
71مبحث  کآزمون  

 

 کدام گزینه صحیح نیست: .1
 واحد مسکونی یل بیشتر وجود داشته باشد. 11مجتمع مسکونی آپارتمانی که در آنها ( 1
 ( هوای مورد نیاز دستگاه گازسوز باید از هوای آزاد تامین شود.2
( در صورتی که واحد اقامتی یا خوابگاهی به صورت آپارتمان مستقل باشد، نصب دستگاه گاز سوز در آشپزخانه تحت 3

 هر شرایطی ممنوع است. 
 ( نصب بخاری گاز سوز گرمایشی در فضای داخلی ساختمان عمومی ممنوع است.4
  55صفحه  5-3-3-71بند: 

 .صحیح است 3 گزینه 

متر ستون آب( و حداقل اندازه حداکثر افت فشار بین رگوالتور و وسایل گازسوز )به میلیکدام گزینه در مورد  .2
 کشی گاز ساختمان صحیح است؟شیر اصلی در لوله

1 )4.74 - 𝟏
𝟏

𝟒
 1.71( 4   اینچ 4 - 111( 3  اینچ 1 - .127( 2   اینچ 

 دو اینچ -
  میلی متر ستون آب( 1/75: حداکثر افت فشار مجاز بین رگوالتور و دستگاه های گازسوز )52صفحه  4-7-4-71بند 

 اینچ( می باشد. 4میلی متر ) 711میلی متر ستون آب،  711حداکثر قطر اسمی مجاز لوله کشی گاز مصرفی با فشار 
 .صحیح است 2گزینه 

گاز، اگرضخامت لوله کمتر از ..... میلی متر باشد، پخ زدن لبه لوله اختیاری در مورد جوش های لب به لب لوله های  .3
 است.

1 )3   2 )4  3 )5   4 )1 
  44صفحه  3-1-5-71بند: 

 .صحیح است 1گزینه 

مترمربع دارای حرارت مرکزی و زیربنای مفید حرارتی، که در آشپزخانه اجاق گاز پنج  211در منزل مسکونی با  .4
نصب شده است. به ترتیب مصرف گاز مشعل حرارت مرکزی، فاصله شیر مصرف اجاق گاز از کف و شعله فِردار 

 مقدار مصرف گاز آن چقدر است؟
 مترمکعب در ساعت 4متر، سانتی 121الی  111مترمکعب،  375( 1
 مترمکعب در ساعت 275متر، سانتی 11الی  31مترمکعب،  2( 2
 مترمکعب در ساعت .17 متر،سانتی 111الی  41مترمکعب،  3( 3
 مترمکعب در ساعت 173متر، سانتی 41الی  11مترمکعب،  275( 4

  متر مربع زیربنای مفید  711: مصرف گاز مشعل های حرارت مرکزی بر اساس متوسط هر  34صفحه  3مورد  3-4-71بند
 متر مکعب در ساعت منظور گردد. 7.5حرارتی ، 

 : 35صفحه  7-4-71جدول  3-4-71بند 
 فاصله ی شیر از دستگاه گازسوز )سانتی متر( فاصله ی شیر از کف )سانتی متر( دستگاه گازسوز

 - 151الی  121 آبگرمکن دیواری

 )از بدنه ی آبگرمکن( 31 01الی  31 آبگرمکن زمینی

 )از بدنه( 31الی  11 111الی  01 اجاق گاز

 )از بدنه( 21حداقل  01الی  31 بخاری

 )از مشعل( 01الی  51 01الی  31 دیگ های حرارتی

 )از بدنه( 21 121الی  111 بخاری دیواری

 - 181الی  101 روشنایی

 )از دودکش( 121الی  81 01الی  31 شومینه

 )از دیوار شومینه( 31

 : 34صفحه  4-4-71جدول  3-4-71بند 
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 دستگاه گازسوز مقدار تقریبی مصرف ) متر مکعب در ساعت (

 فوریآبگرمکن  2.5

 آبگرمکن مخزن دار 1.5

 شعله فر دار ( 5اجاق گاز خانگی )  1.0

 اجاق گاز تجاری 2.5-0

 بخاری خانگی 1.0

 کباب پز و پلوپز خانگی 1.3

 پلوپز تجاری 2.5-0

 روشنایی 1.1

 شومینه 1.3

 صحیح است . 3گزینه  

به منظور بررسی نشت گاز بدون استفاده از کنتور بررسی فشار سنجی حداکثر تا...... میلیمتر ستون آب مدرج  .5
 شده. 

