
  فصل چھارم

  طراحی سیستم لولھ کشی کاز و انتخاب مصالح  

  

  طراحی سیستم لوله کشی گاز ساختمان ها 1- 4- 17

  انتخاب مسیر لوله کشی گاز  17-4-1-1 

  لوله گاز باید از ایمن ترین مسیر عبور نماید ) الف 

  . لولۀ گاز باید از کوتاهترین مسیر ممکن عبور نماید) ب

  . بخش هاي مشترك لوله کشی واحدهاي مسکونی مانند رایزرها نباید از داخل ملک خصوصی عبور نماید) پ

  . مسیر لولۀ گاز باید به نحوي انتخاب گردد که هیچ گونه صدمه اي به سازة اصلی ساختمان وارد ننماید) ت

  تهیه نقشه هاي سیستم لوله کشی  2- 1- 4- 17

  ه کشی گاز باید اطالعات و مدارك  زیر تهیه شود؛ براي تهیه نقشه هاي سیستم لول

اعم از زیر زمین همکف با طبقات ( نقشۀ لوله کشی گاز در پالن محوطه و طبقاتی که در آنها لولۀ گاز کشیده خواهد شد، ) الف
  ) طول، قطر، جنس و نوع( به اضافۀ  محل فراگیري دودکش ها با ذکر مشخصات آن) باالتر 

  . یک یا ذکر طول و قطر لوله ها بر روي آننقشۀ ایزومتر) ب

زیربنا یا فضاي مفید ساختمان به متر مربع و مقدار مصرف گاز هریک از وسایل گازسوزي که به این سیستم متصل می شود و ) پ
  یا در آینده متصل خواهد شد بر حسب متر مکعب گاز یا کیلوکالري در ساعت 

  .در زیر برگ تقاضا با ذکر نشانی و تعیین موقعیت نسبت به معابر اصلی ترسیم شود کروکی محل ملک مورد تقاضا، که باید) ت

فهرست اجناس مصرفی با ذکر  استانداردهاي مربوطه و مقدار آن در جدولی که باید در سمت راست قسمت باالي نقشه آوره ) ث
  . شود

  . کوچکتر باشد 1:  100مقیاس نقشه ها نباید از ) ج

  قطر لولۀ گاز  انتخاب 4-1-3 - 17

قطر لوله هاي گاز باید به اندازه اي باشد که بتواند گاز کافی را براي حداکثر مصرف  دستگاه یا دستگاه هاي  گاز سوز مربوطه 
  . میل می متر ستون آب به وجود آید 7/12تأمین نماید،  بدون انیکه بین رگوالتور و وسایل گازسوز  افت فشاري بیش از 

  مورد نیاز براي محاسبۀ قطر لولۀ  گاز   اطالعات4- 1- 4- 17

  )  میلی متر ستون آب 7/12حداکثر افت فشار مجاز بین رگوالتور و دستگاه هاي گاز سوز ) الف



  حداکثر مقدار گاز مصرفی نظر در طرح ) ب

  طول لوله کشی ) پ

  چگالی گاز ) ت

  حداکثر قطر اسمی مجاز  14-1-5- 17

  . می باشد) اینچ  4( میلی متر  100میلی متر ستون آب،  176حداکثر قطر اسمی مجاز لوله کشی گاز مصرفی با فشار 

  . مقدار مصرف گاز براي هر طرح، برابر جمع مصارف ساعتی کلیه  دستگاه گاز سوز می باشد

  تعیین طوالنی ترین مسیر  7- 1- 4- 17

  . طوالنی ترین مسیر باید از نقطۀ خروجی  رگوالتور تا دوربین نقطه مصرف گاز در ساختمان اندازه گیري شود

  تعین قطر لولۀ گاز 8- 1- 4- 17

را که  7-1-4-17ردیف مربوط به طول تعیین شده در بند 2 -4-17در جدول : تعین ردیف مربوط به طوالنی  ترین مسیر ) الف
در صورتی که این طول دقیقاً در جدول  (از محل نقطۀ خروحی رگوالتور می باشد باید انتخاب نمود  طول دورترین نقطه مصرف

