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  47و  16شماره  تسواال موضوع و يا درخواست:

  
  خوابي كدام گزينه اولويت دارد؟تخت 100نشاني در يك بيمارستان براي تامين فشار آب سيستم آتش -16
        ) مخزن ثقلي1
  ) مخزن تحت فشار2
        ) بوستر پمپ3
  ) اولويت خاصي وجود ندارد.4
  

  ( اين سوال داراي ابهام است و بايد حذف شود) جواب: گزينه ؟ صحيح است.
 1بر اساس استاندارد هاي موجود بسته به شرايط كاري ميتواند هركدام از موارد مورد استفاده قرار گيرد. در پاسخ گزينه 

ند اما ك عموما چون تعداد طبقات بيمارستان ها باال نيست كه فشار استاتيك الزم براي فشار پشت فاير باكس ها را تامين
بعنوان يك روش مطمعن در هنگام بروز مشكل در تاسيسات مكانيكي و بوستر پمپ ها و يا قطع سيستم هاي برق اضطراري 

 به هر نحو ميتواند كاربرد داشته باشد. سئوال مورد ابهام است.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
اينچ از داخل يك سقف بتني  2حداقل قطر نامي لوله غالف مورد نياز براي عبور يك لوله فوالدي گالوانيزه به قطر  -47

   بايد چند اينچ باشد؟
1 (122      2 (3      3 (5      4 (4  
  

 2گزينه  ،128جلد اول نشريه ) 1( "پ") 2-2-2-1و جدول ( 16مبحث  59صفحه  2-قسمت پ 2-5-3-16بند بر اساس  جواب:
  زده شده است) 4اشتباها در كليد سازمان گزينه سوال صحيح است و (ست. صحيح ا

  )5(صفحه حفاظت لوله كشي 16-1-8
لوله هايي كه از زير يا داخل پي، يا ديوار باربر ساختمان عبور مي كنند ، بايد در برابر شكسته  شدن بر اثر بار وارده حفاظت  16-1-8-1

طر قشوند. در اين حالت لوله ها بايد در داخل غالف فلزي قرار گيرد، يا از زير طاقي ساخته  شده با مصالح ساختماني مقاوم بگذرد. 
  پي بايد دست كم دو اندازه از قطر لوله بزرگ تر باشد. غالف لوله در داخل

  



نشين نشود، قابل تخليه باشد و به اجزاي كشي بايد در مسيرهايي انجام شود كه در معرض آسيب نباشد، مواد زايد در آن تهلولهپ) 
  ساختمان آسيب وارد نكند.

  ليه باشد.كشي بايد چنان اجرا شود كه همواره بصورت ثقلي قابل تخ) لوله1(
تر باشد، متر از قطر خارجي لوله بزرگميلي 20كم ) عبور لوله از ديوار، تيغه، سقف و كف بايد از داخل غالفي كه قطر داخلي آن دست2(

  فاصلة بين لوله و غالف بايد با مواد مناسب پر شود.صورت گيرد. 
  

  : 128جلد اول نشريه ) 1( "پ") 2-2-2-1اينج بر اساس جدول ( 2قطر خارجي لوله فوالدي 

 

   @ min / /pipeD mm D mm mm mm    20 60 3 20 80 3 
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