1 )151   2 )111  3 )211   4 )251 
  52صفحه  5-5-1-71بند: 

 .صحیح است 0گزینه 

رگوالتور نباید از  برای لوازم گازسوز که مجهز به رگوالتور هستند، افت فشار طراحی شده تا شیر قبل از .1
ا کشی ت................................ بیشتر باشد و در نقاط سرپوشیده و غیرمسکونی که در معرض صدمات نباشد لوله

 فشار ............................. به صورت روکار مجاز است.
 پوند بر اینچ مربع 31 –درصد فشار اولیه  11( 1
 پوند بر اینچ مربع 35 –درصد فشار اولیه  5( 2
 پوند بر اینچ مربع 41 –درصد فشار اولیه  15( 3
 پوند بر اینچ مربع 42 –درصد فشار اولیه  21( 4
  افت فشار طراحی شده در سیستم لوله کشی در شرایط حداکثر جریان گاز در هیچ یک از نقاط  711صفحه  2-5-77-71بند :

 درصد فشار اولیه تجاوز نماید . 71مصرف نباید از 
 بر ندپو 31فشار تا کشیلوله نباشد صدمات معرض در که غیرمسکونی و سرپوشیده نقاط : در 775صفحه  7-1-75-71طبق بند 

 .است مجاز روکار صورت مربع به اینچ
 صحیح است . 1گزینه  

 های زیر صحیح است؟کدامیک از گزینه ..
 های گاز توکار، باید یک دور نوارپیچی شده و روی آن پرایمر زده شود.زدگی لوله( برای جلوگیری از زنگ1
های ایجاد شده بیش طبیعی، قمر مجتمع حفرهکشی گاز ( اگر در اثر انجماد گازهای محبوس شده در جوشکاری لوله2

 متر باشد، جوش قابل قبول نیست.میلی 5از 
ر تواند دها( نمی( لوله گاز توکار که به وسیله مصالح ساختمانی پوشیده شده است، در هیچ حالت )حتی در تقاطع3

 های تأسیساتی قرار گیرد.متر دیگر لولهسانتی 21فاصله کمتر از 
 سانتی متر باشد. 31های توکار در حیاط و امثال آن باید حداقل ( عمق لوله4

  در محل اتمام نوارپیچی باید نوار سه دور روی هم پیچیده شود . 42مورد ج صفحه  5-5-5-71بند : 
آنها  : در صورتی که قطر هر حفره یک چهارم ضخامت لوله بیشتر باشد و یا قطر هر هر مجتمع 51مورد ب صفحه  5-1-5-71بند 

 میلی متر باشد قابل قبول نمی باشد . 5بیش از 
: در صورتی که لوله های گاز با سایر لوله های تاسیساتی و کابل برق در یک کانال افقی یا قائم قرار گیرند  41صفحه  4-4-5-71بند 

 سانتی متر با سایر لوله ها فاصله داشته باشد . 71، باید حداقل 
 .باشد متر سانتی 41 حداقل باید آن امثال و حیاط در توکار هایلوله عمق:  41صفحه  71-4-5-71بند 

 صحیح است . 2گزینه  

فاصله نصب شیر مصرف گاز از بخاری و شومینه به ترتیب حداقل .....)از بدنه( و....... )از دیوار شومینه( سانتی  .8
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 متر است.
1 )81-21   2 )21-31 3 )21-81  4 )31-21 
  35صفحه  7-4-71جدول: 

 .صحیح است 2گزینه 

 در صورت نصب دو دستگاه گازسوز در یک طبقه ........................... .4
 ساخته برای اجرای دودکش استفاده کرد.های سیمانی پیشتوان از انواع مختلف لوله( می1
 متر باشد. 275( حداقل فاصله کالهک دودکش با کولرهای آبی باید 2
 تر یا مستقیماً روی دسگاه گازسوز کوچکتر قرار گیرد.دودکش مشترک باید نزدیک( 3
 دهد.درصد کاهش می 5درجه اضافه بر دو خم اول، ظرفیت اولیه رابط دودکش مشترک را  41( هر خم 4

  استفاده از قطعات لوله های سیمانی پیش ساخته سر صاف ممنوع می باشد و باید از نوع فنجانی  27صفحه  4-5-2-71بند :
 استفاده شود .

: انتهای کلیه دودکش ها باید حداقل یک متر از سطح بام باالتر بوده و از دیوار های جانبی حداقل سه  21صفحه  7-5-2-71بند 
 شد .متر فاصله داشته با

: در صورت نصب دو دستگاه گازسوز در یک طبقه ، دودکش مشترک باید نزدیکتر و یا مستقیما روی  12صفحه  2-4-2-71بند 
 دستگاه گازسوز کوچکتر قرار گیرد .

 کاهش می دهد . % 71درجه اضافه بر دو خم اول ، رفیت لوله رابط دودکش را  41: هر خم  11صفحه  2-3-2-71بند 
 حیح است .ص 3گزینه  

 ؟شیرسماوری گوشواره ای که قبل از رگوالتور نصب می گردد باید برای فشار کاری تا....بار مناسب باشد .11
1 )2  2 )1  3 )4  4 )3 
  5صفحه  54-71بند: 

 .صحیح است 3گزینه 

 

 


