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  احتراق گاز  -1
 . سوختن یا اکسیداسیون سریع گاز معموالً با ایجاد گرما و شعله همراه است

  
   IGSاستانداردهاي  -2

ژه هاي  مجموعه استانداردهاي شرکت ملّی گاز ایران می باشد که آن شرکت مسئول تدوین و بازنگري آن ها بوده و در پرو
به همین لحظا در این مقررات نیز  در موارد مرتبط به عنوان  مرجع مورد استناد . گازرسانی کشور مورد استفاده قرار می گیرند 

 . قرار گرفته اند
  
   IPSاي استاندارده -3

مجموعه استاندارد وزارت نفت می باشد که آن وزارت خانه  مسئول تدوین و بازنگري آن ها بوده و در پروژه هاي صنعت نفت 
کشور مورد استفاده قرار می گیرند به همین لحاظ در این مقررات نیز در موارد مرتبط  به عنوان مرجع  مورد استناد  قرار گرفته 

 . اند
  
  لیل فشار اولیه ایستگاه تق -4

تجهیزاتی هستند که در نقطه تحویل گاز، از شبکه گاز شهري به مشترك نصب گردیده و فشار تحویلی به مشترك را تنظیم و 
 .این ایستگاه ها تحت نظر شرکت گاز ناحیه اجرا و بهره برداري می شوند. حجم  گاز را اندازه گیري می کنند

  

  ایستگاه تقلیل فشار ثانویه  -5
هیزاتی هستند  که فشار شبکه گاز  را تقلیل داده و به فشار قابل بهره برداري بخش هاي مختلف سیستم لوله گشی تبدیل می تج

 . کنند
  
  ایستگاه مشترکین عمده  - 6

نصب  عبارت است از تجهیزاتی که به منظور اندازه گیري مقدار گاز، تنظیم و تثبیت فشار گاز در محل مورد تأئید شرکت گاز استان
 . گردیده و در مالکیت  شرکت گاز استان می باشد

  



 
 سیستم توزیع گاز به صورت شماتیک 1-1شکل

 

  ایستگاه مشترکین عمده  - 7
دستگاه گاز سوز تأمین کننده آب گرم سرویس بهداشتی و آب گرم سیستم  گرمایش داخل ساختمان ها که معموالً براي هر واحد 

  . مسکونی به صورت مستقل نصب می گردد
  
  ترموکوپل -8

فتن شعله این وسیله  یکی از مهمترین بخش هاي دستگاه گازسوز است که در صورت روشن نشدن مشعل دستگاه  یا از بین ر
  . اصل مشعل مسیر ورود سوخت به مشعل بسته یا شعلۀ  اصلی مشعل و سمعک آن هر دو قطع می گردد

  
  ) رگوالتور( تنظیم کننده فشار گاز  -9

  .ر براي مصرف،  ثابت نگه می دارددستگاهی که فشار گاز ورودي را کاهش داده و آن را به میزان فشار مورد نظ
  
   ژن  جوش الکتروفویو -10

نوعی روش جوشکاري لوله و اتصاالت پلی اتیلن است که در آن از اتصاالت خاصی که داراي سیم مقاومت الکتریکی  براي ایجاد 
  . گرماي ذوب سطوح جوس می باشد، استفاده می شود

  
  دستگاه گاز سوز پر مصرف -12

  . متر معکب در ساعت بیشتر باشد 5/1دستگاهی که مقدار گاز مصرفی آن از 
  

  دودکش  -14
  . دودکشی که در کارخانه و مخصوص وسیله گازسوز ساخته شده است: دودکش ساخته شده در کارخانه ) الف 



  . دودکشی از ورق فوالدي گالوانیزه  یا از ورق فوالدي  سیاه در کارگاه و یا در محل ساختمان ساخته شود: دودکش فوالدي ) ب
  

  دودکش پیش ساخته  -15
قطعات این نوع دودکش، از جنس فلز  یا سیمان و به صورت پیش ساخته بوده به طوري که سوار کردن قطعات در محل به راحتی 

  . امکان پذیر باشد
  

  دودکش یک جداره  -16
یلی متر م 5/1لوله اي فلزي که از ورق فوالدي گالوانیزه  با حداقل ضخامت یک میلی متر و یاورق فوالدي سیاه باحداقل ضخامت 

  . ساخته شده است
  

  شیر قبل از رگوالتور  - 29
 4شیر سماوري گوشواره اي که از قبل از رگوالتور نصب می گردد و در حالت بسته، قبل قفل کردن بوده و باید براي فشار کاري تا 