باید توجه داشت که براي تعیین اندازة  قطر لولۀ قسمت  هاي مختلف ). ذکر نشده باشد، طول  بزرگتر بعدي باید در نظر گرفه شود
داد لذا باید همنی سطر انتخاب شده در حدول را براي تعیین قطر قسم این سیستم  فقط بید طول فوق را مبناي  محاسبه قرار 

  . هاي دیگرلوله کشی  نیز به کار برد

- 1-4-17و طبق بندي  4-4 - 17براي تعیین قطر لوله  تا محل اولین  انشعاب، حداکثر مصرف گاز به دست آمده از حجدول ) ب
در صورتی که این میزان مصرف در جدوا موجود نباشد . ( ا می کنیمرا در سطر مربوط به طوالنی ترین مسیر در جدول  پید7

  ). نزدیکترین  عدد باالتر در همین ردیف را در نظر می گیریم

اندازة  این بخش از سیستم لوله کشی گاز می ) ب( قطر نشان داده شده در باالي ستون  مربوط به مصرف به دست آمده از بند )پ
  . باشد

ي سیستم لوله کشی با منظور  نمودن باقیمانده مصارف در همان ردیف  به روش فوق از جدول به دست می قطر بقیه بخش ها) ت
  . آید

منظور  از لوله اصلی از خروجی ( در نظر گرفته شود ) اینج  11( میلی متر   25قطر لولۀ اصلی و اندازة  شیر اصلی، حداقل )ث
  .) کنتور تا اولین سه راهی می باشد

اینچ کمتر باشد، در محل اتصال به رگوالتور  1له رابط بین کنتور و رگوالتور از جدول طراحی محاسبه گردیده و نباید از قطر لو) ج
  . قطر ابتداي لوله رابط منتاسب با اندازة خروجی رگوالتور تعیین می شود

  . استفاده شود 3-4- 17در جدول تغییر نماید باید از ضرایب تصحیح  65/0چنانچه چگالی گاز مورد استفاده از : تبصره

  



  

  الزامات نصب اجزاي سیستم لوله گشی گاز  2- 4- 17

  ) لوله کشی بین رگوالتور کنتور ( لوله کشی رابطه  4-2-1 - 17

  ابتداي لوله کش رابط باید در نزدیکترین نقطه به انتهاي علمک باشد ) الف

  . فاصله مناسب باید از شرکت گاز ناحیه استعالم گردد -1

  . لوله کشی رابط باید کوتاهترین مسیر را داشته،روي کار  اجرا شده ودر معرض دید باشد)ب

  . مسیر عبور لوله کشی رابط  در خارج از ملک نباید در محل نا امن  و در عرض آسیب قرار گیرد)پ

ور نصب شیر قفل شونده  براي هر بد از رگوالت( در ابتداي لوله رابط انشعاب هایی که بیش از یک متقاضی را تغذیه می کند )ت
  . مشترك الزامی است

  کلکتور  4-2-2 - 17

  .کلکتور باید با استفاده از  اتصاالت  استاندارد ساخته شد) الف

  . انشعابات به صورت مستقیم بدون استفاده از  اتصاالت استاندارد از لولۀ کلکتور ممنو است ) ب

  . تر باشدقطر کلکتور نباید از قطر لولۀ اصلی کم) پ

  کنتور 4-2-3 - 17

  . مسکونی قرارگیردقطه به درب ورودي ساختمان یا واحد کنتور باید در داخل محدودة ملک مشترك و نزدیکترین ن) الف

کنتور را  باید در جایی نصب کر که در معرض جریان هوا باشد در صورت وجود جریان هواي دایمی، کنتورهاي مستقل آپارتما ) ب
  .توان در پاگرد پله ها نصب نمودها را می 

روي انشعابات اخذ شده از کلکتور، کنتورها  باید در نزدیکترین محل ممکن  به کلکتور  و در یک محل به مجتمع نصب گردند ) پ
  به طوري که قرائت کنتورها به راحتی امکان  پذیر می باشد 

  . نداشته باشد کنتور باید طوري نصب شود که در معرض صدمات فیزیکی  قرار) ت

  .کنتور نباید  در محل هایی که امکان بروز و تشدید آتش سوزي دارد، نصب گردد) ث

  . کشور باید  در مکان و وضعیتی نصب گردد که به راحتی قابل خواندن و دسترسی براي  تعمیر و سرویس باشد) ج

