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 ؟باشد ........... فشار متوسط های کابل و برای باید .............. فشار ضعیف های کابل دفن ( عمق١

 متر ٠,٨ حداقل -متر  1تا  ٠,٨( 1

 ٠,٨ حداقل -متر  1تا  ٠,٨( ٢ 

 برق فشار ضعیف متر بیشتر از کابل ٠,٨ حداقل -متر  1تا  ٠,٨( ٠

 برق فشار ضعیف متر بیشتر از کابل ٠,٨ حداقل -متر 1تا  ٠,٨( ٤ 

✓
 ٥-٢-٨-١١بند  ٧٨ صفحه ٤ گزینه 

 تمانیساخ با مصالح که توکار گاز طبیعی های با لوله برق فشار ضعیف های کابل فاصله ( حداقل٢

 ؟شوند چقدر است پوشیده می

    سانتیمتر    1٨( ٢                                               سانتیمتر    ٠٨( 1

 سانتیمتر ٢٨( ٤                                               سانتیمتر   ٢٠( ٠      

 ١١-٢-٨-١١بند  ٧٨ صفحه ٢ گزینه ✓

 ؟است نادرست ( کدام گزینه١

 باشد. میلیمتر می ٠٨برابر  گاز طبیعی کشی لوله برق از کلیدها و پریزهای فاصله ( حداقل1

سانتیمتر  ٠٨برابر  در منازل مسکونی ظرفشویی ماشین برق برای پریزهای ارتفاع نصب ( حداقل٢

 آب و فاضالب ماشین لوله خروجی برق از محل پریزهای فاصله  تمام شده و حداقل از کف

 باشد.  می سانتیمتر ٠٨برابر  لباسشویی

 اتاق یا فضای از یک را اگر در بیش روشنایی چراغ یا نقطه 1٢از  نباید بیش ( هر مدار روشنایی٠

 کند. باشند, تغذیه قرار گرفته مشخص

 1٨٨مجموع توان آنها از  شرط آنکه را به یا دو موتور کوچک توان یک می ( از هر مدار روشنایی٤

 کرد. غذیهوات تجاوز نکند, ت
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 ٠-1-1٨-1٠بند  1٢٨ صفحه 1 گزینه

 ٩-1-1٨-1٠بند  1٢٨ صفحه ٢ گزینه

 ١-١-١١-١١بند  ١٢١ صفحه ١ گزینه ✓

 ٢-1-1٨-1٠بند  1تبصره  11٩ صفحه ٤ گزینه

آزمایشگاه  عمومی روشنایی پیشنهادی کار و شدت روشنایی محل شدت روشنایی ( حداقل٤

 ؟چقدر است شیمیایی  صنایع کارخانه

1 )٠٨٨-٠٨٨( ٤                ٢٨٨-٠٨٨( ٠        ٠٨٨-٠٨٨( ٢   ٠٨٨-٠٨٨ 

 ٥-٢جدول پ  ١٧١ صفحه ١ گزینه ✓

ترل و کن حفاظتا ی تغذیه مورد نیاز برای تریکیالک تجهیزات و وسایل دارای که ایست ( محفظه٥

 باشد: می الکتریکی مدارهای

 ( فیوز باالدست٤           ( تابلو برق٠   ( فیوز٢                       ( دتکتور1

 ١-١-٦-١١بند  ٨١ صفحه ١ گزینه ✓

 ؟است نادرست ( کدام گزینه٦

 باشد. مجاز نمی اتصال زمین عنوان هادی ( استفاده از آلومینیوم به1

 باشد. می متر مربع میلی ٠٨برابر  مس با هادی اتصال زمین اصلی شینه مقطع سطح ( حداقل٢

 دارد. خاك و ابعاد الکترود بستگی نوع ترکیبات خاك, رطوبت به الکترود زمین الکتریکی ( مقاومت٠

 زمین یا هادی حفاظتی های هادی یا اصل آب و گاز باید بعنوان الکترود زمین فلزی های ( از لوله٤

 استفاده کرد.