  . پوند بر اینچ مربع مناسب باشد 60بار و یا 
  

  گاز طبیعی  -34
در این مقررات . که از پاالیشگاه ها به نقاط مصرف  منتقل می شود  )عمدتاً متان (ي گازي  ط پاالیش شده هیدور کربن هاومخل

  . هرجا که کلمه گاز آمده به معنی گاز طبیعی  است
  

  ) آشکار ساز نشست گاز ( گازیاب  - 36
  آشکار ساز نشت گاز قابل اشتعال  )الف

که قبل از رسیدن غلظت گاز  به خطرناك وجود  گاز را به طریق وسیله اي حساس در مقابل وجود گاز قابل اشتعال در محیط 
  . صورتی یا نوري یا طرق دیگر اعالم می نماید

  آشکار ساز گاز مونوکسید کربن ) ب
 p.p.m معموالً( وسیله اي حساس در مقابل وجود گاز مونوکسید کربن در محیط که قبل ارسدن غلظت گاز به حد خطرناك 

  . طریق صوتی یا نوري یا  طرق دیگر اعالم می نمایدوجود گاز را به  )50
  

  مشعل گاز  -45
استفاده ) هواي اولیه  (  مشعلی که در آن از نیروي  فوران گاز براي مکیدن بخشی از هواي الزم براي احتراق :مشعل اتمسفري ) الف

  . این مشعل براي احتراق کامل به هواي ثانویه نیاز دارد می گردد،
  . مشعلی که مجهز به دمنده است  و گاز یا هوا  و یا هر دو با فشار وارد آن می گردد :و مشعل نیر )ب
  

  میلی متر ستون آب  - 49
  میلی بار است  2/0واحد فشار که برابر با 

  

  



  فصل اول

  كلیات  

یک چهارم * میلی متر ستون آب  176بخش اول این مبحث براي کاربري گاز طبیعی تحویلی به ساختان ها بافشار  17-1-1-2
تدوین گردیده  )اینچ 4( میلی متر  100متر مکعب در ساعت و قطر لوله حداکثر  160پووند بر اینچ مربع و براي مصارف حداکثر تا 

  . است

  مسئولیت ها  2- 1- 17

  طراح  1- 2- 1- 17

گاز سوز باید تأمین هواي آن شامل   در طراحی  سیستم لوله کشی گاز ساختمان،  براي مشخص نمودن محل نصب هرسیلۀ) الف
پیش ) در  صورت لوزم تأمین هوا  از خارج ساختمان  (تأمین هوا از داخل یا خارج یا خارج ساختمان، حداقل سطح منفذ ورود هوا 

  . بینی  گردد

ر و ارتفاع دودکش وسیلۀ گازسوز باید براي روي نقشه ذکر و در صورت وجود دودکش انطباق  آن با ذکر مشخصات، حداقل قط )ب
  . تأیید گردد

  . طراح مجاز نیست وسایل کاز سوز دودکش دار را در محلی قرار دهد که دودکش براي آنها پیش بینی نشده باشد) پ

ورت  روي کار براي وسیلۀ گاز سوز در نظر گرفته شده  باشد باید مشخصات در صورتی که دودکش در خارج ساختمان به ص) ت
  . محل خروج دودکش از داخل به بیرون ساختمان روي نقشه ذکر شود

  

  مجري  2- 2- 1- 17

استفاده از مصالح مناسب، اجراي لوله ) در صورتی که طراحی یا مجري باشد ( مسئولیت کلیۀ امور طراحی، محاسبات الزم ) الف
نقشه هاي طبق اجراء انجام آزمایش ها، تزریق گاز و راه اندازي سیستم لوله کشی گاز ساختمان به عهدة مجري   شی گاز ، تهیۀک

  . می باشد

نقشۀ طراحی شده را به تأیید مهندس ناظر برساند و محل نصق وسایل  گاز   مجري لوله کشی گاز موظف است قبل از اجرا،) ب
محصوالت احتراق اطمینان   را رعایت نماید و در هر مودر هر انشعاب از امکان تأمین هوا و همچنین تخلیۀدر اج سور را طبق نقشه،

  . حاصل نماید

مجري همواره در قبال  کلیۀ مسائل مربوط به لوله کشی از قبیل استفاده از مصالح مناسب بر طبق این مقررات، اجراي لوله ) پ
امور مربوط به مجري طبق این مقررات مسئول   یفیت جوشکاري هاي انجام شده و کلیۀکشی بر اساس نقشه هاي تأیید شده، ک