  . سانتی متر باشد  50سانتی متر و از کنتور برق     10فاصلۀ کنتور از سیسم هاي برق که روي کار نصب شده اند باید حداقل ) چ

  . فاصلۀ کنتور از منابع تولید اشتعال از قبیل کوره و آبگرمکن  باید حداقل  یک متر باشد) ح



  . تعیین گردد. قطر و طول لوله جانشین کنتور باید با هماهنگی  شرکت گاز ناحیه که تأمین کنندة کنتور می باشد) خ

سانتی متر   220سانتی مرت باشد در صورت عدم امکان افزایش  ارتفاع تا  180له جانشین کنتور تا کف زمین باید  ارتفاع لو) د
  . بالمانع می باشد

  شیرها  4-2-4 - 17

  ی باشد ع گرد تو پکشیرهایی  که در لوله کشی گاز به کار می روند باید از نوع رب) الف

 

  شوندهشیر قفل  - شیر توپکی  1-4-17شکل 

  .  ان باشدسکر لولۀ  گاز ورودي هر آپارتمان یقطر شیرها فرعی  باید با قط) ب

اگر داراي چند ساختمان مجزا باشد، هر ساختمان به غیر از شیر قطع کنندة اصلی باید یک شیر مستقل قطع  کننده داشته ) پ
  . باشد

  . سانتی متري از کف زمین  نصب شود  180باید بالفاصله بعد از کنتور و در اتفاع : شیر اصلی مصرف ) ت

  : شیرهاي فرعی) ث

در ساختمان هاي داراي بیش از یک واحد مسکونی باید بر روي لولۀ انشعاب هر واحد که از لوله هاي اصلی : شیر واحد مسکونی) 1
ي ساکنین آن ساختمان منشعب می گردد  در محل یا ارتفاع مناسبی که در معرض صدمات فیزیکی نباشد ولی قابل دسترسی برا

  ، براي قطع سریع و کامل جریان گاز نصب شود )سانتی متر   180در  حدود ( باشد 

  . باید در ابتداي که بیش از یک مصرف کننده دارنده نصب شود): باالرونده ( شیر فرعی  انشعابات رایزري ) 2

در انتهاي انشعاب لوله کشی براي هر دستگاه گازسوز  باید یک شیر مصرف نصب شود قطر شیر :  شیر مصرف دستگاه گاز سوز) 3
  . ب اجرا شود 2-3 - 5 -17هم اندازه انشعاب و باالتر ا آن می تواند طبق بند )  اینچ  3( میلی متر  50مصرف تا 



  

 

  شهرنصب علمک بر روي شبکه گاز  2-4-17شکل 

  

  الزامات نصب شیر مصرف دستگاه هاي گازسوز ) ج

  . باشد)  1-4 - 17( فاصلۀ نصب شیر مصرف از زمین و از دستگاه هاي گاز سوز باید مطابق با جدول ) 1

استثناء  شیرهاي به  هت دستگاه گاز سوز باشد باید افقی،  موازي  دیوار و در جمحور لولۀ شیر تمام دستگاه هاي گاز سوز ) 2
  .شنایی می توانند قائم نصب گردندور

  . سانتی متر باشد 170سانتی متر و از کف  80فاصلۀ شیر چراغ روشنایی باید حداقل از سقف  )3

  نقاط انتهایی لوله کشی 17-4-2-5

  . نقاط انتهایی نباید در پش درها و دستگاه هاي گاز سوز واقع شود

   توسعۀ سیستم لوله کشی گاز موجود خانگی 4-3 - 17



اضافه نمودن هر گونه انشعاب جدید به سیسمت لوله کشی گاز موجود باید با طالع و اجازة  قبلی شرکت گاز، ناحیه ؛ تحت 
  . مهندس ناظر و بر اساس این مقررات انجام گیرد

  فاصلۀ  نصب شیر مصرف دستگاه گازسوز  1-4-17جدول 

میلی متر ستون آب و   176در ساعت براي گاز طبیعی با فشار حداکثر ظرفیت لوله هاي فوالدي به متر مکعب  2-4-17جدول 
  ؟؟؟65/0میلی متر ستون آب و چگالی  7/12افت فشار 

