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  جامع تفسير 

 مقررات ملي ساختمان ايران  هفدهممبحث 
  لوله كشي گاز طبيعي

سوال از سواالت  121و  سوال تاليفي و مفهومي 42 قالب خالصه درس جامع،در (
  )آزمونهاي گذشته با پاسخنامه كامال تشريحي و توضيحات الزم

  )آزمون ورود به حرفه مهندسي(ويژه داوطلبان 
 )/ طراحي اجرا (نظارت/

  دكتر رضا تن زاده تهيه و تنظيم : 
  1399 زمستان :  تصحيح و ويرايش

  )1389(ويرايش  مقررات ملي ساختمان ايران 17: مبحث جع مر
 سواالت آزمونهاي سالهاي گذشته  نظارت و اجرا و طراحي و 

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



  (لوله كشي گاز طبيعي)مقررات ملي ساختمان  17خالصه درس و تست هاي تاليفي و مفهومي مبحث 
 تهيه و تنظيم: گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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  )8تا  1(صفحات :   تعاريف
  ) 1(صفحهمجموعه استانداردهاي شركت ملي گاز ايران مي باشد  : IGSاستانداردهاي 
  ) 1(صفحهنفت مي باشد  ردهاي وزارتامجموعه استاند : IPSاستانداردهاي 

بسته مي  توسط آندر صورت روشن نشدن مشعل دستگاه يا از بين رفتن شعله اصلي مشعل، مسير ورود سوخت  : ترموكوپل
  ) 2(صفحه گردد.

فشار گاز ورودي را كاهش داده و آن را به ميزان فشار مورد نظر براي مصرف، ثابت نگه  :تنظيم كننده فشار گاز(رگوالتور)
  ) 2(صفحه رد.مي دا

نوعي روش جوشكاري لوله و اتصاالت پلي اتيلن است كه در آن از اتصاالت خاصي كه داراي سيم  جوش الكتروفيوژن:
  ) 2(صفحه مقاومت الكتريكي براي ايجاد گرماي ذوب سطوح جوش مي باشد ، استفاده مي شود.

  ) 2(صفحه بيشتر باشد. تر مكعب در ساعتم 5/1دستگاهي كه مقدار گاز مصرفي آن از  : دستگاه گازسوز پرمصرف
  ) 3(صفحهدودكش پيش ساخته ب)دودكش فوالدي      پ)     الف) دودكش ساخته شده در كارخانه :دودكش 

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي باشد كه طبق :  سازمان قانوني نظارت بر امر لوله كشي گاز مشتركين  عمده
  ) 3(صفحه ه كشي گاز مشتركين عمده و صدور تائيديه را برعهده دارد.قانون وظيفه نظارت بر لول

  ) 4(صفحه نصب مي شود. بعد از كنتور بر روي لوله كشي داخليير ربع گرد توپكي كه ش :شير اصلي 
  ) 5(صفحه نصب مي شود. در ابتداي لوله كشي ورودي به هر واحدگرد توپكي كه  عشير رب :شير فرعي 

  ) 5(صفحه قرار مي گيرد. در انتهاي انشعاب مربوط به هر دستگاه گازسوزبع گرد نوع توپكي كه شير ر شير مصرف :
نصب مي گردد و در حالت بسته، قابل قفل كردن بوده و  قبل از رگوالتورشير سماوري گوشواره اي كه شير قبل از رگوالتور: 
  ) 5(صفحه باشد. پوند براينچ مربع مناسب 60بار و يا  4بايد براي فشار كاري تا 

  )6(صفحه آنچه كه در نتيجه احتراق به دست مي آيد، به انضمام گازهاي بي اثر، به غير از هواي اضافي. :محصوالت احتراق
وسيله اي كه گاز يا مخلوط گاز و هوا را براي ايجاد شعله در محفظه احتراق آزاد مي نمايد. مشعل بر دو نوع  : مشعل گاز

  ب) مشعل نيرومشعل اتمسفري    الف)  ) 7(صفحه است:
  ) 7(صفحه ميلي بار است. 1/0كه برابر با  واحد فشار: ميلي متر ستون آب

  ) 8(صفحه و براي سوخت كامل الزم است. ز سوخت، از محفظه احتراق عبور كردهكه عالوه بر هواي مورد نيا :هواي اضافي
  )10تا  9(صفحات كليات :  

از شمول مقررات اين مبحث خارج مي  گازهاي غيرسوختنيو  سوختني به غير از گاز طبيعيگازهاي ، لوله كشي گاز مايع* 
  ) 9(صفحه باشند.

