سواالت پیشنهادي فصل ششم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شماره 

 سوال

  شماره جواب

  سوال

 

  شماره جواب

  سوال

 

  شماره بجوا

  سوال

 

 جواب

1 2 11 2 21 2 31  

2 1 12 3 22 3 32  

3 3 13 3 23 3 33  

4 2 14 1 24 3 34  

5 3 15 2 25 2 35  

6 4 16 4 26 4 36  

7 4 17 1 27  37  

8 3 18 1 28  38  

9 3 19 4 29  39  

10 4 20 4 30  40  



 ٥٢

  

  

  