متر مکعب در ساعت  5/1متر مربع زیر بناي مفید حرارتی،  100مصرف گاز مشعل هاي حرارت مرکزي  بر اساس  متوسط هر  -3
  . باید بر اسسا محاسبات تبادل  حرارتی ساختمان محاسبه و تعیین شودمنظور گردد در نقاط  سردسیر یا گرمسیر  این عدد 

  مشخصات مواد و مصالح  مصرفی  4-4 - 17

  لوله ها  1- 4- 4- 17

  لوله هاي فوالدي )  الف

لوله هاي مورد استفاده در لوله کشی گاز باید  از جنس فوالد سیاه باشد و می تواند بدون  درز یا با درز باشد و کلیه مشخصات ) 1
و  AP15Lو یا  3360با استاندارد ملّی  شماره ) تلرانس ( آنها از نظر ساخت، مواد، ابعاد، وزرن، آزمایش ها و رواداري ها 

نها مطابقت داشته باشد  و سطح  بیرونی لوله ها باید صاف و همواره و سطح دورنی لوله ها متناسب  با و یا معادل ا DIN2440یا
  . فرایند ساخت باشد

  لوله هاي مسی ) ب

متر براي اتصال سیستم لوله کشی به دستگاه هاي گازسوز ثابت با رعایت کلیه   5/1استفاده از لوله هاي مسی با طول حداکث 
  . ز است اصول ایمنی مجا

لوله هاي مسی باید در محل هاي نصب گردد که از صدمات احتمالی مصون بوده و با استفاده از بست هاي مناسب روي دیوار مهار  )1
  . گردد

که  Bو  A.از نوع )  64 – 17( و با جدول  ASTMB 88- 2005(لوله هاي مسی مورد مصرف باید با استانداردهاي بین المللی   )2
 . ضخامت دیوارة لوله ها و وزن  اندازه هاي مختلف آن داده شده، مطابقت داشته باشد

 

  )براي اتصال وسیال گاز سوز ) شیلنگ ( لوله هاي قبل انعطاف ) پ

  . از این لوله جهت اتصال دستگاه هاي گاز سوز خانگی به سیستم لوله کشی گاز استفاده می شود) 1

میلی متر که  16باید از نوع الستیک مصنوعی تقویت شده تا قطر حداکثر )  774تاندارد ملی  شماره طبق اس( جنس این لوله ) 2
  . جدار  داخلی آن با الیه اي از مصالح مقاوم در مقابل گاز و مواد نفتی،  تقویت شده باشد

  . سانتی متر باشد 120ید با) شیر مصرف( حداکثر طول لولۀ الستکی  براي اتصال وسایل گازسوز به لوله کشی گاز ) 3



میلی متر باید از شیلنگ هاي استاندارد فشار قوي و مخصوص گاز  استفاده  16در صورت نیاز به شیلنگ هاي با قطر بالتر از ) 4
  . شود

  اتصاالت فوالدي  3 -4-4 - 17

  اتصاالت نوع جوشی ) الف

الت  جوشی فوالدي بدون درز  بر اساس استاندارد ملّی شماره در اجراي لوله کشی گاز چنانچه لوله کشی توکار باشد باید از اتصا
یا معادل  B 2311به شماره  JISاستفاده گردد و در صورتی که لوله کشی روکار باشد می توان از اتصاالت جوشی درزدار   3076

  . آن استفاده کرد

  اتصاالت دنده اي ) ب

، این اتصاالت باید از نوع فوالدي مطابق استاندارد  ملّی 4-5-4- 17ل در صورت استفاده از اتصاالت دنده اي، طبق  شرایط جدو
  . باشند 1798شماره 

  شیرها  3- 4- 4- 17

اینچ  باید از نوع برنجی و ربع گرد توپکی  و  2میلی متر   50شیرهایی که در سیستم لوله کشی گاز استفاده می شود تا قطر )  الف
میلی متر باید از نوع فوالدي ربع گرد توپکی فلنجی،  50و براي قطرهاي باالتر از  4047دنده اي طبق استاندارد  ملّی شماره 

  باشد IGS-MS-PL-010)  1994( استاندارد  شرکت ملی گاز ایران به شماره   جوشی  و یا دنده اي طبق