  .خواهد بود و صدور  تأییدیه هاي مهندس ناظر از مسئولیت وي نمی کاهد

  

  



  

  مهندس ناظر  17-1-2-3 

نظارت بر   تأیید  مصالح مصرفی،نظارت بر کلیۀ امور مربوط به لوله کشی گاز شامل تأیید نقشه هاي اجرایی و کنترل محاسبات )الف
تهویه  وسایل  تأیید ابعاد و موقعیت  دودکش ها،  مراحل مختلف اجراي کار تا رفع اشکالت و انجام آزمایش هاي سیستم لوله کشی،

  گازسوز و عملیات تزریق گاز بر اساس این مقرررات باید توسط مهندس ناظر صورت گیرد

  سازندگان وسایل گاز سوز  4- 2- 1- 17

حاوي کلیه الزامات محل نصب دستگاه و از جمله وضعیت  سازندگان وسایل گازسوز موظفند همراه دستگاه، دستور العمل نصب،)الف
حداقل حجم یا ابعاد فضاي محل نصب قطر و حداقل ارتفاع دودکش و همچنین دستورات راه اندازي، بهره برداري و   تهویه،

  . ه خریدار ارایه نمایندنگهداري و  موارد ایمنی دستگاه را ب

  . سازندگان وسایل گازسوز  موظفند نصاب یا نصابان  مجاز براي نصب و راه اندازي دستگاه گازسوز را به خریدار معرفی نمایند) ب

  نصب کنندگان وسایل گازسوز  5- 2- 1- 17

حیت بوده و نمایندگی مجاز از سازنده کلیه وسایل گاز سوز باید توسط افرادي که آموزش رسمی دیده و داراي پروانۀ صال)  الف
  . مربوطه  را داشته باشند، نصب و راه اندازي شوند

گازرسانی ساختمان که به تأیید مهندس ناظر رسیده  نصاب مجاز به نصب وسیلۀ گازسوز دیگري به غیر از آنچه که در نقشۀ) پ
  . است نصب نماید

نمی باشد،  از جمله  سوز دیگري به غیر  آنچه در نقشه گازرسانی ساختمان معین شده است،   نصاب مجاز به نصب وسیلۀ  گا) ت
  . نصب آبگرمکن  فوري دیواري در جایی که آبگرمکن زمینی  پیش بینی شده است خالف محسوب می گردد

ودن دودکش ها و مجاري تهویه لوازوم گازسوز، راه اندازي و مسئولیت نهایی نصب و وسایل گاز سوز، کنترل مجدد مناسب )ث
  . می باشد) مورد تأیید سازنده یا مراجع ذیصالح ( آزمایش عملکرد آنها به عهدة نصاب مجاز 

  استفاده کنندگان از وسایل گاز سوز  6- 2- 1- 17

  . داري  از سیستم لوله کشی گاز ساختمان می باشدمسئول نگهداري و بهره بر  صاحبان ملک یا ساختمان و یا نمایندة قانونی او،) ب

  

  

  

  

  



  فصل دوم

  گروه بندي ساختمان ھا 

  کلیات 1- 2- 17

  . ساختمان هاي  مشمول این مقررات به سه گروه تقسیم می شوند

  ساختمان هاي مسکونی  -

  ساختمان هاي عمومی  -

  ساختمان هاي خاص -

  ساختمان هاي مسکونی  2- 2- 17

هر واحد مسکونی داراي  درب   این گروه شامل ساختمان هایی است که به منظور سکونت مورد استفاده قرار می گیرد و معموالً
 . و آشپزخانه مستقل بوده ولی سیستم گرمایش آن ممکن است مستقل یا با واحدهاي دیگر مشترك باشد) مستقل  ( ورودي مجزا 

  مجمع هاي مسکونی 2-1- 2- 17

واحد مسکونی یا بیشتر  وجو  داشته باشد،  از نظر رعایت مقررات لوله کشی گاز در  10ي مسکونی آپارتمانی که در آنها مجتمع ها
  . گروه ساختمان هاي عمومی قرار می گیرند

ر از ساختمان هاي عمومی کوچک که تعداد نفرات حاضر در آنها اعم از کارکنان یا مراجعه کنندگان به طور معمول کمت17-2-2-2
  . نفر باشند، از نظر گاز رسانی تابع مقررات ساختمان هاي مسکونی می باشند 20

پست، ( واحدهاي تجاري و خدماتی کوچک از قبیل مغازه هاي معمولی، شعبه هاي کوچک بانک ها، دفاتر خدماتی  17-2-2-3
  . قرار می گیرنداز نظر ضوابط گازرسانی در گروه ساختمان هاي مسکونی ... ) مخابرات و بیمه و 

