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  41و  7و  1شماره  تسواال موضوع و يا درخواست:

  
دهد. اگر طول لوله شكل زير نقشه ايجاد شده براي اجراي سيستم فاضالب يك مجموعه وسايل بهداشتي را نشان مي -1

  به ترتيب بايد چند اينچ باشد؟ Bو  Aهاي متر باشد، اندازه لوله 15هواكش از نقطه اتصال شبكه فاضالب تا هواي آزاد 
1 (12                   114و  2

  112و  4 )2

3( 12   112و  2
 2و  4) 4
 

  زده شده است) 4گزينه  سازمان، جواب: گزينه صحيح در بين گزينه ها وجود ندارد. (در كليد
  داريم:1-3-5جدول پاينچ خواهد بود همچنين بر اساس  4به دليل وجود توالت در خط قطر لوله فاضالب 

/m ft 15 49 طول لوله هواكش 2

12فوت   49بر اساس جدول قطر هواكش براي طول    آيد. كه در گزينه ها وجود ندارد .دست ميبه 2

 



 
  يادداشت:

عدد از لوازم بهداشتي كه روي كف نصب شوند (مانند توالت، دوش، وان، كف شوي) و به يك شاخه افقي فاضالب متصل شده باشند  8حداكثر  -1
فاضالب به عنوان هواكش لوازم بهداشتي كه به آن ) داشته باشند در اين حالت شاخه افقي CIRCUIT VENTتوانند يك هواكش مداري (مي

نمايد. هواكش مداري در ساختمان يك طبقه و يا در باالترين طبقه ساختمان چند طبقه كه به هواكش لوله قائم اند نيز، عمل ميمتصل شده
  شود.ناميده مي  )LOOP VENTشود هواكش حلقوي (فاضالب متصل مي

گذاري شود و اين اندازه شود اندازهلوازم بهداشتي كه به آن شاخه افقي تخليه مي DFU) بايد بر مبناي مجموع Dسرتاسر شاخه افقي فاضالب ( -2
  در تمام طول آن نبايد تغيير كند.

  اتصال فاضالب لوازم بهداشتي به شاخه افقي فاضالب بايد بصورت افقي و از پهلوي آن باشد. -3
) در جدول نقشه شماره2Lاز شاخه افقي لوله فاضالب نبايد بيش از ارقام داده شده براي ( حداكثر فاصله سيفون لوازم بهداشتي -4

. .M D  203 03   باشد. 6
  شود.ترين لوازم بهداشتي، به شاخه افقي فاضالب متصل ميهواكش مداري در حدفاصل بين دو عدد از باالدست -5
ها يك هواكش مداري نصب شده است داراي بيش از سه توالت باشد براي آن گروه يك هواكش كمكي اگر گروهي از لوازم بهداشتي كه براي آن -6

  شود.ترين لوازم بهداشتي به شاخه افقي فاضالب متصل مينيز بايد نصب شود. هواكش كمكي بعد از پاين دست
آن لوازم بايد هواكش جداگانه نصب  خه افقي فاضالب، برايدر صورت تخليه فاضالب ساير لوازم بهداشتي كه در همان طبقه قرار دارند به شا -7

  شود.
ها نصب شده و حداكثر طول قسمت افقي آن، با لوازم بهداشتي كه هواكش براي آن DFU) بر اساس مجموع dگذاري هواكش مداري (اندازه -8

  استفاده از جداول مربوط به هواكش مداري بايد انجام گيرد.
  
هواكش جداگانه، شاخه افقي، هواكش مداري و هواكش كمكي بايد دست كم نصف اندازة قطر نامي لوله فاضالبي باشد كه گذاري اندازه 2-3-5پ

متر باشد، در تمام  12اينچ باشد. اگر طول لولة هواكش بيش از  114شوند. قطر نامي لوله هواكش نبايد كمتر از ها براي آن نصب مياين هواكش
  تر شود.متر باشد، در تمام اين طول قطر نامي لولة هواكش بايد يك اندازه بزرگ 12اين طول قطر نامي لولة هواكش بيش از 

  
  .بنابراين گزينه صحيح در بين گزينه ها وجود ندارد و اين سوال بايد حذف شود

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  



كيلوكالري در ساعت مطابق شكل در دو طبقه متوالي از يك ساختمان  12000دو دستگاه گازسوز هر يك به ظرفيت  -7
      متر باشد؟به ترتيب بايد چند ميلي D2و  D1هاي رابط اند. حداقل قطر لولهنصب شده

