
مبحث هفـدهم ؤاالت ـامل سـح کـریـتش

 کشی گاز طبیعی لولهمقررات ملی ساختمان 
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :مؤلف 

 دکتر رامین قاسمی اصل 

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب 

  

 



 

 Ghasemiasl, Ramin   - 1343  قاسمی اصل، رامین،  سرشناسه:  
 کشی گاز طبیعی تشریح کامل سواالت مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان لوله دیدآور:عنوان و نام پ  

 .1396    تهران : نوآور،  مشخصات نشر:  

   ص. 156   مشخصات ظاهري:  

 978-600-168-350-3  شابک:  
 فیپاي مختصر وضعیت فهرست نویسی:  

 قابل دسترسی است http://opac.nlai.ir: فهرستنویسی کامل این اثر در نشانی یادداشت:  

  4675073   شماره کتابشناسی ملی:  
 

 

 

 

 
 

 مبحث هفدهم واالتـامل سـح کـریـتش

 کشی گاز طبیعی لولهمقررات ملی ساختمان 
 

 دکتر رامین قاسمی اصلمؤلف: 

 ناشر: نوآور

 نسخه 500 شمارگان:

 محمدرضا نصیرنیا :فنیمدیر 

  نوبت چاپ:

 978ـ 600ـ168ـ350ـ3شابک: 

 قیمت: 
 
 
 
 

ــوآور ــران: ن ـ خ ته ــالب، خ  ــ ــررازي، خ انق ــهداي فخ ــدارمري ش   ژان

 دوم،  ، طبقــه58 پــالكایرانیــان،  ســاختمان دانشــگاه خ بــه نرســیده

 www.noavarpub.com 66484191 ـ 92 تلفن: 6 واحد
 

ون حقوق مؤلفان کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قان
براي ناشـر محفـوظ و منحصـراً     1348و مصنفان مصوب سال 
باشد. لذا هـر گونـه اسـتفاده از کـل یـا       متعلق به نشر نوآور می

قسمتی از این کتاب (از قبیل هر نـوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن،     
برداري، نشـر الکترونیکـی، هـر نـوع انتشـار بـه صـورت         عکس

فایل صوتی یا تصویري و  وي دي، فیلم  اینترنتی، سی دي، دي
غیره) بـدون اجـازه کتبی از نشـر نوآور ممنـوع بـوده و شرعــاً  

 گیرند. حـرام اسـت و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می
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 پیشگفتار:

کشـی گـاز طبیعـی سـاختمانها، ضـروري اسـت       اي تمرین، ممارست و آموزش مطالب لولهبر

ایـن منظـور از مجموعـه    سواالت متداول در این زمینه مورد بررسی و تحلیل قـرار گیـرد. بـه   

حرفه کاردانهاي فنی، آزمون صالحیت نظارت حرفه مهندسان، ورود بهسواالت آزمون ورود به

هندسان و مجریان در کنار سواالت تخصصی طراحـی شـده بـا قلـم     کشی گاز مو بازرسی لوله

اي صورت تستی چهار گزینهنویسنده، کتاب حاضر تدوین گردیده است. سواالت این کتاب به

چنین اصـول  در حوزه مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان به سواالت فنی و تخصصی و هم

متریـک آن اختصـاص یافتـه اسـت.     گـاز و ترسـیم نقشـه ایزو   و مبانی نقشه کشی لوله کشی

بنـدي شـده   بندي مقررات ملی تقسـیم صورت موضوعی برمبناي فصلشده بهسواالت طراحی

چنین پاسخنامه تشریحی مستند به بنـد  قـانونی   است  در پایان هر فصل کلید پاسخها و هم

م شده است. ایـن کتـاب، جلـد دو   آخرین ویرایش مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ارائه

شرح تفصیلی بر مبحث هفدهم مقررات ملی سـاختمان (لولـه کشـی گـاز     « کتـاب  

توسط انتشـارات نـوآور بـه     1395است که توسط نویسنده، جلد اول آن در سال  »طبیعی) 

شود براي اطالع از نکات فنی و اجرایی، روش حـل مسـائل    باشد . توصیه میچاپ رسیده، می

هاي ایزومتریـک، کتـاب   گاز و مسائل مرتبط با  نقشه کشیچنین ترسیم فنی نقشه لولهو هم

مذکور در ابتدا مورد مطالعه قرار گیرد. کتاب حاضر براي متقاضیان ورود به حرفـه مهندسـی   

تاسیسات مکانیکی، ورود به حرفه کاردانهاي فنی، صالحیت نظارت و بازرسی گـاز مهندسـان   

توانـد مفیـد   اغل در ایـن حـوزه مـی   و مجریان، کارشناسان رسمی دادگستري و حتی افراد ش

 باشد.