  ) 9(صفحه در اين مبحث، ايمني و روش جلوگيري از خطرات و شرايط اضطراري زير بايد مورد توجه قرار گيرد:* 
(اعم از اينكه طبق برنامه يا اتفاقي تخريب ساختمان و  ن باشد)(اعم از اينكه ناشي از گاز يا غير آ و انفجار ش سوزي، آت گاز زدگي

   باشد)
خالف استفاده از تمام يا قسمتي از لوله كشي گاز ساختمانها و محوطه ها كه با ضوابط اين مقررات مغايرت داشته باشد، * 

 از انتشار رسمي اين مقرراته پيش خواهد بود . مگر ساختمان ها و محوطه هايي ك محسوب شده و مستوجب تعقيب قانوني
  ) 9(صفحه براساس ضوابط وقت مورد بهره برداري قرار گرفته باشند.

پيش از اقدام به تخريب هر ساختمان كه به شبكه گاز شهري اتصال دارد و يا بخشي از محوطه كه در آن لوله كشي گاز اجرا * 
 تخريب شروع گردد نبايدقطع گاز توسط شركت گاز ناحيه  ازپيش و  شده باشد، بايد به شركت گاز ناحيه اطالع داده شود.

  )10(صفحه 
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  )86تا  13(صفحات :  يك چهارم پوند بر اينچ مربع لوله كشي گاز طبيعي با فشار:  بخش اول
  )18تا  13(صفحات  :كليات 17-1
  )14(ص ش بيني نشده باشد.طراح مجاز نيست وسايل گاز سوز دودكش دار را در محلي قرار دهد كه دودكش براي آنها پي* 
در صورتي كه دودكش در خارج ساختمان به صورت روي كار براي وسيله گازسوز در نظر گرفته شده باشد بايد مشخصات محل خروج  *

  )14(صفحه دودكش از داخل به بيرون ساختمان روي نقشه ذكر شود.
استفاده از مصالح مناسب ، اجراي لوله كشي گاز ، ،  مجري باشد) در صورتي كه طراحي با(الزم مسئوليت كليه امور طراحي، محاسبات  *

 مي باشد. به عهده مجريتهيه نقشه هاي طبق اجرا ، انجام آزمايش ها ، تزريق گاز و راه اندازي سيستم لوله كشي گاز ساختمان 
  )14(صفحه

  )22تا  19(صفحات گروه بندي ساختمان ها :  17-2
  ) 19(صفحه خاص، عمومي، مسكونيت به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند: اهاي مشمول اين مقررساختمان* 
ولي سيستم گرمايش آن ممكن است مستقل و يا بوده  )مستقل(مجزا داراي درب و آشپزخانه  : ساختمان هاي مسكوني* 

  )19(صفحه مشترك باشد.
  قرار مي گيرند. ساختمان هاي عمومي جزواشته باشد، وجود د واحد مسكوني يا بيشتر 10مجتمع هاي مسكوني آپارتماني كه در آنها * 
باشند ،  نفر 20كمتر از ساختمان هاي عمومي كوچك كه تعداد نفرات حاضر در آنها اعم از كاركنان يا مراجعه كنندگان به طور معمول  *

دماتي (پست ، مخابرات ، بيمه و ...) واحدهاي تجاري و خدماتي كوچك از قبيل مغازه هاي معمولي ، شبكه هاي كوچك بانك ها ، دفاتر خ
  ) 19(صفحه مي باشند. ساختمان هاي مسكونياز نظر گازرساني تابع مقررات 

  )20(صفحه ساختمان هايي هستند كه : : ساختمان هاي خاص* 
مستقيم موجب افزايش تلفات و خسارات قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهميت خاص دارد و وقفه در بهره برداري از آنها به طور غير  -الف

اختمان مي شود، مانند: بيمارستان ها، مراكز آتش نشاني، مراكز و تاسيسات آبرساني، تاسيسات برق رساني، مراكز كمك رساني و به طور كلي تمام س
  هايي كه استفاده از آنها در نجات و امداد موثر مي باشد.

  ها موجب انتشار گسترده مواد سمي و مضر در كوتاه مدت و دراز مدت براي محيط زيست مي شوند.ساختمان ها و تاسيساتي كه خرابي آن - ب
و  ساختمان هايي كه خرابي آنها سبب از دست رفتن ثروت ملي مي گردد، مانند: موزه ها، كتابخانه ها و به طور كلي مراكزي كه در آنها اسناد - پ

  ود.ارزش نگهداري مي ش مدارك ملي و يا آثار پر
  : انبارهاي سوخت و مراكز گازرساني.يا آتش سوزي وسيع مي شودساختمان ها و تاسيسات صنعتي كه خرابي آنها موجب آلودگي محيط زيست  - ت

