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 ترم چند باید بام شده تمام کف از هواکش لوله انتهای فاصله حداقل شود، استفاده کار یا سکونت برای بام اگر -1
 باشد؟

1 )2   2 )2/1   3 )2/2   4 )6/1 

 ورودی آب به فالش تانک باید حداقل ..... میلی متر باالتر از لبه روی دهانه سرریزباشد. دهانه -2
1 )11  2)21  3)31  4)41 

 ....................................... در محل خروج از ساختمان یا ملک -3
 ( رعایت مقررات ملی ساختمان برای دفع آب باران سطوح سخت اطراف ساختمان الزامی است.1
 متر شامل الزامات مقررات ملی ساختمان است. 2( ادامه لوله اصلی آب باران تا 2
 ( اتصال لوله اصلی آب باران به لوله فاضالب مجاز نیست.3
 اتصال لوله اصلی فاضالب به لوله اصلی آب باران، در صورت تعبیه سیفون و افزایش قطر لوله مشترک مجاز است.( 4

 صحیح است؟های زیر کدامیک از گزینه -4
 لیتر در دقیقه بیشتر باشد. 9( مقدار مصرف آب در دوش نباید از 1
 لیتر در هر ریزش بیشتر باشد. 6ها نباید از ( حداکثر جریان آب بیسوار )یورینال( در رستوران2
 باشد.رساند باید تا دیوار یا کف نزدیک به آن ادامه یابد و به آن متصل ای که به سینک آب می( اتصال لوله3
 متر ستون آب است. 4خوری ( حداقل جریان اب در پشت شیرهای آب4

درجع سلسیوس، باید از ....  21فشار کار مجاز شیرهای لوله کشی توزیع آب سرد مصرفی، در دمای کار  حداکثر -1
 بار بیشتر باشد.

1 )21  2)22  3)11  4)12 

 ......................................شوند گذاری حفر میهایی که در زمین برای لولهدر کانال -6
 گاه لوله در طول بین دو اتصال ناپیوسته باشد.های احتمالی باید تکیه( برای جذب نشست1
 متری جداگانه ماسه و شن نرم و کوبیده شده پر شود.سانتی 22های توان با الیه( برای تقلیل عمق آن می2
 متر زیر تراز نصب لوله تراشید.سانتی 5.1های سنگی را حداقل تا ( باید قسمت3
 های ضعیف، باید کف بستر تا عمق سه برابر قطر لوله حفر شود.( در خاک4

شود و در آزمایش نهایی باید تا رسیدن های چدنی فاضالب فشار آزمایش ................................ توصیه میدر شبکه -5
 ....................... به تزریق دود ادامه داد.به فشار 

 متر ستون آب 3کیلو پاسکال، برابر با ارتفاع  2.5( 1
 پاسکال 212کیلو پاسکال،  42( 2
 پاسکال 212متر ستون آب،  3( برابر با ارتفاع 3
 کیلو پاسکال 42متر ستون آب، برابر با  1( برابر با ارتفاع 4

 شود.تعدادآزمایش نهایی لوله کشی فاضالب بهداشتی حداقل باید ....مرتبه تکرار  -8
1 )4  2)3   3)2  4)1 

کشی فاضالب بهداشتی نسبت به امتداد قائم طبقه تغییر امتداد لوله 1اگر در طبقه دوم یک ساختمان مسکونی  -9
 درجه ناگزیر باشد ............................. 12با زاویه 

 الزام به نصب هواکش استفاده کرد.( باید از دو خم افقی بدون 1
 ( باید از دو خم عمودی با الزام به نصب هواکش استفاده کرد.2
 درجه است و مجاز نیست. 41( حداکثر زاویه تغییر امتداد نسبت به امتداد قائم 3
 ( باید از دو خم عمودی بدون الزام به نصب هواکش استفاده کرد.4

 میلی متر ..... متر است.12دو بست مجاور در لوله مسی قایم به قطر  فاصلهحداکثر  -12
1 )2.5  2)2.4  3)2.1  4)3 
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شود هایی که آب سرد و گرم هر یک از لوازم بهداشتی جداگانه از یک کلکتور گرفته میدر سیستم -11
.................................... 

 نظر کرد.توان از وسیله حذف ضربه قوچ صرفدر صورت قرارگیری شیر قطع سریع، می( 1
 فوت در ثانیه باشد. 1( سرعت آب در کلکتور باید حداکثر 2
 ( نیاز به دسترس بودن کلکتور نیست.3
 فوت در ثانیه باشد. 4( سرعت آب در کلکتور باید حداکثر 4

کدام گزینه در مورد حداکثر فاصله افقی بین محل کار تا لوازم بهداشتی و حداکثر تعداد مراجعان برای اجتناب  -12
 های کار صحیح است؟بینی لوازم بهداشتی جداگانه در محلاز پیش

 نفر 112متر،  112( 2    نفر  142 –متر  142( 1
 نفر 142متر،  112( 4    نفر 112متر،  162( 3

 