  ساختمان هاي عمومی  3- 2- 17

این گروه شامل انواع گوناگون ساختمانهایی است که در آنها خدمات عمومی ارایه می شود به وسیلۀ  عموم مردم مورد مراجعه  و 
  . استفاده قرار می گیرد

مجموعه خصوصیات فوق و . برخی از ساختمان هاي عمومی توسط خردساالن، بیماران و سالمندان مورد استفاده قرار می گیرد
ایجاب می نماید که در ساختمان هاي عمومی ضرایب .  عوامل متعدد متعدد دیگري که در مورد انواع ساختمان ها متفاوت هستند

  . اتفاقات غیر مترقبه باز استفاده  نادرست از گاز  طبیعی اعمال گردد ایمنی باالتري در مقابل خطرات ناشی از

  ساختمان هاي خاص  4 - 2 - 17

  : ساختمان هاي مشمول ضوابط  این بخش، ساختمان هایی هستند که 



یم  موجب قابل استفده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وفقه و بهره برداري از آنها به طور غیر مستق –الف 
افزایش تلفات و خسارت می شود، مانند بیمارستان ها مراکز آتش نشانی، مراکز و تأسیسات آبرسانی، تأسیسات برق رسانی، مراکز 

  . کمک رسانی و به طور کلی تمام ساختمان هایی که استفاده از آنها در تجارت و امداد مؤثر می باشد

وجب انتشار گسترده  مواد سمی و مضر در کوتاه مدت  و درازمدت براي محیط ساختمان ها و تأسیساتی که خرابی آنها م) ب
  زیست می شوند  

موزه ها کتابخانه ها و به طور کلی مرکزي که در : ساختمانهایی که خرابی آنها سبب از دست رفتن ثروت ملی می گردد، مانند -پ
  . آنها اسناد و مدارك و یا آثار پر ارزش نگهداري می شود

: اختمان ها و تأسیسات صنعتی  که خرابی آنها موجب آلودگی محیط زیست و یا آتش سوزي وسیع می شود، مانند س -ث
  انبارهاي سوخت و مراکز گازرسانی 

  ختمان هاي عمومی اانواع س 5- 2- 17

  ساختمان هاي محل تجمع  5-1- 2- 17

خاص نظیر برگزاري مراسم مذهبی، تفریحی، ورزشی، این ساختمان ها محل تجمع عده اي از مردم می باشند که به منظورهاي 
  . سرگرمی، مطالعه و یا انتظار در طول مسافرت گردهم می آیند

مساجد،  سینماها، تئاتر ها، سالن هاي سخنرانی، مراکز همایش هاي تخصصی، االرهاي اجراي موسیقی، نمایشگاه هاي آثار هنري 
کودکان، پایانه هاي مسافري و حمل و نقل زمینی و هوایی از جمله این ساختمان رستوران ها، سالن هاي ورزشی، اماکن تفریحی 

  . ها می باشند

  ساختمان هاي آموزشی و فرهنگی  5-2- 2- 17

ساختمان هاي در برگیرندة اتاق هاي متعدد  یا انواع دیگر فضاهاي داخلی که در هریک عده اي به منظور فرگیري علوم و فنون 
  . گردهم می آیند

رس آمادگی ، ابتدائی، راهنمایی و متوسطه، هنرستان هاي حرفه اي، دانشگاه ها و مدارس عالی مراکز آموزشی اختصاصی مدا
  . .وزارتخانه ها و مؤسسات از جمله این ساختمان ها می باشند

  ساختمان هاي محل  پذیرایی و اقامت موقت  5-3- 2- 17

ساختمان هایی که به صورت مجموعه اي از اتاق ها یا آپارتمان هاي محل اقامت موقت افراد و فاقد امکانات آشپزي در هر واحد 
  . آقامتی می باشند

هتل ها، مسارخانه ها، زائر سراها، مهمانسراهاي عمومی یا اختصاصی،  خوابگاه هاي دانشجویی ، متل هاي بین شهري  از جمله این 
  .ها می باشند ساختمان

مجتمع هاي اقامتی کهمرکب از تعداي واحدهاي ویالیی مستقل هستند اگر با تشخیص مشاور در این گروه قرار نگیرند :  تبصره
  . در گروه ساختمان هاي مسکونی  قرار می گیرند