  )21(صفحه: انواع ساختمان هاي عمومي
مساجد،  مانند در طول مسافرتبرگزاري مراسم مذهبي، تفريحي، ورزشي، سرگرمي، مطالعه و يا انتظار  به منظور : ساختمان هاي محل تجمع

ي سينماها، تئاترها، سالن هاي سخنراني، مراكز همايش هاي تخصصي، تاالرهاي اجراي موسيقي، نمايشگاه هاي آثار هنري، رستوران ها، سالن ها
  سافري و حمل و نقل زميني و هواييورزشي، اماكن تفريحي كودكان، پايانه هاي م

مدارس آمادگي، ابتدايي، راهنمايي و متوسطه، هنرستان هاي حرفه اي، دانشگاه ها و مدارس عالي، مراكز :  ساختمان هاي آموزشي و فرهنگي
  ي اختصاصي وزراتخانه ها و موسساتآموزش

هتل ها، مانند محل اقامت موقت افراد و فاقد امكانات آشپزي در هر واحد اقامتي ساختمان هاي  :ساختمان هاي محل پذيرايي و اقامت موقت 
  مسافرخانه ها، زائرسراها، مهمانسراهاي عمومي يا اختصاصي، خوابگاه هاي دانشجويي، متل هاي بين شهري

  قرار مي گيرند. گروه مسكونيتشخيص مشاور در گروه قرار نگيرند در  بهاگر  ،مجتمع هاي اقامتي كه مركب از تعدادي واحدهاي وياليي مستقل تبصره:
تشكيل شده و به منظور انجام خدمات اداري، تجاري، پزشكي، مشاوره اي و ي كه از مجموعه اي از دفاتر كار ايساختمان ه: ساختمان هاي اداري 

  وزارتخانه ها، موسسات اداري و تجاري خصوصي و دولتي، بانك ها و ساختمان هاي پزشكان مي گيرند مانند غيره مورد استفاده قرار 
ساختمان هايي كه به عنوان مراكز خريد و فروش كاال و نمايش اجناس مورد استفاده قرار  : ستد ساختمان هاي تجاري و مراكز تجاري و داد و

ت از اطفال و غيره تشكيل مي گرفته و از مجموعه اي مركب از سالن هاي تجمع و گاهي خدمات جانبي نظير امكانات تفريحي، رستوران، آموزش، مراقب
  بسيار بزرگ، پاساژها، بازارچه هاي بزرگ و مراكز خريد بزرگ، فروشگاه هاگردد مانند 

ساختمان هايي كه براي معالجه، استراحت و يا مراقبت از افراد اعم از عادي يا بيماران خاص و كساني  :ساختمان هاي بهداشتي، درماني و مراقبتي
اه ها و خانه درمانگاه ها، مهدكودك ها، شيرخوارگرند مانند ستند مورد استفاده قرار مي گيكه به دليل شرايط جسمي يا رواني قادر به مراقبت از خود ني

  هاي سالمندان
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  )26تا  23(صفحات مقررات ويژه گازرساني به ساختمان هاي عمومي و خاص :  17-3
  )23(صفحه موارد زير را انجام دهد:كاربران  حداكثر ايمني به منظور رعايتطراح موظف است * 

نصب عاليم / تفكيك سيستم لوله كشي گاز به قسمت هاي متعدد / پيش بيني تهويه كافي هاي داخلي به حداقل / گازسوز در فضاكاهش تعداد وسايل 
عايت ضوابط لوله كشي ساختمان هاي عمومي براي ساختمان هايي كه كاربري اوليه آنها / رمشخص كننده محل شيرهاي قطع سريع جريان گاز 

مطابقت لوله كشي و نصب تجهيزات گازسوز با ضوابط ساختمان هاي ي گاز داراي كاربري عمومي هستند / شمسكوني بوده ولي در زمان اجراي لوله ك
كند، در  عمومي براي ساختمان هايي كه با كاربري مسكوني داراي تاييديه لوله كشي گاز مي باشند و بعدا كاربري آنها به ساختمان هاي عمومي تغيير

  اعتبار ساقط است.اين صورت تاييديه اوليه از درجه 
است. مگر  ممنوعدر فضاهاي داخلي ساختمان هاي عمومي و خاص  نصب وسايل گازسوز گرمايشي (انواع بخاري، آب گرمكن و پكيج)* 

   :آنكه هواي مورد نياز احتراق آنها از فضاي خارج از ساختمان تامين شود. اين ممنوعيت شامل موارد زير بوده ولي محدود به آنها نمي باشد
كليه فضاهاي داخلي اصلي و وابسته در مهد كودك ها، كودكستان ها، خانه هاي در كليه ساختمان هاي عمومي و خاص / اتاق ها، سالن ها، دفاتر، كالس ها 