  ١-٨-١بند پ  ١٦١ صفحه ١ گزینه

  ٢-٧-١بند پ  ١٦١ صفحه ٢ گزینه

 ١-١-١١-١بند پ  ١٦١ صفحه ١ گزینه

 ٨-١بند پ  ١٦٢ صفحه ٤ گزینه ✓
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 ؟است اخبار الزامی زنگ زیر نصب های از کاربری ( در کدامیک٨

 ( فروشگاه مواد غذایی٢                                                               ( سینما1

 ( درمانگاه٤                        طبقه ٠از  بیش مسکونی ( ساختمان های٠

 ٧-١-٨-١١جدول  ١١٢ صفحه ٤ گزینه ✓

 ؟است صحیح ( کدام گزینه٧

 و کف درز انبساط در سقف از محل برق عبوری های لوله شکستو یا  از صدمه جلوگیری ( برای1

 ها استفاده شود. لوله انعطاف پذیری تامین جهت رابط خرطومی های از لوله که ساختمان الزم نیست

 .توع استغییر ممن در محل مناسب تقسیم جعبه با تعبیه پالستیکی به از فوالدی ( تغییر نوع لوله٢

 بندی با عایق مفتولی از نوع تک میلیمتر مربع 1٨ ها تا مقطع کشی استفاده شده در سیم های ( سیم٠

 باشند.  می سی وی پی

 مولیمع یا میخ میخی های چندال و نیز بست های نوع توکار با استفاده از سیم های کشی ( انجام سیم٤

 .اکیدا ممنوع است

  ٠-٠-٠-1٠بند  1تبصره  ٩1 صفحه 1 گزینه

 1٨-٠-٠-1٠بند  ٩1 صفحه ٢ گزینه

 ١٤-١-٨-١١بند  ٨٢ صفحه ١ گزینه ✓

 1٠-٠-٠-1٠بند  ٩٠ صفحه ٤ گزینه

 

 ؟صورت مجاز است عنوان کانال باالرو در چه آسانسور به ( استفاده از شفت٨

 آسانسور باشد.خود  مربوط به مدارهای برای که ( در صورتی1

 آسانسور مجزا شده باشد. از شفت یا معادل بتنی آجری سانتی 1٨ با دیواری که ( درصورتی٢

 .مجاز نیست شرایطی هیچ ( تحت٠

 ٢و  1 ( گزینه٤
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✓
 ١١-١-٨-١١بند  ٧٥ صفحه ٤ گزینه 

 ؟معادل کدام مدار است یرومدار ن یبرا یمس یهاد مقطع سطح ( حداقل١١

 ( سایر مدارهای کنترل   ٤( مدار پریز     ٠              ( مدار روشنایی٢                ( مدار کنترل نیرو1

 ١٤-١-٨-١١جدول  ٧٥ صفحه ٢ گزینه ✓

     در نظر است یک دستگاه دارای مشعل مرتبط با تاسیسات مکانیکی را که براساس ( ١١       

    غیرسوختنی اعالم شده است، در محل اطاق  سازنده، نصب دستگاه روی پیدستورالعمل             

   تاسیسات واقع در طبقه همکف یک ساختمان نصب شود. کدام گزینه در مورد پی دستگاه              

 (٨٧صحیح است؟ )نظارت، مهر             

 ٩٨شعل دستگاه قرار دارد حداقل سانتی متر و در جهتی که م ٠٨( از پی دستگاه از هر طرف, حداقل 1

 سانتی متر پس از دستگاه ادامه یابد. 

 عرض دستگاه, پس از محل استقرار آن ادامه یابد.  -( پی دستگاه باید از هر طرف, حداقل به میزان ٢

سانتی متر و بیش از نصف عرض دستگاه در جهتی که مشعل قرار  ٠٨( پی دستگاه باید از هر طرف, ٠

 محل استقرار آن ادامه یابد.س از دارد پ

 برابر بزرگترین بعد دستگاه در هر طرف دستگاه ادامه یابد. 1٫٠( پی دستگاه باید ٤

 پاسخ صحیح است. ١گزینه 

, قسمت ت: در دستورالعمل ٢-٠-٠-1٤, بند ٠٢٨, ص 1٠٩٠مقررات ملی ساختمان, ویرایش  1٤مبحث 