شـروع شـده    17ضمنا در پاسخنامه تشریحی شماره جداول، شکلها و نمودارهایی که با عدد 

اشاره به مرجع مقررات ملی داشته و مابقی آنها مربوط به شماره جداول، شکلها و نمودارهاي 

 ارجاع شده به این کتاب است.

رمین قاسـمی اصـل بـراي مسـاعدت در تـدوین فصـل       الزم است، از زحمات آقاي مهندس آ

 خوانی و ایزومتریک تشکر فراوان شود.نقشه

 

 رامین قاسمی اصل
 

 



 

 

 کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلّفـان و مصـنّفان و هنرمنـدان     
 

متعلّق بـه نشـر    ، براي ناشر محفوظ و منحصرا1350ًنامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348 مصوب سال

نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول، تصاویر ایـن کتـاب   

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یا قسـمتی از کتـاب    در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت

ز کتـاب، تهیـۀ پـی دي اف از کتـاب،     به هـر شـکل از قبیـل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ ا         

وي دي، فـیلم، فایـل     صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي    برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار بـه  عکس

دون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و   شـرعاً نیـز حـرام    صوتی یا تصویري و غیره ـب

 گیرند. رار میق پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 

صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد       با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتـب نشـر نـوآور بـه    

کـه هـر    چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی   این

نـوآور را   سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتـب نشـر  

در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن      

ها  انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت

ظر قـانونی  پردازند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از ن می

باشد، وکیل قـانونی انتشـارات از طریـق وزارت فرهنـگ و      غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

اي و اینترنتـی) و نیـز سـایر مراجـع      (پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  پلیس فتاارشاد اسالمی، 

احـل قـانونی و اقـدامات    قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مر     

قـرار داده و کلّیـۀ خسـارات وارده بـه ایـن       پیگرد قانونی و قضـایی قضایی، خاطیان را مـورد  

 گردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریسـو،      همچنین درصورتی

رسـانی تخلّفـات    ام به فروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع   اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقد

کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی،  

اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجـع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه اسـتیفاي       

 نماید. حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

 رید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،خ

 و شرعاً نیز حرام است. از نظر قانونی غیرمجاز 

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّـف از قبیـل   

و  021 66484191 -2هـاي ر بـه شـماره  هاي انتشارات نــوآو  مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن

و یـا از   info@noavarpub.comو یا از طریق ایمیل انتشارات بـه آدرس   09123076748

به این انتشارات ابـالغ نماینـد،     www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت 

 عمـل آیـد،    تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیـز خـود خواننـدگان محتـرم جلـوگیري بـه      

 عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند. و نیز به       
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 پاسخ گزینه الف است.  - 1

 oC  5/15بـه oC  5 /14از را اسـت کـه دمـاي یـک گـرم آب      گرمـایی مقدار طبق تعریف کالري 

. اگر چنانچه تعریف کیلوکالري پرسیده شود، فقط کافی است در تعریف فـوق یـک گـرم    برساند

 آب به یک کیلوگرم آب تغییر یابد.

 
 پاسخ گزینه الف است.  - 2

 176 يفشـارکار با ساختمان  یمحدوده کاري مبحث هفده مقررات مل 2-1-1-17بر اساس بند 

 نچیـ ا 4اندازه لولـه   يباال ساعت و دستدرمکعبترم 160مصرف  يباال دست آب،ستونمتریلیم

 است.