  ساختمان هاي اداري  5-4- 2 - 17

تشکیل شده و به منظور انجام ) ارتمان ها مجزا یا مرتب با یکدیگر به صورت اتاق یا آپ( ساختمان هاي از مجموعه اي از دفاتر کار 
  خدمات اداري، تجاري، پزشکی ، مشاوره اي و غیر مورد استفاده قرار می گیرند 

  . وزارتخانه ها، موسسات اداري و تجاري خصوصی و دولتی، بانک ها و ساختمان هاي پزشکان از جمله این ساختمان ها می باشند

  ساختمان تجاري و مراکز تجاري و داد و ستد  5-5- 2- 17

ساختمانهایی  که به عنوان مراکز  خرید و فروش کاال و نمایش اجناس مورد استفاده قرار گرفته و از مجموعه اي مرکب از سالن 
  . رددهاي تجمع و گاهی خدمات جانبی  نظیر امکانات تفریحی، رستوران،  آموزش، مراقبت از اطفال و غیره تشکیل می گ

  . مراکز خرید  بزرگ فروشگاه هاي بزرگ و بسیار بزرگ، پاساژها، بازارچه ها از جمله این ساختمان ها می باشند

  ساختمان هاي بهداشتی درمانی و مراقبتی  5-6- 2- 17

می یا ورانی ساختمان هایی که براي معاجله، استراحت و ي مراقبت از افراد اعم یا بیماران خاص و کسانی که بهدلیل شراي جس
در مانگاه ،مهد کوك ها؛  شیرخوارگاه ها و خانه هاي سالمندان از . قادر به مراقبت از خود نیستند مورد استفاده قرار می گیرند

  . جمله این شاختمان ها می باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   فصل سوم

  مقررات ویژه گازرسانی بھ ساختمان ھای عمومی و خاص



  ممنوعیت نصب وسایل گاز سوز گرمایشی  2- 3- 17

در فاضاهاي داخلی ساختمان هاي عمومی  و خاص ممنوع ) انواع بخاري، آب گرمکم و پگیج ( نصب وسایل گازسوز گرمایشی 
ولی  این  ممنوعیت شامل موارد زیر بوده. مگر آنکه هواي مورد نیاز احتراق آنها از فضاي خارج از ساختمان تأمین شود. است

  : محدود به آنها نمی باشد

  اتاق ها، سالن ها، دفاتر، کالس ها در کلیه ساختمان هاي عمومی و خاص  17-3-2-1

کلیه فضاهاي داخلی اصلی وابسته در مهد کودك ها، کودکسن ها، خانه هاي سالمندان و محل هاي نگهداري معلولین   17-3-2-2
  . جمسی و روانی

جانبی در محل هاي تجمع مانند دفاتر کار مسئولین، اتاق  پروژکتور نمایش فیلم، بوفه در سینماها و فضاهاي وابسته و  17-3-2-3
  محل هاي مشابه 

دفاتر کار، بایگانی بوفهه ها و غذاخوري ها، ازمایشگاه ها اتاق هاي نگهبانی  و آسایشگاه هاي نگهبان ها، مهمانسراها   3-2-4 -17
  . در دانشگاه ها و مدارس

انبارهاي محل نگهداري مواد قابل اشتغال کارگاه هاي محل کار با مواد قابل اشتغال کارگاه هاي رنگ، کارگاه هاي  17-3-2-5
  نجاري، خشک شویی ها و محل هاي مشابه 

ها  انبارهاي محل نگهداري دارو و مواد شیمیایی رختشویخانه ها، انبارهاي البسه  و ملحفه  در بیمارستان ها ، هتل 17-3-2-6
  خوابگاه ها و محل هاي مشابه 

  الزامات نصب و سایل گازسوز در شاریط خاص 3- 3- 17

چنانچه شرایط خاص ایجاب نماید که وسیلۀ  گازسوزي در ساختمان داراي  محدودیت  نصب گردد،  کف، سقف  17-3-3-1
. قابل  حرارت و غیر آتش گیر ساخته شودودیوارهاي  محل نصب و وسیلۀ  گازسوز و مسیر عبور دودکش  آن از مصالح مقاوم در م

رعایت  این ضابطه حداقل تا فاضله یک متر از دستگاه  گاز سوز و دودکش آن الزامی بوده و درجۀ مقاومت مصالح به کار رفته در 
  .مقابل حرارت باید از بخش هاي ذیربط مقررات ملّی ساختمان و یا استاندارد هاي قابل قبول دیگر تعیین شود