ق پروژكتور نمايش فيلم، فضاهاي وابسته و جانبي در محل هاي تجمع مانند دفاتر كار مسئولين، اتا اي نگهداري معلولين جسمي و رواني / سالمندان و محل ه
همانسراها در دفاتر كار، بايگاني، بوفه ها و غذاخوري ها، آزمايشگاه ها، اتاق هاي نگهباني و آسايشگاه هاي نگهبان ها، م بوفه در سينماها و محل هاي مشابه /

ري، خشك شويي قابل اشتعال، كارگاه هاي رنگ، كارگاه هاي نجا انبارهاي محل نگهداري مواد قابل اشتعال، كارگاه هاي محل كار با مواددانشگاه ها و مدارس / 
انه ها، انبارهاي البسه و ملحفه در بيمارستان ها، هتل ها، خوابگاه ها و محل خانبارهاي محل نگهداري دارو و مواد شيميايي، رختشويها و محل هاي مشابه / 

  )24(صفحه هاي مشابه.
سيله گازسوزي در ساختمان داراي محدوديت نصب گردد، كف، سقف و ديوارهاي محل نصب چنانچه شرايط خاصي ايجاب نمايد كه و* 

حداقل تا فاصله وسيله گازسوز و مسير عبور دودكش آن از مصالح مقاوم در مقابل حرارت و غيرآتش گير ساخته شود. رعايت اين ضابطه 
  )25(صفحه ه گازسوز و دودكش آن الزامي مي باشد.از دستگا يك متر

  )25(صفحه تامين شود. بايد از هواي آزادهواي مورد نياز دستگاه گازسوز  *
  صورت آپارتمان مستقل باشد، نصب دستگاه گازسوز در آشپزخانه با رعايت ضوابط مجاز است.ي كه واحد اقامتي يا خوابگاهي بدر صورت *

   ي در ابتداي لوله كشي گاز ساختمان خاص الزامي است.نصب شير خودكار قطع گاز حساس در مقابل زلزله و شير قطع جريان گاز اضاف* 
  )25(صفحه در موتورخانه هاي ساختمان هاي عمومي و خاص الزامي است. نصب دستگاه اعالم خطر نشت گاز* 
كان مواردي كه ام در ممنوع است.عبور لوله هاي گاز از سقف هاي كاذب سالن هاي بزرگ كه امكان مهار كردن لوله ها ميسر نيست  *

  )26(صفحه است. نصب شير و هرگونه اتصاالت غير جوشي در محدوده فوق ممنوعاز سقف هاي مذكور وجود داشته باشد، عبور لوله گاز 
  )40تا  27(صفحات طراحي سيستم لوله كشي گاز و انتخاب مصالح:  17-4
رك لوله كشي گاز واحدهاي مسكوني مانند بخش هاي مشتمسير عبور نمايد  و كوتاهترين ايمن ترينلوله گاز بايد از مسير * 

  )27(صفحه .نبايد از داخل ملك خصوصي عبور نمايد رايزرها
  )27(صفحه تهيه نقشه هاي سيستم لوله كشي گاز  موجود جهتاطالعات و مدارك * 

ميلي  7/12ه هاي گازسوز (حداكثر افت فشار مجاز بين رگوالتور و دستگا عبارتند از :محاسبه قطر لوله گاز  *پارامترهاي موثر جهت
  )28(صفحه چگالي گاز و طول لوله كشي ، حداكثر مقدار گاز مصرفي مورد نياز در طرح، متر  ستون آب)

   مي باشد. اينچ) 4ميلي متر ( 100ميلي متر ستون آب ،  176حداكثر قطر اسمي مجاز لوله كشي گاز مصرفي با فشار * 
  )28(صفحه مي باشد. جمع مصارف ساعتي كليه دستگاه هاي گازسوزر مقدار  مصرف گاز براي هر طرح ، براب* 
  )28(صفحه اندازه گيري شود. تا دورترين نقطه مصرف گاز در ساختمان از نقطه خروجي رگوالتورطوالني ترين مسير بايد * 
از خروجي كنتور تا ز لوله  اصلي (منظور ااينچ) در نظر گرفته شود.  1ميلي متر ( 25، حداقل قطر لوله اصلي و اندازه شير اصلي *

  مي باشد). اولين سه راهي
  )29(صفحه  باشد اينچ كمتر 1نبايد از قطر لوله رابط بين كنتور و رگوالتور * 
، روي مسير را داشته كوتاهترينلوله كشي رابط بايد نقطه به انتهاي علمك باشد /  نزديكترينابتداي لوله كشي رابط بايد در  *
تغذيه مي كند (بعد از در ابتداي لوله رابط انشعاب هايي كه بيش از يك متقاضي را و در معرض ديد باشد /  ار اجرا شدهك