 ٠٨٨سازنده, اگر نصب دستگاه روی پی غیر سوختنی اعالم شده است, پی دستگاه باید از هر طرف دست کم 

 میلی متر, پس از دستگاه ادامه یابد. ٩٨٨میلی متر و در جهتی که مشعل دستگاه قرار دارد دست کم 

 

در یک ساختمان مسکونی که تنها منبع انرژی گرمایی آن گازوئیل و مصرف سوخت ساالنه  ( ١٢

ذخیره آن باید چقدر باشد؟ برای آزمایش مخزن جدید  لیتر است، گنجایش مخزن ٢١١١١آن 
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 (٨٧چه تدابیری باید اندیشید؟ )نظارت، مهر 

کیلوپاسکال  ٢٠اعت با فشار حداقل لیتر و با هوا و هر گاز خنثی دیگر در مدت حداقل دو س ٤٨٨٨( 1 

 آزمایش شود. 

کیلوپاسکال  1٠لیتر و با هوا و هر گاز خنثی دیگر در مدت حداقل نیم ساعت با فشار حداقل  ٢٨٨٨( ٢

 آزمایش شود.

 1٨لیتر و با هوا و هر گاز خنثی دیگر در مدت حداقل یک شبانه روز با فشار حداقل  ٢٨٨٨( ٠ 

 کیلوپاسکال آزمایش شود. 

کیلوپاسکال  ٢1لیتر و با هوا و هر گاز خنثی دیگر در مدت حداقل یک ساعت با فشار حداقل  ٤٨٨٨( ٤

 .آزمایش شود

 پاسخ صحیح است. ٤گزینه  -٢

درصد  ٢٨در این تست : ٢-٢-1٢-1٤, بند 1٠٨, ص 1٠٩٠مقررات ملی ساختمان, ویرایش  1٤مبحث 

 .٠و  ٢, مورد ٢-٤-1٢-1٤, بند 1٠٤لیتر خواهد بود و طبق ص  ٤٨٨٨لیتر  ٢٨٨٨٨

 

متر باشد، حداقل چند دهانه ی  ٦اگر طول هود مورد نیاز یک دستگاه پخت و پز گازی  ( ١١

 (٨٨نظارت، بهمن  خروج هوا برای این هود باید در نظر گرفت؟

 لیتر در ثانیه بر متر ٢٠٠ی  ی خروج هوا با ظرفیت تخلیه یک دهانه( 1

 دهانه ی خروج هوا  ٠حداقل ( ٢ 

 ی خروج هوا  دهانه ٢حداقل ( ٠

 لیتر در ثانیه بر متر 1٤٨ی  یک دهانه ی خروج هوا با ظرفیت تخلیه( ٤

 پاسخ صحیح است ١گزینه  -١

دهانه های خروج هوا از هود باید به : ٠, مورد ٠٠, ص 1٠٩٠مقررات ملی ساختمان, ویرایش  1٤مبحث 

ترتیبی به کانال تخلیه هوا متصل شود که هوا به طور یکنواخت در تمام نقاط درون هود جریان یابد. برای 
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متر طول هود, دست کم یک دهانه خروج هوا در نظر گرفته شود. که در این  ٠این کار الزم است برای هر 

 دهانه. ٢متر آن حداقل یک دهانه الزم است و در مجموع  ٠ای هر متر است بنابراین بر ٠تست طول هود 

 

 (٨٨های با رانش مکانیکی در ساختمان های ویالیی مستقل: )نظارت، بهمن  در دودکش (١٤

میلی متر باالی سطح تمام شده محل خروج باشد.  ٠٨٨پایین دهانه خروجی دودکش باید حداکثر ( 1

 .متر باالتر از سطح عبور افراد باشد ٢دهانه خروجی در محل عبور افراد پیاده باید دست کم ( ٢

قرارگیری دهانه خروجی دودکش می تواند مستقیما در باال یا در فاصله افقی کمتر از یک متری از ( ٠ 

 یک کنتور گاز قرار گیرد. 