  . هواي مورد نیازدستگاه گاز سوز  باید از هواي آزاد تأمین شود 17-3-3-2

در صورت نصب دستگاه گاز سوز در محل تجمع نظیر بودفه سینماها یا ابدارخانه هاي محل هاي عمومی، عالوه بر   17-3-3-3
  . مسئول دور نگه داشته شود رعایت موارد فوق محل نصب وسیلۀ گاز سوز باید با ایجاد موانع مناسب از دسترس افراد غیر

آشپزخانه هاي واقع در خوابگاه هاي دانشجویی پانسیون ها، مهمانسراها و مشابه آنها باید عالوه بر رعایت بندها ي  3-3-4 -17
  . ذیربط فو، در محل هاي ایمن و مجزا از محل هاي خواب ساخته شوند

ت آپارتمان مستقل باشد، نصب دستگاه گاز سوز در آشپزخانه با رعایت در صورتی که واحد اقامتی یا خوابگاهی به صور 17-3-3-5
  . ضوابط فوق  مجاز است 

  الزامات نصب تجهیزات ایمنی  4- 3- 17



نصب شیر خودگار قطع گاز حساس در مقابل زلزله و شیر قطع جریان گاز اضافی در ابتداي  لوله کشی گاز ساختمان 1- 117-3-4
  . هاي خاص الزامی است

  . نصب دستگاه اعالم نشت گاز در موتور خانه هاي ساختمان هاي عمومی و خاص الزامی است 3-4-2 -17

  محدودیت عبور لولۀ گاز از سقف هاي کاذب محل هاي تجمع  17-3-5

  عبور لوله هاي گاز از سقف هاي کاذب سالن هاي بزرگ که امکان مهار کردن لوله میسر نیست ممنوع است 17-3-5-1

از سقف هاي مذکور وجود داشته باشد، نصب )  با رعایت کلیه ضوابط این مقررات ( در مواردي که امکان عبور لولۀ کاز  17-3-5-2
  . شیر و هرگونه اتصالت غیر جوشی در محدودة فوق ممنوع است

  تأمین هواي احتراق براي وسایل گاز  سوز  17-3-6

گازسوزي نظیرخشک کن گازي، کوره هاي آزمایشگاهی، آب گرمکن هاي  در صورت ضرورت استفاده از وسایل 17-3-6-1
دیواري، هواسازها در داخل ساختمان هاي عمومی باید  در طراحی ساختمان و یا در هنگام نصب آنها  پیش بینی هاي الزم جهت 

  تأمین هواي کافی براي سوخت و تهویه از طریق ایجاد ارتباط هواي آزاد به عمل آید 

  سایر مواد  8- 3- 17

و همچنین کف نمره ها از نفوذ احتمالی گازهاي ) از جمله گروبه روها ( در گرمابه هاي عمومی باید  با دو بند کردن مسیر دود 
قبل  از بهره برداري، دودبند  بودن این مسیرها  باید مورد آزمایش . حاصل از احتراق به فضی داخلی گرمابه هاي پیشگیري گردد

  . قرار گیرد

  

  

  

  

  

  

  

 

  تست

؟چیست کالري تعریف – 1  
.برساند درجه سیلسیوس15/ 5به   14/ 5مقدار حرارتی است که دماي یک گرم آب از     – الف  



.برساند درجه سیلسیوس15/ 5به  14/ 5مقدار حرارتی است که دماي یک  گرم هوا از  -ب   
.سانتیگراد افزایش دهدمقدار حرارتی است که دماي یک کیلوگرم آب را یک درجه  -ج    

.مقدار حرارتی است که دماي یک کیلوگرم هوا را یک درجه سانتیگراد افزایش دهد -د  
مبحث هفدهم  ـ. پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   

  
؟ چیست 17مبحث  محدوده کاري – 2  

  اینچ 4حداکثر قطرلوله  متر مکعب بر ساعت 160حداکثر مصرف    میلیمتر ستون آب176فشار   - الف
اینچ 4حداکثر قطرلوله    متر مکعب160حداکثر مصرف   میلیمتر ستون جیوه  176فشار    -ب  
سانتی متر 15حداکثر قطر لوله  متر مکعب 160حداکثر مصرف    میلیمتر ستون آب176فشار      -ج   
سانتی متر 4حداکثر قطرلوله    متر مکعب160حداکثر مصرف   میلیمتر ستون جیوه  176فشار     -د  

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

؟به چند    باید رساند   2براي قابل استفاده کردن گاز در وسایل گازسوز معموال فشار را از     -  5  
  .را باید افزایش داد psi  2فشار  -ب                       .باقی میماند psi  2فشار همان  - الف