  )29(صفحه ، نصب شير قفل شونده براي هر مشترك الزامي است.رگوالتور )
استفاده از اتصاالت استاندارد از لوله  خذ انشعابات  به صورت مستقيم  بدونا بايد با استفاده از اتصاالت استاندارد ساخته شود. : كلكتور* 

  )30(صفحه باشد. قطر كلكتور نبايد از قطر لوله اصلي كمتر است. ممنوعكلكتور 
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  از طبيعي) :(لوله كشي گ ايران مقررات ملي ساختمان 17تست هاي تاليفي و مفهومي مبحث 
  
كدام مجموعه جزو استانداردهاي وزارت نفت مي باشد كه آن وزارتخانه مسئول تدوين و بازنگري آن  -1

  ها بوده  و در پروژه هاي  صنعت  نفت كشور مورد استفاده قرار مي گيرند ؟
1( IGS      2( IPS      3( IWS      4الف و ب(  
  

  صحيح مي باشد. 2جزوه خالصه گزينه  1و صفحه  1صفحه  3شماره  17براساس مبحث  جواب :

               
  گويند؟ پرمصرفكدام دستگاه گازسوز زير را  -2
      متر مكعب در ساعت باشد. 1دستگاهي كه مقدار گاز مصرفي آن  )1
  متر مكعب در ساعت باشد. 6/1دستگاهي كه مقدار گاز مصرفي آن  )2
  متر مكعب در ساعت باشد. 8/1ن از دستگاهي كه مقدار گاز مصرفي آ )3
  )ب و ج4
  

  صحيح مي باشد.  4جزوه خالصه گزينه  1و صفحه  2صفحه  12شماره  17براساس مبحث  جواب :
  متر مكعب در ساعت بيشتر باشد. 5/1دستگاه گازسوز پرمصرف: دستگاهي كه مقدار گاز مصرفي آن از 

               
شير  نوع معرف كدام ،كي كه در ابتداي لوله كشي ورودي به هر واحد نصب مي شودشير ربع گرد توپ -3

  است؟
  شير قبل از رگوالتور)4    شير مصرف )3    شير فرعي )2    شير اصلي )1
  

  صحيح مي باشد.  2جزوه خالصه گزينه  1و صفحه  5صفحه  28شماره  17براساس مبحث  جواب :

               
  ؟نمي باشد 17ت مربوط به كدام يك از گزينه هاي زير در حيطه كاربرد مبحث مقررا -4
      لوله كشي گاز ساختمان مسكوني )2      لوله كشي گاز مايع )1
  ) هيچ كدام4  لوله كشي گاز يك مدرسه ابتدايي )3
  

  صحيح مي باشد.  1جزوه خالصه گزينه  1و صفحه  9صفحه  17براساس مبحث  جواب :
مايع ، گازهاي سوختني به غير از گاز طبيعي و گازهاي غيرسوختني از شمول مقررات اين مبحث لوله كشي گاز 

  خارج مي باشند.
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به منظور اجراي لوله كشي گاز يك ساختمان مسكوني در گيالن، لوله هاي گاز موجود زنگ زدايي و -39
نيازي به تميزكاري عايق كاري لوله ها بايد در چه زماني صورت گيرد تا  تميز شده اند، پرايمرزني و يا

  ؟ مجدد لوله ها نباشد
              )تا سه روز1
  عد از تميزكاري )حداكثر تا دو ساعت ب2
      )بالفاصله بايد پرايمر و سپس عايق كاري صورت گيرد.3
  )حداكثر تا پايان روزكاري4
  

  صحيح مي باشد 2جزوه خالصه گزينه  17و صفحه  116صفحه   3-13-17بند  17براساس مبحث  جواب:
شوند، در غير اينصورت لوله ها بايد  پرايمر زني و يا عايقكاري تا پايان روزكاريلوله هاي زنگ زدائي و تميز شده بايد 

باشد، لوله هاي %80مجددا زنگ زدايي و تميزكاري شوند. در مناطق ساحلي و يا نقاطي كه رطوبت نسبي  باالي 
صحيح  2شوند بنابراين گزينه  حداكثر پس از دو ساعت پرايمر زني  و يا عايقكاريزنگ زدايي و تميزكاري شده بايد 

  است

               
به منظور اطمينان از كيفيت قير و پرايمر استفاده شده و همچنين اطمينان از كيفيت عايقكاري بايد -40