 ورودی مکش اجباری هوا باشد. دهانه خروجی دودکش باید حداقل یک متر باالتر از دریچه( ٤

 پاسخ صحیح است. ٤گزینه  -٤

, 1٠٩ص : 1گزینه . ٠, قسمت الف, مورد 1٠٩, ص 1٠٩٠مقررات ملی ساختمان, ویرایش  1٤مبحث 

میلی متر باالی سطح تمام شده  ٠٨٨, پایین دهانه خروجی دودکش باید دست کم 1قسمت الف, مورد 

متر( باالتر  ٢٫٢٨میلی متر ) ٢٢٨٨؛ دست کم ٢, قسمت الف, مورد 1٠٩ص : ٢محل خروج باشد. گزینه 

؛ دهانه خروجی دودکش نباید مستقیما ٠, قسمت الف, مورد 1٠٩ص : ٠از سطح عبور افراد باشد. گزینه 

 در باال یا در فاصله ای افقی کمتر از یک متری از یک منبع سوخت یا کنتور گاز قرار گیرد.

 

خوابه باید دست کم چند لیتر باشد و اگر با ترکیدن  ٢ن برای یک واحد ظرفیت ذخیره آبگرمک (١٥

  (٨٨سریعا کاهش یابد چه اتفاقی می افتد؟ )نظارت، اردیبهشت  ظرف حاوی آب مافوق گرم فشار

 برابر می شود.  ٤لیتر, حجم آب در اثر تبدیل به بخار در فشار اتمسفریک  ٠٠( 1

 لیتر, آب فورا خواهد جوشید.  ٠٠( ٢

 برابر میشود. ٤لیتر, حجم آب در اثر تبدیل به بخار در فشار اتمسفریک  11٨( ٠

 لیتر, آب فورا خواهد جوشید.  11٨( ٤
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 پاسخ صحیح است. ٤گزینه 

ظرفیت ذخیره آب : ٧-٢-٨-١٤، بند ٧١، ص ١١٨٦مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ١٤مبحث 

لیتر، دوخوابه  ٨٥گرم کن گازی مخزن دار باید دست کم برای هر واحد مسکونی بک خوابه 

لیتر باشد. قسمت دوم سوال در مبحث چهاردهم وجود ندارد و  ١٥١لیتر و سه خوابه  ١١١

 متاسفانه خارج از منابع طرح شده است.

 

میلی متر  ٤٤١ه قطر کمینه ضخامت ورق فوالدی دودکش قائم فلزی گرد ب(١٦

نسوختنی  .................................. است و باید دست کم ................................. با مصالح و مواد

 ( ٨٨ساختمان فاصله داشته باشد. )نظارت، اردیبهشت 

 میلی متر  1٨٨میلی متر,  1٫٠( ٢                                   میلی متر ٤٠میلی متر, ٠ ( 1

 میلی متر ٠٨میلی متر,  1٫٠( ٤                                   میلی متر ٠٨میلی متر,  ٢٫٠( ٠

 پاسخ صحیح است. ١گزینه 

ضخامت ورق فوالدی : 1-٠-11-1٤, جدول 1٤1, ص 1٠٩٠مقررات ملی ساختمان, ویرایش  1٤مبحث 

میلیمتر کمینه ضخامت ورق  ٤٠٠تا  ٤٨٠دودکش قائم فلزی؛ طبق جدول برای قطر دودکش گرد از 

 ٤٠٨برای دودکش با قطر : ٢ -, قسمت ب1٤٢میلی متر می باشد. و طبق ص  ٢٫٠دودکش قائم فلزی 

نسوختنی ساختمان  میلی متر میان دودکش و مصالح و مواد ٠٨میلیمتر و کمتر از آن, دست کم فاصله 

 باشد.