  . بر روي شیر ثابت شده  باشد به طوري که به اسانی نتوان این دسته را از شیر جدا نمود دسته شیر به وسیلۀ  پیچ و مهره) ب

  . کامال  غیر قابل نشت باقی بماند)  ع پوند بر اینچ مرب 10( بار  7/0شیر باید در حالت بسته در مقابل فشار هواي )پ

  الکترودها  4-4-5 - 17

  . یا معادل آن باشد AW/ASME SFA5,1الکترودهاي مصرفی در جوشکاري باید  بر طبق استانداردهاي ) الف 

. استفاده نمود  E6010یا  E610می توان از الکترودهاي با شمارة  ) اینچ  2( میلی متر   50براي چوشکاري لوله با قطرهاي  زیر 
  . مجاز می باشد E6010و باالتر، فقط استفاده از الکترود ) اینچ   2( میلی متر   5ولی براي جوشکاري لوله هاي با قطر 

  )مواد  پوششی ( مواد عایق کاري  6- 4- 4- 17

( مل نوارهاي کار سرد و رنگ شا. موادعایق کاري براي لولهه کشی هایی که توري کار نصب شده و با در زیر زمین قرار می گیردند
  . در انتخاب نوار و برایمر  توجه به نکات زیر الزامی است. سازگار با آن می باشد) پرایمر 

  . نوار و پرایمر باید ساخت یا سازنده  و از نظر همخوانی مواد شیمایی آها باید مورد تأیید کارخانۀ سازنده باشد)  الف

  . ، فاسد شده یا تاریخ گذشته مجاز نیستاستفاده از پرایمر  هاي متفرقه)ب



میلی متر و براي نوار پیچی  لوله هاي با  50باید از نوار  با عرض ) اینچ   2( میلی متر  50براي نوار پیچی  لوله هاي با قطر )ت 
  . میلی متر استفاده شود 100میلی متر  با عرض  50قطر باالتر از 

  . میلی متر باشد 2/0ر و ضخامت الیۀ  چسبی  آن حداقل ملی مت  5/0ضخامت نوار باید حداقل )ث

میلی متر و ضخامت  8/0در صورت استفاده از نوار نرم مخصوص نوار پیچی سر جوش  ها و اتصاالت باید ضخامت  نوار حداقل )ج
  . میلی متر باشد  6/0الیه چسبی  آن 

  . لو گرم به ازاي هر سانتی متر عرص نوار باشدکی 5/1میزان چسبندگی  نوار به لووله باید حداقل برابر  با ) چ

  . کیلوگرم به ازاي هر سانتی مترعرض نوار باشد  5/0میزان چسبندگی  نوار ب نوار باید  حداقل برابر با ) ح

  مواد آب بندي اتصالت دنده اي  4-4-7 - 17

ه یا وسایل اتصال را به اندازه گافی نوار آب بندي براي اب بندي اتصاالت دنده اي لوله هاي گاز باید روي نده هاي خارجی لول) الف
  . پوشنید) تفلون ( 

  به کار بردن نخ هاي کنفی  یا خمیر و سایر مواد، مجاز نیست  ) ب

  مصالح مستعمل  8- 4- 4- 17

ینان از سالمت استفادة مجدد از لوله، اتصاالت و شیرهایی که قبالً  در لوله کشی  گاز از آنها استفاده شده است، بدون حصول اطم
  . و کارایی آنها و تأیید  مهندسی ناظر ممنوع است

  

  

  

  

  

  تست

 

مصرف آبگرمکن دیواري چند متر مکعب در ساعت است؟  -9  
(1 4 (2 2/5  (3  1  (4  6 

  )4ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ جدول . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه 
 



مقررات ملی ساختمان  17متر در حوزه مبحث  10با طوالنی مسیر حد اکثر قطر لوله گاز براي یک واحد تجاري  -19
  چند اینچ است؟

  اینچ  4) اینچ                د 3) اینچ                 ج 2-2/1) اینچ             ب 2) الف
   3-4-17طبق جدول  -صحیح است) د(جواب 

  
در لوله کشی گاز یک مغازه که طوالنی ترین مسیر آن بیست متر است فقط یک انشعاب  بخاري داریم سایز لوله  -20