  آزمايش چسبندگي در چه دمايي انجام گيرد؟ 
      25الي  15) 1
       15الي  10)2
      20الي  15) 3
  25الي  10) 4
  

  صحيح مي باشد 1جزوه خالصه گزينه  19 و صفحه 123صفحه  7-5-13-17بند  17براساس مبحث  جواب:

               
حداكثر ميزان مجاز افت فشار خط يا شبكه پس از پايان آزمايش هاي مقاومت و نشتي يك سيستم -41

  چند پوند بر اينچ مربع مي باشد ؟  گاز لوله كشي
1 (2      2(2/0       3 (4/0      4 (1  
  

  صحيح مي باشد 2جزوه خالصه گزينه  21و صفحه  146صفحه  9-6-17بند  17براساس مبحث  جواب:
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چنانچه به موازات لوله گاز، كابلهاي زيرزميني مخابرات (غير از فيبراي نوري) عبور كند. تحت شرايط -42
  كاهش داد؟ ، حريم لوله ي گاز را حداكثر تا چند سانتي متر مي توان با نظر دستگاه نظارت خاص

1(40      2(25      3(30      4(35  
  

صحيح مي  4جزوه خالصه گزينه  21و صفحه   1-8رديف  171صفحه  10- 4-جدول پ 17براساس مبحث  جواب:
  باشد.

  )172تا  170: حريم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تاسيسات (صفحات  4-جداول پ
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  رشته معماري (نظارت و اجرا)سواالت آزمون هاي سالهاي گذشته 
  ) :لوله كشي گاز طبيعيمقررات ملي ساختمان ( 17مبحث  

  
كيلو ولت چند متر  20حداقل فاصله جداره خارجي  لوله گاز در مسيرهاي موازي از پست هاي برق -1

  )94است؟ (نظارت معماري بهمن 
  متر  8)4      متر  4)3      متر  2)2    متر  10)1
  

 2گزينه  17جزوه پوران پژوهش مبحث  21و صفحه  170صفحه  4-2رديف  10-4-بر اساس جدول پ  جواب :
  صحيح است

  )172تا  170: حريم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تاسيسات (صفحات  4-جداول پ

  
               

ه هاي گازسوز زير در ساختمانهاي عمومي و خاص با فشار  يك چهارم فاصله نصب شيرگاز از دستگا-2
  ) 94(نظارت معماري بهمن  پوند بر اينچ مربع چند سانتي متر است؟

A-    اجاق گاز وB-    بخاري ديواري وC-  شومينه  
1(A=30  ،  سانتي متر از بدنهB سانتي متر  از بدنه  ، 30الي 10=حداقلC سانتي متر  از ديوار شومينه  20=حداقل  
2(A=20  ،  سانتي متر از بدنهB سانتي متر  از بدنه  ،  30=حداقلC سانتي متر  از ديوار شومينه 80=حداقل  
3(A =10  سانتي متر از بدنه  ، 30تاB سانتي متر  از بدنه  ،  20=حداقلC سانتي متر  از ديوار شومينه 30=حداقل  
4(A =20تر از بدنه، سانتي مB سانتي متر  از بدنه  ،  30=حداقلC  سانتي متر  از ديوار شومينه 30تا   10=حداقل  
  

  صحيح مي باشد.  3جزوه پوران پژوهش گزينه  4و صفحه  32صفحه  1-4-17جدول  17براساس مبحث  جواب :
  فاصله نصب شير مصرف دستگاه گازسوز 1-4-17جدول 

  فاصله شير از دستگاه گازسوز (سانتي متر )  ف (سانتي متر )فاصله شير از ك  دستگاه گازسوز
  -  15 0الي 120  آبگرمكن ديواري
  ( از بدنه آبگرمكن) 30  40اي  30  آبگرمكن زميني

  (از بدنه ) 30الي  10  110الي  90  اجاق گاز
  (از بدنه ) 20حداقل   40الي  30  بخاري

  ( از مشعل) 70الي  50  60الي  30  ديگ هاي حرارتي
  (از بدنه ) 20  120الي  110  بخاري ديواري

  -  180الي  170  روشنايي
  (از دودكش) 120الي  80  40الي  30  شومينه

  ( از ديوار شومينه ) 30
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  )94در مورد ورود گاز به ساختمان كداميك از گزينه هاي زير صحيح است؟ (نظارت معماري بهمن -3
  بار و سپس رگوالتور قرار دارد. 7/12تحمل فشار كاري تا )شير قفلي با1
  بار و سپس رگوالتور قرار دارد.  4)شير قفلي باتحمل فشار كاري تا 2
  بار قرار دارد.  4)رگوالتورو سپس شير قفلي باتحمل فشار كاري تا 3
  بار قرار دارد.  7/12)رگوالتور و سپس شير قفلي باتحمل فشار كاري تا 4
  