 

آیا دستگاه با سوخت مایع یا گاز نباید تحت هیچ شرایط در اتاق خواب نصب شود؟ و در  (١٨

خصوصی باید دست کم در چه ارتفاع باالتر از کف قرار گیرد؟ )نظارت,  صورت نصب آن در پارکینگ

 ( ٩٠اردیبهشت 
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 متر  ٢٫٤( نباید نصب شود, ٢                                      متر ٢٫٠( می تواند نصب شود, 1

 متر 1٫٠( نباید نصب شود, ٤                                      متر 1٫٠( می تواند نصب شود, ٠

 پاسخ صحیح است.. ١گزینه 

الف: بخاری دودکش دار با -٤-٠-1٤, بند ٠1, ص 1٠٩٠مقررات ملی ساختمان, ویرایش  1٤مبحث 

گاز را در شرایط زیر می توان در اتاق خواب نصب کرد: همه هوای احتراق را مستقیما از سوخت مایع یا 

 خارج دریافت کند و همه محصوالت احتراق را مستقیمان به خارج بفرستد.

پ: اگر دستگاه با سوخت -٤-٠-٠-1٤, بند ٠٠گنجینه تست های آزمون نظام مهندسی معماری و ص 

متر( باالتر  1٫٠میلی متر ) 1٠٨٨صب می شود, دست کم باید در ارتفاع مایع یا گاز در گاراژ خصوصی ن

 از کف قرار گیرد.

 

برای یک اتاق اداری با دو نفر کارمند، بدون ارباب رجوع و بدون بخاری، در صورتی که  (١٧

دبی دریچه ورود هوا )در شرایط با اختالف فشار  تهویه به صورت مکانیکی انجام شود. برای

 (٨٨استاندارد کدام یک از گزینه های زیر قابل قبول است؟ )نظارت، اردیبهشت 

  مترمکعب در ساعت  ٠٨( ٢                                         مترمکعب در ساعت ٥١( ١ 

 مترمکعب در ساعت ٠٨( ٤                                            مترمکعب در ساعت ٠٨( ١

 پاسخ صحیح است. ٢گزینه 

 ٠٫1, برای هر نفر حداقل ٤-٤-٤-1٤, جدول ٤1, ص 1٠٩٠مقررات ملی ساختمان, ویرایش  1٤مبحث 

 لیتر در  1٤٫٢لیتر در ثانیه هوا از بیرون نیاز است, چون دو نفر در اتاق هستند این مقدار برابر است با 

 ثانیه, با تبدیل واحد به متر مکعب در ساعت داریم:

 

 

مترمکعب در ساعت است, که نباید از آن کمتر  ٠1٫1٢پس حداقل مقدار هوای ورودی از بیرون برابر با 
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مترمکعب در ساعت می باشد. و نکته: واحد  ٠٨یعنی  ٢رین گزینه به این عدد گزینه باشد و نزدیک ت

لیتر بر ثانیه می باشد که در مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان لیتر در ثانیه قید "صحیح دبی, 

 شده است و صحیح نمی باشد.

 و تبدیل واحدها در این تست به این صورت است:

 

 

 ثانیه می باشد. ٠٠٨٨هر ساعت لیتر, و  1٨٨٨مترمکعب 

 

 (٨٦کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ )نظارت، مهر (١٨

راه دسترسی به دستگاههای تأسیساتی روی بام نباید مستلزم باال رفتن از موانعی به ارتفاع بیش از ( 1

 سانتی متر باشد.  ٠٨

 کیلوپاسکال نسبی است.  1٨٠فشار کار دیگ بخار پر فشار حداکثر ( ٢

لیتر در ثانیه بر مترمربع از  ٨٫1مقدار تعویض هوای مکانیکی فضاهای خالی از انسان نباید کمتر از ( ٠

 سطح افق هر فضا باشد. 

 ٨٠٠بازگردانی هوای استخر سرپوشیده به فضاهای دیگر ساختمان در صورتی مجاز است که تا ( ٤

 رطوبت زدایی شده باشد.