  لوله اصلی به ترتیب از راست به چپ چند اینچ است؟-شیر اصلی –رابط 
  2/1-1-1)د            2/1-2/1-2/1)ج           2/1-2/1-1)ب        1- 1-1) الف

  ث و ج -8- 1-4-17طبق بند  - است صحیح) الف( جواب 
  

متر مکعب در ساعت و چگالی منطقه عدد یک  23متر و مصرف  54براي لوله کشی گاز  با طوالنی ترین مسیر  -27
  سایز لوله اصلی چند اینچ است؟

  اینچ  2-2/1) اینچ                 د 1) اینچ                 ج 2) اینچ                        ب 1-2/1) الف
   3-4-17و جدول  2-4-17جدول  -صحیح است) ب(جواب 

  
متر مربع با طوالنی ترین مسیر گاز رسانی   1100حد اقل قطر لوله گاز مشعل دستگاه گاز سوز با زیر بناي حرارتی  -33
  متر چقدر است؟ 37
   2) د                      1-4/3)   ج                   1-2/1) ب                       1-4/1) الف

  2-4-17و ج 4-4-17ج  -صحیح است) د(جواب 
  
عدد اجاق  2عدد بخاري گازي و  2داراي ) شوفاژ(متر مربع با گرمایش مرکزي  300یک واحد ویالیی به مساحت  -3

 گازخانگی است مصرف کل گاز بر حسب متر مکعب بر ساعت چقدر است؟
   7/  1 –)د             6/  7   -)ج              2/  2 –)ب           5/  2 –الف

) 4ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ جدول . پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

حداکثر افت فشار مجاز بین رگالتور ودستگاههاي گاز سوز چقدر است؟  –  6  
  میلیمتر ستون آب   12/  7  - )ب    میلیمتر ستون جیوه   12/  7  –)الف 

 میلیمتر ستون جیوه  860    – )د                      میلیمتر ستون آب  860    –)ج
) 3ـ  1ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه   

 
حداقل سایز لوله اصلی در لوله گشی گاز خانگی تجاري چند اینچ است؟ - 8  

  2 ½ - )د  2             –)ج 1  ½ -)ب    1 - )الف
) 8ـ  1ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   



متر مکعب در  26متر بوده و برآورد مصرف گاز آن   97اگر در یک واحد مسکونی طوالنی ترین مسیر لوله کشی  - 9
ه می باشد؟چساعت باشد، سایز شیر اصلی، لوله رابط و لوله اصلی بر حسب اینج به ترتیب از راست به چپ   

  2،    2،  2 ½ -)د          3 ،    2،  2   -)ج       2، 2 ½،  2   -)ب    2 ½،    2،    2 - )الف
) 2ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ جدول . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   

 
کدام است ؟ خانگیگاز  کشیمورد استفاده در لوله  هايلوله  – 10  

بدون درز لوله فوالدي -)  ب                                درزدار لوله فوالدي – )الف  
  اتیلن لوله پلی  –) د                 و بدون درز درزدار لوله فوالدي  – )ج 

الف -) 1ـ  4ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   
 

گاز   ؟ کشیدر لوله  پالستیکی هاياستفاده از لوله  – 11  
  .مجاز است خانگیگاز  فقط در شیکه -  )ب                 .مجاز نیست – )الف
  .نوع لوله مجاز است رعایتخاك و با  فقط در نصب زیر  – )د     .و نوع لوله مجاز است فنیمشخصات  با رعایت  –)ج 

پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

کشی گاز چند سانتیمتر است؟حداکثر طول لوله قابل انعطاف در لوله  - 12  
        160)د                      140 –)ج                      120  –)ب           100 - )الف

  پ -) 1ـ  4ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه  
  

حداکثر طول لوله مسی  در  لوله کشی گاز چقدر است؟  – 13  
سانتیمتر  100   – )د        سانتیمتر 150   -)ج         سانتیمتر  300   –)ب          سانتیمتر   500 - )الف  

ب -) 1ـ  4ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   
  

حداقل فاصله نصب کنتور از کوره و آبگرمکن چند متر است؟ -14  
   1/  25  -)د                            1  -)ج                      0 / 75   -)ب               0 / 5  - الف