  صحيح است. 2جزوه خالصه پوران پژوهش گزينه  1و صفحه  17مبحث  4اساس صفحه  بر جواب:
شير قبل از رگوالتور: شير سماوري گوشواره اي كه قبل از رگوالتور نصب مي گردد و در حالت بسته، قابل قفل كردن 

  ) 4پوند براينچ مربع مناسب باشد. (صفحه 60بار و يا  4بوده و بايد براي فشار كاري تا 

               
چنانچه براي اتصال يكي از وسايل گازسوز خانگي به شير مصرف از لوله پالستيكي استفاده شود. -4

  )94حداكثر طول لوله چند سانتي متر است؟ (نظارت معماري مرداد 
1(120      2(90       3(100      4(130  
  

صحيح مي  1گزينه جزوه خالصه  5و صفحه  35صفحه  3قسمت پ 1-4-4-17بند  17براساس مبحث  جواب :
  باشد.

  صحيح مي باشد. 1گزينه  94قسمت ت صفحه  1-1-11- 17همچنين بر اساس بند 

               
در ساختمان هاي با درزبندي معمولي، در چه صورت حجم فضاي محل نصب دستگاه هاي گازسوز - 5

  )94؟ (نظارت معماري مرداد نيستكافي 
  كيلو كالري در ساعت در نظر گرفته شود. 177)در صورتي كه كمتر از يك متر مكعب براي هر 1
  كيلو كالري در ساعت در نظر گرفته شود. 177) در صورتي كه كمتر از سه متر مكعب براي هر 2
  كيلو كالري در ساعت در نظر گرفته شود 177) در صورتي كه كمتر از دو متر مكعب براي هر 3
  كيلو كالري در ساعت در نظر گرفته شود 177ورتي كه كمتر از دو و نيم متر مكعب براي هر ) در ص4
  

  صحيح مي باشد 1گزينه جزوه خالصه،  10و صفحه 66قسمت الف صفحه 9-5-7-17بند 17براساس مبحث  جواب:
  صحيح مي باشد. 1گزينه  64صفحه  1قسمت  7-5-7- 17همچنين بر اساس بند 

               
  

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش
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  مجتمع هاي مسكوني  2-1- 17-2
شته باشد ، از نظر رعايت مقررات لوله واحد مسكوني يا بيشتر وجود دا 10مجتمع هاي مسكوني آپارتماني كه در آنها 

  كشي گاز در گروه ساختمان هاي عمومي قرار مي گيرند.
  اسبه قطر لوله گاز اطالعات مورد نياز براي مح 1-4- 17-4

  ميلي متر  ستون آب) 7/12حداكثر افت فشار مجاز بين رگوالتور و دستگاه هاي گازسوز (الف)
  ب) حداكثر مقدار گاز مصرفي مورد نياز در طرح

  پ) طول لوله كشي 
  ت) چگالي گاز 

               
ري خانگي بخا 3فردار،  شعله 5دار، يك اجاق گاز خانگي يك ساختمان وياليي يك آبگرمكن مخزن - 119

 متر باشد، حداقل قطر لوله 8كشي گاز اين ساختمان ترين مسير لولهو يك شومينه دارد. اگر طوالني
كيلوگرم برمتر مكعب در نظر  65/0اصلي و شير اصلي آن به ترتيب چند اينچ بايد باشد؟ (چگالي گاز را 

  )99 مهر مكانيك راحيط( بگيريد)
3و  1) 2      1و  1) 1

4     3(3
3و  4

4      4(3
  1و  4

  
، جدول 29قسمت هاي الف و ث صفحه  8-1- 4-17، بند 28قسمت الف صفحه  1-6-4-17بر اساس بند  جواب:

  صحيح است. 1، گزينه 17مبحث  34صفحه  4-4-17، جدول 33صفحه  17-4-2
مصرف گاز وسايل گازسوز بدست مي  34صفحه  4-4-17و جدول  28قسمت الف صفحه  1-6-4-17بر اساس بند 

  آيد :
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( ) / / ( / ) / /tot

m

hr
     

3
1 5 0 7 3 0 6 0 3 4 3 

  قطر لوله 33صفحه  2-4-17متر) و با مجموع مصارف فوق و استفاده از جدول  8بر اساس دورترين نقطه مصرف (
  اصلي را بدست مي آوريم :

  

 
حداقل قطر لوله اصلي و اندازه  29قسمت ث صفحه  8-1-4-17مي آيد، اما بر اساس بند بدست  4/3قطر لوله اصلي 