 
 پاسخ گزینه ب است. - 3

 این مبحث براي کاربري گاز طبیعی تحویلی به ساختمانها است. 2-1-1-17طبق بند 

 
 ف است. پاسخ گزینه ال - 4

 گـرد کشی گاز خانگی شـیر ربـع  منظور از شیر اصلی مصرف در لوله از تعاریف، 25بر اساس بند 

 شود.کشی داخلی نصب میکه بعد از کنتور بر روي لولهاست توپکی 

 
 پاسخ گزینه الف است. - 5

قلیل فشار شـبکه توزیـع   براي ت ايسیلهو(رگالتور)  کننده فشار گازتنظیماز تعاریف،  9طبق بند

 به حد مجاز است.آن گاز در یک مرحله و رسانیدن 

 
 پاسخ گزینه د است. - 6

متـان)   شده هیدروکربورهاي گـازي (عمـدتاً  از تعاریف، گاز طبیعی مخلوط پاالیش 34طبق بند 

 شود.یبوده که از پاالیشگاهها به نقاط مصرف منتقل م

 
 پاسخ گزینه ب است. - 7

کـه تحـت فشـار بخـار     است گاز مایع مخلوط هیدروکربورهاي مایع سبک شامل بوتان و پروپان 

 شود.صورت مایع در سیلندر ذخیره میخود به

 
 پاسخ گزینه ب است. - 8



 کشی گاز طبیعی لوله مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان تشریح کامل سؤاالت 10  

 

گیري حجـم گـاز مصـرفی    که براي اندازهاست نتور گاز دستگاهی کاز تعاریف،  33بر اساس بند 

 رود.کار میبه

 
 پاسخ گزینه د است. - 9

اي ایمنی است کـه در مسـیر   وسیلهاز تعاریف، شیر خودکار قطع جریان گاز اضافی  26طبق بند

شـده، جریـان گـاز را    حـد تنظـیم  کشی گاز نصب شده و در صورت عبور جریان گاز بیش از لوله

 شود.به این شیر فیوز گازي گفته می نماید.قطع می

انـدازة   شـود مشـخص   باید بتداعملکرد این شیر شبیه فیوز برق است. براي انتخاب فیوز گازي ا

در روي لولۀ مـورد نظـر   بعد جاي نصب شیر  ۀاست. در مرحلاي  اندازه ورودي ساختمان چه ۀلول

در یک اندازة معین بر حسب دبـی جریـان گـاز، انـواع     .شودتعیین ن گاز عبوري با توجه به میزا

فیوز گازي طبق استاندارد وجود دارد. بنابراین معیار انتخاب فیوز گازي اندازة لولـۀ گـاز و دبـی    

 جریان است.

 
 پاسخ گزینه ج است.   - 10

کـه در  است اي وسیله ر قطع گاز حساس در مقابل زلزلهشیر خودکااز تعاریف،  27بر اساس بند 

 نماید.هنگام بروز زلزله با شدت از پیش تعیین شده جریان گاز را به طور خودکار قطع می

اسـت.   يا شود اندازة لولۀ ورودي ساختمان چه انـدازه   مشخص دیزلزله ابتدا با ریانتخاب ش يبرا

اي که قرار اسـت   که جهت لولۀ گاز در نقطه صورتیدر مرحلۀ بعد جاي نصب شیر تعیین شود.در

جهـت لولـه عمـودي اسـت دو حالـت       اگر.شود یشیر نصب شود افقی باشد، شیر افقی انتخاب م

جهت جریان گاز از پایین به باال است که شیر مورد نیاز، شیر عمودي  نکهیایکی شود؛ یممکن م

از باال به سمت پایین است که شـیر عمـودي    جهت جریان گاز نکهیاگریاز پایین به باال است و د

 انیـ زلزله، اندازة لوله و جهـت جر  ریانتخاب ش اریمع نیبنابراباشد. از باال به پایین قابل نصب می

 گاز است.
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بـودن،  وه بر اسـتاندارد زلزله، عال ری. در ضمن ششود  ینصب م یاصل ریبعد از کنتور و ش ریش نیا

عبـارتی  به باشد.گاز را داشته ساتیجهت استفاده در تأس یگازرسان صالح يمراجع ذ ۀیتأیید دیبا

 کشی داخلی اجرا شود.نصب آن در محدوده لوله 30-4-1-17طبق بند 
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 شخص حقیقی یا حقوقی که صالحیت  مهندس ناظر  3-2-1-17از تعاریف و بند  48طبق بند 