ح -) 3ـ  2ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه    
 

غیرقابل نشت باید باقی بماند؟ "شیر گاز در مقابل چه فشار هوایی برجسب پوند بر اینچ مربع کامال - 15  
  30   -)د                           10   -)ج                            3  - )ب               1    - )الف

پ -) 3ـ  4ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   
 

کدام عبارت درست نیست؟ -  16  
.نوار و پرایمر باید از یک کارخانه سازنده تامین شود - )الف  

.میلیمتر انجام  می شود 50نوار پیچی با نوار به عرض  -)ب   



.درصد انجام می گردد 50نوار پیچی با هم پوشانی   -)ج  
.درصد است 0/  5حداکثر کاهش عرض نوار در نوارپیچی  –)د   

ت - ) 6ـ  4ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه   
 

یب کدامیک از  موارد زیر درست است؟در یک سیستم کلکتوري ترت - 2  
لوله اصلی  –شیر اصلی مصرف  –جانشین کنتور  –لوله رابط  - )الف  
لوله اصلی –جانشین کنتور  –لوله رابط  -)ب  
لوله اصلی  –شیر اصلی مصرف  –جانشین کنتور  - شیر قفلی–لوله رابط  -)ج  
لوله اصلی –شیر اصلی مصرف  -شیر قفلی –لوله رابط  -)د   

) 2ـ  1ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ شکل . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

؟........  ستیم جهت جریان گاز یوقتی روبروي کنتور گاز با – 3  
      .باز باال به پایین است -  )ب  . از راست به چپ است -  )الف

.از چپ به راست است –)د                 .از پایین  به باال است –)ج    
.پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   

  
حداقل ارتفاع جانشین کنتور کاز از کف  زمین و فاصله آن از کابل و سیم هاي برق و نیز از کنتور برق به ترتیب از  – 4

 راست به چپ چند سانتیمتر است؟
60- 150- 20 - )د                   50   -20-150 -)ج               80 - 10-50 -)ب            50 -10-180 -)لفا   

چ -) 3ـ  2ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

گاز وجود دارد ؟ شیرهاياز  یککدام  عموديامکان نصب  – 9  
  پکیج  – )د  شومینه            – )ج  روشنایی         -  )ب                اجاق گاز – )فال

ج -) 4ـ  2ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 2(گزینه جواب ـ   
 

حداقل ارتفاع سقف محل نصب چراغ روشنایی باید چقدر باشد؟  – 10  
  سانتیمتر   250   – )د         سانتیمتر  240   -)ج    سانتیمتر    220   –)ب   سانتیمتر   200 - )الف

ج -) 4ـ  2ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

.............. براي گازبندي اتصاالت دنده اي در لوله کشی گاز  باید   – 22  
  از نوار تفلون استفاده شود -  )ب               از نخ هاي کنفی با خمیر استفاده شود- )الف
بستگی به خط فشار دارد  – )د                                 از چسب تانژیت استفاده شود -)ج  

) 7ـ  4ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه   



....... اینچ لوله با نوار به عرض  2میلیمتر و  با قطر باالتر از...... اینچ لوله با نوار به عرض  2نوارپیچی تا قطر  - 25
.میلیمتر انجام می شود  

150 -  100  -)د         100 – 100 -)ج          50  - 50  -)ب        100    -  50 - )الف   
) 6ـ  4ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   

 
اینچ و باالتر چه نوع الکترودي مصرف می شود؟  2در جوشکاري لوله گاز خانگی با قطر  – 35  
  E7018ٍ     -)د                 E7012    -)ج             E6013   -)ب                E6010 - )الف

) 5ـ  4ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
  

هاي زیر در محاسبات قطر لوله تأثیر ندارد؟  کدام یک از گزینه -10  
  نوع کنتور   4)  چگالی  3)  کشی  طول لوله 2)  حداکثر مقدار گاز  1)

) 4ـ  1ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

)بر حسب متر مکعب بر ساعت(مصرف بخاري گازي کدام است؟  -19  
(1 0/3 (2 0/6 (3 1 (4 2/5 

)4ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ جدول . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه   
 

باشد؟  فاصله کنتور گاز از کنتور برق چه اندازه می -66  
  متر  میلی 100 4)  متر  سانتی 50 3)  متر  سانتی 100 2)  متر  سانتی 10 1)