 اينچ) باشد. 1ميلي متر ( 25شير اصلي بايستي 
  صحيح است. 1پس گزينه 

               
هاي رابط فوالدي رتي مندرج روي شكل با لولههاي حرادر شكل مقابل دو دستگاه گازسوز با ظرفيت - 120

 متر بايد باشد؟به ترتيب چند ميلي D2و D1اند. حداقل قطربه يك دودكش مشترك فوالدي متصل شده
  )99 مهر مكانيك راحيط(
  200و  200) 1
          200و  150) 2
   250و  200) 3
   250و  250) 4
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صفحه  7-4-8-17و بند  77الف صفحه -2-8-17جدول  ،74قسمت الف صفحه  5-3-8-17 بنداس بر اس جواب:
  صحيح است. 1زينه ، گ17مبحث  78

  ابتدا واحد مصرف دستگاه هاي گازسوز را به واحد استاندارد كتاب تغيير مي دهيم :
/

/

/
/

Kcal
KcalhrKW

KW hr
Kcal

KcalhrKW
KW hr

 

 

860 42
20 17208 41

860 42
60 51625 21

 

 ت مي آيد :قطر لوله رابط بدس 77الف صفحه - 2-8-17بر اساس جدول 
  :KW20براي دستگاه 

  
  

تر مي باشد و م 0,45سانتي متر،  2,5، حداكثر طول لوله رابط به ازاي هر 78صفحه  7-4-8-17بر اساس بند 
  بايستي اين شرط را براي مقدار بدست آمده بررسي نمود :

  
@ max / _ _ / _ _ / /

/
cm

L per cm of diameter m m
cm

   
150 45 2 5 0 45 2 72 5  

  
متر) از مقدار حداكثر ظرفيت مجاز تجاوز  3توجه به طول داده شده در سوال ( در اينجا قطر لوله رابط بدست آمده با

و بايد بر اساس بند فوق از طريق افزايش قطر يا ارتفاع لوله رابط يا ارتفاع كل دودكش ظرفيت مورد نظر نموده است 
 زايش يك سايز قطر لوله رابطرا تامين نمود و چون با توجه به شرايط مساله فقط امكان افزايش قطر را داريم، با اف

  شروع مي كنيم : ميلي متر) 200(
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@ max / _ _ / _ _ / /
/
cm

L per cm of diameter m m
cm

   
200 45 2 5 0 45 3 62 5  

متر) كم تر  3از مقدار داده شده در سوال ( ميلي متر 200متر) براي قطر  3,6( مي بينيم كه مقدار بدست آمده فوق
  است، پس با اين قطر جديد مشكلي نداريم و :

D mm1 200  
  :KW60گاه براي دست

  
  

متر مي باشد، اما در  0,45سانتي متر،  2,5، حداكثر طول لوله رابط به ازاي هر 78صفحه  7-4-8-17بر اساس بند 
  اينجا از مقدار حداكثر مجاز تجاوز نموده است :

  
@ max / _ _ / _ _ / /

/
cm

L per cm of diameter m m
cm

   
200 45 2 5 0 45 3 62 5  

متر) كم  3,5ميلي متر از مقدار داده شده در سوال ( 200متر) براي قطر  3,6مي بينيم كه مقدار بدست آمده فوق (
  تر است، پس با اين قطر مشكلي نداريم و :

D mm2 200  
 صحيح است. 1پس گزينه 

               
  )99 مهر مكانيك راحيط(متر بايد باشد؟در سوال قبل حداقل قطر دودكش مشترك چند ميلي - 121

1 (300     2 (250      3 (200      4 (150  
  

  صحيح است. 2، گزينه 17مبحث  77ب صفحه -2-8-17و جدول  9-3-8- 17بر اساس بند  جواب:
 قطر دودكش مشنرك قائم بدون لوله رابط بدست مي آيد : 77ب صفحه - 2-8-17بر اساس جدول 
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، در صورت تساوي قطر لوله رابط و و قطر دودكش مشترك، بايد قطر دودكش 77صفحه  9-3-8-17بر اساس بند 

يك اندازه بزرگتر خواهد شد و  d3، قطر d3و  d1حداقل يك اندازه بزرگ تر باشد، پس به دليل تساوري قطر هاي 
   ميلي متر تغيير مي كند. 250به 

  صحيح است. 2پس گزينه 

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مت و براي تهيه اين مجموعه زمان، زح
هزينه زيادي صرف شده است. هر گونه كپي 
برداري از اين مجموعه بدون اجازه كتبي 
پديدآورنده، عرفا و شرعا حرام و باطل بوده و 

 قابل پيگرد قانوني مي باشد ...
ن زاده

ی گروه آموزشی دکتر ت
نمونه بسته آموزش
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