  .صحیح است 3و  1گزینه  - د         .باید رساند/ .  psi 25به   psi  2فشار را از  -ج
) 2ـ  1ـ  1ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   

 
؟منظور از شیر اصلی مصرف  در لوله کشی گاز خانگی کدام است - 6   

.بع گرد توپکی که بعد از کنتور بر روي لوله کشی داخلی نصب می شودشیر ر  - الف  
.شیري که جهت تعمیرات و سرویس دهی بکار  میرود  –ب  
.شیر قفل شونده که بعد از علمک نصب می شود  –ج  
.شیري که قبل از کنتور قرار می گیرد  -د   

) 16ـ  4 ـ 1ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

؟وظیفه تنظیم کننده فشار گاز چیست  - 7  
وسیله اي است براي گنترل فشار شبکه ي توزیع گاز در یک مرحله و رسانیدن به حد مجاز  - الف  
وسیله اي است براي  روشن و خاموش کردن وسیله گاز سوز -ب  
وسیله اي است براي تنظیم گاز مصرفی  -ج  
همه موارد فوق -د  

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

؟ترکیب اصلی گاز طبیعی چیست    -8  
بوتان )د      پروپان )ج   اتان   )ب      متان )الف   

) 52ـ  4ـ  1ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   



 
مخلوط گاز مایع چه ترکیبی دارد؟ – 9  

      تان امتان و    -   )ب                       بوتان و پروپان  –)الف 
بوتان  و هگزان    –)د                         متان و پروپان     –)ج  

. پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه    
 

؟کدامیک از موارد زیر جزو وظایف مهندس ناظر نمی باشد -16  
کنترل و تأیید مصالح مصرفی    -)ب         طراحی سیستم لوله کشی گاز - )الف  

نظارت بر آزمایشات مربوطه   -د   کنترل ابعاد و مسدود نبودن دودکش ها  -ج  
الف) 3ـ  2ـ  1ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   

 
؟چقدر است رگالتورقبل از  فشار شیر –21  
    psi 60 - )د         40psi-)ج   25psi- )ب psi 0,25    - )الف

. پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

؟ماده بودار کننده گاز چه نام دارد   - 22  
  گلیکول اتیلنمنو  –الف 
  گلیکول اتیلندي   -ب  
اتیل مرکپتان  - ج     
اتیل متیل گلیکول -د      

. پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   
  

علت بودار کردن گاز طبیعی  چیست؟  – 23  
  ترکیب مناسب براي احتراق   -ب                                حفاظت لوله گاز –الف

خروج مناسب از شیر گاز مصرف   - د                                   ريایمنی در بهره بردا  -ج   
. پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   

   

  ...در صورت نصب دستگاه گاز سوز در محل تجمع میبایستی  – 6
.با ایجاد موانع  مناسب از دسترس افراد غیر مسئول دور نکه داشته شود  - الف  
. هواي مورد نیاز دستگاه گازسوز از هواي آزاد تامین شود -ب   
.مسیر عبور دودکش از مصالح مقاوم در برابر حرارت و غیر آتش گیر باشد -ج  
ر سه مورد فوقه-د  

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



 

ت عبور لوله گاز از سقفهاي کاذب سازه هاي بزرگ که امکان مهار کردن لوله میسر نیس – 7  
  . باید از لوله گالوانیره استفاده کرد –ب      .در داخل غالف بال مانع است  - الف

.با نظر کارفرما بال مانع است-د                                            .وع استنمم -ج  
) 3ـ  6ـ  1ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   

  

نصب وسایل گازسوز در فضاهاي داخلی ساختمانهاي عمومی وخاص ممنوع است مگرشرایط معینی باشد مهمترین  –8
 شرط این است که

.این فضاها دستگاه اعالم خطر نشت گاز داشته باشند  - الف  
. فقط براي ساختمان  خاص هواي مورد نیاز دستگاه گازسوز از فضاي خارج تامین شود –ب   
.براي ساختمان عمومی و خاص هواي مورد نیاز دستگاه گازسوز از فضاي خارج تامین شود -ج  
.انشدهر یک از دستگاهها به خارج دودکش داشته ب-د  

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

....  عمومی ساختمانهاي مرکزي موتورخانهنصب دستگاه اعالم خطر نشت گاز در  – 9  
.شود میمهندس مشاور نصب  با تشخیص -ب                                                .است ا الزامی -الف   
  دارد بستکیدر ساختمان  موتورخانهاستقرار  به موقعیت  –د                .دارد بستگیساختمان  به نوع کاربري  –ج  