) 3ـ  2ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   
 

توان از لوله مسی استفاده کرد چند متر است؟  اي که براي نصب چراغ روشنایی می حداکثر فاصله -75  
(1 1/5 (2 1 (3 5 (4 10 

ب-) 1ـ  4ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

: فاصله شیرگاز آب گرمکن زمینی از دستگاه عبارت است از  -102  
متر   سانتی 45) 1 متر  سانتی 70) 2  متر  سانتی 10) 3  متر  سانتی 30) 4   

) 1ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ جدول . پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

: فاصله شیر گاز شومینه از دیوار شومینه عبارت است از -103  
متر  سانتی 45) 1 متر  سانتی 30) 2  متر  سانتی 80) 3  متر  سانتی 10) 4   

) 1ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ جدول . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه   
 

  :عبارت است از ) متر سانتی(ارتفاع شیر گاز پیکج دیواري از کف بر حسب  - 107



1 (180  2 (120  3 (30  4 (90  
) 1ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ جدول . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه   

 
. باشد ضریب تصحیح جدول محاسبه قطر لوله خواهد بود 0,55در صورتیکه چگالی گازي  - 111  

1 (1  2  (0,9  3 (1,08 جدول نیازي به تصحیح ندارد ) 4   
) 3ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ جدول . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   

 
متر مکعب باشد قطر  2,5متر و مقدار مصرف گاز  33ترین مسیر  کشی طوالنی در صورتیکه در یک سیستم لوله - 112

. چند اینچ خواهد بود 0,65لوله با ضریب دانسیته   
اینچ 1,2) 1 اینچ 2)  2  اینچ  3,4) 3  اینچ  1  2/1)  4   

)2ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ جدول . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   
 

  :است ازاینچ عبارت  2/1ضخامت لوله گاز در اندازه  - 139
  متر  میلی 3 - )4متر                  میلی 3,25 -)3متر          میلی 2 -)2     متر  میلی 2,65 -)1

)1ـ  5ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ جدول . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

  :رواداراي وزن نسبت به وزن اسمی  لوله عبارت است از  - 141
درصد 10) 1 درصد  15) 2  درصد  20) 3  درصد  5) 4   

)1ـ  5ـ  4ـ  17(مبحث هفدهم  ـ جدول . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

  اینچی لوله کشی توکار این نوار چند کیلوگرم را تحمل می کند؟ 4در حین نوار پیچی لوله  -67
  5) د                                            5/7)ج                                           10)ب                                15)  الف

  ح- چ  - 6-4-4-17 -صحیح  است)  ب( جواب  
  

سایز لوله .در لوله کشی گاز یک مغازه که طوالنی ترین مسیر آن بیست متر است فقط یک انشعاب بخاري داریم -26
ینچ است؟رابط وشیر اصلی و لوله اصلی به ترتیب از راست به چپ چند ا  

        2/1-1-1)د        2/1-2/1-2/1)ج         2/1-2/1-1)ب      1- 1-1) الف
صحیح است) الف(جواب )  ج)(ث( 8-1-4-17طبق  بند   

 
متر مکعب در ساعت و چگالی منطقه عدد یک  23متر و مصرف کل  54براي لوله کشی گاز با طوالنی ترین مسیر  -27

ت؟سایز لوله اصلی چند اینچ اس  
       2-2/1)د                      1)ج                  2)ب            1-2/1) الف

صحیح است) ب(گزینه   3-4-17و   2-4-17بر اساس جداول    
. 



حد اقل فاصله شیر اجاق گاز از بدنه آن چند سانتی متر است؟ - 73  
   110)د          90)ج       30)ب        10) الف

.صحیح است) الف(گزینه   1-4-17طبق جدول   
 

حد اقل حجم فضاي نصب دو بخاري ویک اجاق گاز براي ساختمان با درز بند معمولی با تامین هوا از داخل  و  -14
   کیلو کالري بر متر مکعب  چند متر مکعب است؟  9500گاز   ارزش حرارتی

         93) د       102) ج      155)ب       180) الف
  -صحیح است) ج(گزینه -مقدار مصرف هر یک استخراج شود      4-4- 17ل از جدو

2x0,6+0,7=1,9m3/h 
1,9x9500=18050 kcal.h      ----------   18050/177= 101,3(m3)      

 

 