  150و  250) 1
  100و  100) 2
  150و  150) 3
  100و  150) 4
  
  
  
  
  
  

  زده شده است) 4گزينه سازمان اشتباها صحيح است. (در كليد  2جواب: گزينه 
  شود.استفاده مي 17مبحث  76صفحه  1-8-17از جدول   D1براي محاسبه 

/ / / /H    0 3 0 3 3 5 4 1 
L 1 

kcal
D cm

hr
112000  ظرفيت 10

شود ، ده درصد از ظرفيت حرارتي دودكش مندرج در جدول كاسته مي90: به ازاي اضافه شدن هر زانويي 14-4-8-17با توجه به بند 
 كند.خوانيم كه در اين مسئله تفاوتي نميدهيم بعد قطر دودكش را از جدول ميبنابراين ظرفيت داخل جدول را بيست درصد كاهش مي

  شود.الف استفاده مي-2-8-17از جدول  D2براي محاسبه 
/ /
/

H m

R m

  


0 6 2 2 6
0 6

 
kcal

D cm
hr

212000  ظرفيت 10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  از:شرايط كاركرد يك كويل سرمايي عبارتست -41
FDB/شرايط هواي خارج: - FWB95 78  

/ شرايط هواي ورود به كويل سرمايي: - %FDB RH76 50  
FDB/شرايط هواي خروج از كويل سرمايي:  - FWB55 51   
  مكعب در دقيقهفوت 000/15مقدار هواي عبوري:  -

  مقدار رطوبت خروجي به صورت چگاليده در سطح دريا چند گالن در ساعت است؟
1 (38      2 (5/31      3 (5/13      4 (55  
  

  زده شده است) 2گزينه  سازمان صحيح است . (در كليد 1جواب: گزينه 



 

FAN

ROOM

COILMIX BOX

1 2 3

4

5

1
Td=95 F
Tw=78F
W=115 gr/lb
W=0.0165 lb/lb

2
Td=76 F
RH=50%
W=69 gr/lb
W=0.00955 lb/lb

3
Td=55 F
Tw=55F
W=46 gr/lb
W=0.007 lb/lb

4,5 Td=? F

cfm=? cfm=15000 cfm=15000

cfm=15000

cfm=?

cfm=? 

 ميبر اساس اطالعات صورت مساله بر روي فلودياگرام چرخش هوا روي شكل ابتدا از روي سايكرومتريك پارامتر هاي الزم را بدست 
 1آوريم نكته مهم در حل اين مساله آن است كه ميزان رطوبت ورودي به سيستم مربوط به ميزان هواي تازه ورودي به سيستم از نقطه 

  اين هواي تازه محاسبه گردد .  cfmاست كه براي حل تست ميبايست ميزان  3تا نقطه 
واي تازه ورودي به كوييل است (با فرض صفر بودن بار نهان اتاق ) يعني براي حل ميتوانيم فرض كنيم بار نهان كوييل برابر با  بار نهان ه

  معادل بار نهان كوييل خواهد بود .  2بار نهان هواي تازه ورودي به كوييل در نقظه 
  بنابراين خواهيم داشت:

𝐿𝐻 𝐿𝐻  

0.68 𝑐𝑓𝑚 𝑊 𝑊 0.68 15000 𝑊 𝑊  

0.68 𝑐𝑓𝑚 115 69 0.68 15000 69 46  

𝑐𝑓𝑚 7500 

𝑊𝑖𝑛 𝑊𝑜𝑢𝑡 𝑊1 𝑊3 0.0165 0.007 0.0095
𝑙𝑏
𝑙𝑏

 

𝑚 𝜌 𝑐𝑓𝑚 0.05
𝑙𝑏

𝑓𝑡
7500𝑓𝑡

𝑚𝑖𝑛
60

𝑚𝑖𝑛
ℎ𝑟

33750
𝑙𝑏
ℎ𝑟

   8.33 4051
𝑔𝑎𝑙
ℎ𝑟

 

 𝐷𝑟𝑎𝑖𝑛 ∆𝑊 𝑚 0.0095 ∗ 4051 38.48
𝑔𝑎𝑙
ℎ𝑟

  

  .است  صحيح 1گزينه 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