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

؟متر ستون آب است هاي مصرف چند میلی فشار گاز شهر در ایران هنگام ورود به دستگاه -1  
1(8/17                        2(176                              3 (7/14                            4 (70  

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

علت بودار کردن گاز چیست؟  -2  
 نزدن لوله زنگ) دراحتی جریان در داخل لوله     ) ج   ایمنی در سیستم          ) بترکیب سوخت          )الف

  مبحث هفدهم . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه 
  کدام یک گزینه واحد دبی حجمی است؟ - 6

متر مکعب بر ساعت)ج   GPM)ب GPH)الف همه موارد)د   
پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   

. 
مثلث احتراق کدام است ؟  - 7  
هوا- حرارت-اکسیژن)1 گرما ـ   حرارت اکسیژن ـ)2  حرارت ـ سوخت )  3  حرات ـ سوخت  اکسیژن ـ)4   

پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   



. 
هاي گاز توکار چیست؟  کاري لوله علت عایق - 82  

جلوگیري از انتقال گرماي محیط به گاز )2         ممانعت از انجماد رطوبت در گاز )1  
جلوگیري از ایجاد خوردگی در لوله ) 4               سرد شدن زیاد گاز ممانعت از)3  

پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

  در هنگام سوختن گاز شهري تقریباً براي هر متر مکعب چند متر مکعب هوا الزم است؟ - 83
1(8  2(15  3(10  4(2  

پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   
 

ها صحیح است؟  کدامیک از گزینه - 84  
دارد رگوالتور دستگاهی است که فشار گاز را کاهش و فشار را به میزان دلخواه ثابت نگه می)1  
. دارد رگوالتور دستگاهی است که باعث شکستن فشار و فشار را به میزان دلخواه نگه نمی) 2  
.کند فشار را بر اساس نوع مصرف منازل تنظیم میشود و  رگوالتور دستگاهی است که باعث شکستن فشار می) 3  
رود رگوالتور دستگاهی است که براي تنظیم کردن فشار گاز بکار می) 4  

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

  .چه مقدار است) اي گوشواره(فشار گاز شیر قبل از رگالتور  - 92
1 (4bar 2 (60 PSI 3 (1/4 PSI 4 ( جواب شماره یک و دو

 صحیح است
5ص-مبحث هفدهم. پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه  

 
مطابق با تعریف در مبحث هفدهم ساختمان مسکونی، ساختمانی است که داراي  -95  

یک آشپزخانه مستقل است ) 1 یک حمام مستقل است )  2   
داراي سیستم گرمایش مستقل است) 3 هیچکدام ) 4   

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

: دار زمینی شیر قطع و وصل آبگرمکن مخزن -130  
سمت راست است -1  
سمت چپ است  -2  
ربطی به نوع آبگرمکن ندارد  -3  
هر دو سمت راست و چپ امکان نصب دارد -4  

پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه   
 

  فشار مجاز بین رگالتور و دستگاههاي گاز سوز چند درصد مقدار فشار مجاز گاز خانگی است؟حد اکثر افت  - 17



  درصد 7) درصد           د 6)درصد          ج 10) درصد            ب 8 - )الف
میلی متر ستون آب  7/12میلی متر ستون آب  و حد اکثر افت فشار  176فشار گاز خانگی  -صحیح است) د(جواب 

  .میشود 07/0نسبت این دو به هم است 
 

رگالتور گاز فشار ضعیف چند برابر  فشار گاز شبکه توزیع را تقلیل می دهد؟-27  
250)د      240)ج      120)ب      60)الف  

پوند بر اینچ مربع می باشد 0,25پوند بر اینچ مربع و بعد از رگالتور  60فشار گاز شبکه توزیع  -صحیح است) ج(  
. 

مجتمع هاي مسکونی آپارتمانی با حد اقل چه تعداد  واحد مسکونی از نظر مقررات لوله کشی گاز در گروه  -14
 ساختمانهاي  عمومی قرار  میگیرند ؟

    14) د       10)ج        12)ب       8)الف
1-2-2-17طبق بند  –جواب صحیح است ) ج(  
  

هاي گاز سوز حدود چند درصد مقدار فشار مجاز گاز خانگی است؟حد اکثر افت فشار مجاز بین رگالتور و دستگاه- 17  
در صد    7)  درصد         د6)درصد      ج 10)درصد     ب 8) الف  

 7/12(بر حد اکثر افت فشار) میلیمتر ستون آب 176(از نسبت حد اکثر فشار گاز خانگی         -جواب صحیح است) د(
بدست می آید)میلیمتر ستون آب  