-٤-٤-1٤, بند ٤٤, ص 1٠٩٠مقررات ملی ساختمان, ویرایش  1٤پاسخ صحیح است. مبحث  ٠گزینه 

لیتر بر متر مربع سطح افقی هر فضا  ٨,1, قسمت ب: مقدار هوای مکانیکی این فضاها نباید کمتر از ٩

؛ راه دسترسی نباید مستلزم باال رفتن سا ٢, قسمت الف, مورد ٤-٠-٠-1٤, بند ٠٠ص : 1باشد. گزینه 

سانتی متر( یا راه رفتن روی بام شیب دار, با  ٠٠میلی متر ) ٠٠٨ذشتن از موانعی به ارتفاع بیش از گ

 ص: ٢درصد باشد. گزینه  ٠٠شیب بیش از 

پوند بر اینچ مربع  1٠کیلوپاسکال نسبی ) 1٨٠, تعریف دیگ؛ فشار کار دیگ بخار پرفشار باالتر از 1٤
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 , قسمت ب.٠-٤-٤-1٤, بند ٤٠ص : ٤نسبی( است. گزینه 

 

مترمربع، در صورتی که  ٢١١برای تامین تهویه طبیعی یک سالن غذاخوری به مساحت  ( ٢١

شوند، مجموع سطح بازشوها حداقل باید چند  بازشوها مستقیما به هوای خارج و آزاد باز

 (٨٥مترمربع باشد؟ )نظارت، اسفند 

1)1٢٠(٤                ٢٨( ٠                ٠( ٢                ٨   

 پاسخ صحیح است. ٢گزینه 

: سطح بازشوی دهانه هر ٠-٠-٤-1٤, بند ٠٩, ص 1٠٩٠مقررات ملی ساختمان, ویرایش  1٤مبحث 

درصد سطح زیربنای فضایی باشد که هوای آن با تهویه طبیعی,  ٤فضا به هوای خارج باید دست کم 

 تعویض می شود. که در این تست

 

  ( ٨٥کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟ )نظارت، شهریور ( ٢١

 درجه سلسیوس است. ٠٤( حداکثر دمای هوای برگشت داخل کانال گچی 1

 درجه سلسیوس مقاوم باشد. ٠٤( جنس و پوشش رنگ دریچه هوا باید تا دمای ٢ 

 شتر باشد. درجه سلسیوس بی 1٢٨( دمای هوای داخل کانال قابل انعطاف فلزی نباید از ٠ 

 درجه سلسیوس بیشتر باشد. 1٢٨( دمای هوای داخل کانال قابل انعطاف غیرفلزی نباید از ٤

 , ص1٠٩٠مقررات ملی ساختمان, ویرایش  1٤پاسخ صحیح است. مبحث  1گزینه 

, ب: استفاده از کانال ساخته شده از پانل های گچی فقط برای هوای برگشت مجاز ٠-٠-٠-1٤, بند ٠1

, ٠٤ص : ٢درجه سلسیوس بیشتر باشد. گزینه  ٠٢است. در این حالت دمای هوای داخل کانال نباید از 

 .٠؛ مورد ٠-٤-٠-1٤بند 

 , قسمت ت.٤-٠-٠-1٤, بند ٠٢ص : ٤و  ٠گزینه 
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 (٨٤برای جلوگیری از مکش اضافی در دودکش دستگاه گازسوز چه باید کرد؟ )نظارت، بهمن  ( ٢٢

 باید وسیله ای در آن قرار گیرد تا حرکات طولی لوله ناشی از دما را جذب کند.( 1

  ( اضافه کردن ارتفاع دودکش از روی بام ٢

  فاصله داشته باشد. متر  ٠( باید دودکش از موانع با ارتفاع بیش از دو متر, حداقل ٠

 ( وارد کردن مقداری هوای اضافی به دودکشها٤

 پاسخ صحیح است. ٤گزینه 

, دریچه تعادل: وسیله ای که بر روی لوله رابط 11, ص 1٠٩٠مقررات ملی ساختمان, ویرایش  1٤مبحث 

مکش, دودکش یا در محل برخورد دود از دستگاه گازسوز, با اهداف زیر نصب میشود: در صورت نبود 

مسدود بودن دودکش یا پس زدن دود, دود از دهانه های باز آن خارج میشود. در صورت مکش اضافی 

دودکش, مقداری هوای اضافی به درون دودکش وارد کند و با رقیق کردن آن, جریان دود را در دودکش 

 متعادل سازد.

 

 ا دیوار باربر ساختمان عبور میی پی از زیر یا داخل که هایی لوله کشی لوله در حفاظت( ٢١

 شوند؟ حفاظت چیزی .باید در برابر چهکنند

 وارده در برابر بارهای-٢    شدن در برابر شکسته-1

 ٢و1 گزینه-٤               مرده و زنده بارهای در برابر نیروهای-٠ 

 ٤.)گ(٠.)ص(یکش لوله واژه(حفاظت ید)کل 

 باشد؟  آن چقدر باید دمای باید استفاده کرد و حداقل نوع آبی چه در آب گرم مصرفی( ٢٤

 .درجه ٤٠باشد. آشامیدنی از نظر بهداشتی که آبی-1

 .درجه ٤٠باشد. معادل آب آشامیدنی از نظر بهداشتی که آبی-٢

 . درجه٤٠باشد. آشامیدنی غیر قابل از نظر بهداشتی که آبی-٠

 .درجه ٤٠استحمام باشد. قابل فقط داشتیاز نظر به که آبی-٤
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 ٠.)گ(٩.)ص()کلید واژه(آب گرم مصرفی

 

 سانتی   باید چند حداقل کفشوی خروجی قطر دهانه عمومی ساختمانهای در کفشوی( ٢٥ 

 متر باش؟

 متر سانتی ٠,٠-٤         متر    سانتی ٠-٠              متر  سانتی ٩-٢    متر      سانتی ٠-1

 1.)گ(٠٠.)ص(یواژه(کفشو ید)کل 

 آب ....... کشی لوله در طراحی(٢٦

 صورت گیرد. مناسب مقدار الزم و سرعت آب به ها برای لوله اندازه گذاری-1

 صورت گیرد. آب گرم مصرفی ها برای لوله اندازه گذاری-٢ 

 قوچ شود. ایجاد ضربه آب موجب سرعت باشد که باید طوری انداره گذاری-٠ 

 ٠و1 گزینه-٤ 

 1.)گ(٤1.)ص(آب مصرفی توزیع کشی لوله )کلید واژه(طراحی 

 

 ؟گردد تعداد شیر  نصب نوع و چه فشار باید چه هر مخزن آب تحت آب به تغذیه در لوله (٢٨ 

 شیر یکطرفه 1و  و وصل شیر قطع ٢-٢       شیر یکطرفه ٢و و وصل شیر قطع ٢-1

 شیر یکطرفه 1و  و وصل شیر قطع 1-٤        شیر یکطرفه ٢و  و وصل شیر قطع 1-٠

 ٤.)گ(٠٨شیرها.)ص( نصب )کلید واژه(محل  

 

 انجام میگیرد؟ با هوا چگونه کشی لوله درآزمایش ( ٢٧ 

 بار ٢,٨و با فشار کشی لوله شبکه به کم هوای با تزریق-1

 بار ٠,٨و با فشار کشی لوله شبکه داخل فشرده به هوای با تزریق-٢ 

 ها لوله داخل بار به ٠,٨آب با فشار  با تزریق-٠ 

http://www.sistanpey.com/


 

www.sistanpey.com.         @ sistanpey                                      09393083463 

      

 

 بار ٢,٨و با فشار کشی لوله شبکه داخل فشرده به هوای با تزریق-٤ 

 ٢.)گ(1٨٤هوا.)ص(با  کلید واژه(آزمایش

 

 نوع باید استفاده شود؟ گاه آنها از چه و تکیه بست چدنی های در لوله( ٢٨

 گزینه هر سه-٤                دیوار کوب  -٠                 کورپی-٢              آویز   -1 

 ٤.)گ(1٠٩.)ص(افقی گاه لوله و تکیه )کلید واژه(بست-٠سؤال 

 

 دهد؟ را نشان می چیزی زیر چه ها شکل فتینگ دراتصال فلنجی(١١ 

 باال به چرخش _ درجه ٩٨ زانوی-1 

 پایین به چرخش _ درجه ٩٨ زانوی-٢ 

 افقی درجه ٩٨ زانوی-٠  

 قائم درجه ٩٨ زانوی-٤  

 ٠.)گ(1٠٤ها.)ص( )کلید واژه(فیتینگ
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