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 پیشگفتار:

هوا   مجمموع هواخ  بیعوی سواتممان  كشی گاز طبرا  تمرينخ مما ست و آموزش مطالب لول 
ضرو   است سواالت ممداول د  اين زمین  موو د بر سوی و   ها  صنعمی مسکونی و محوط 
-حرف  مهندسانخ و ود بو  اين منظو  از مجموع  سواالت آزمون و ود ب تحلیل قرا  گیرد. ب 

مجريان  كشی گاز مهندسان وها  فنیخ آزمون صالحیت نظا ت و باز سی لول حرف  كا دان
د  كنا  سوواالت تخصصوی طراحوی شوده بوا قلوم       قضائی  و آزمون كا شناسان  سمی و قوه

ا  د  صو ت تسمی چها  گزين ده است. سواالت اين كماب ب شنويسندهخ كماب حاضر تدوين 
چنین اصول و حوزه مبحث هفدهم مقر ات ملی ساتممان ب  سواالت فنی و تخصصی و هم

گاز و ترسیم نقش  ايزوممريک آن اتمصاص يافم  است. سواالت كشیمبانی نقش  كشی لول  
جوز  بو   بنود  شوده  بند  مقر ات ملی تقسیمصو ت موضوعی برمبنا  فصلشده ب طراحی

جا د  يک صو ت يکمربع ك  ب اينچبرپوند 60تا  9كشی گاز طبیعی با فشا  بخش دوم لول 
چنین پاسخنام  تشريحی مسومند  ها و همپاسخ د  پايان هر فصل كلید .استفصل ا ائ  شده

شوده اسوت. ايون    ب  بند  قانونی آترين ويرايش مبحث هفدهم مقر ات ملی ساتممان ا ائو  
شرح تفصیلی بر مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان )لوله » كمابخ جلد دوم كماب 

سون  تو 6928كو  توسون نويسوندهخ جلود اول آن د  سوال       باشدمی «کشی گاز طبیعی( 
شود برا  اطالع از نکات فنی و اجرايیخ  وش  . توصی  می استانمشا ات نوآو  ب  چاپ  سیده

هوا   كشوی گواز و مسوائل مورتبن بوا  نقشو       چنین ترسیم فنی نقش  لول حل مسائل و هم
كماب مذكو  مو د مطالع  قرا  گیرد. كماب حاضر برا  ممقاضویان و ود  د  ابمدا ايزوممريکخ 
ها  فنویخ صوالحیت نظوا ت و    سی تاسیسات مکانیکیخ و ود ب  حرف  كا دانب  حرف  مهند

و حموی افوراد    قضوائی  و قوه باز سی گاز مهندسان و مجريانخ كا شناسان  سمی دادگسمر 
 تواند مفید باشد.شاغل د  اين حوزه می

وع شريا پ  62ها و نمودا هايی ك  با عدد ضمنا د  پاسخنام  تشريحی شما ه جداولخ شکل
هوا و  ها مربوط ب  شما ه جداولخ شوکل شده اشا ه ب  مرجع مقر ات ملی داشم  و مابقی آن

 نمودا ها  ا جاع شده ب  اين كماب است.
الزم استخ از زحمات آقا  مهندس آ مین قاسمی اصول بورا  مسواعدت د  تودوين فصول      

تشوکر فوراوان    نو سركا  تانم مهندس زيبا آيمی برا  تصحیح مم توانی و ايزوممريکنقش 
 شود.
 

 رامین قاسمی اصل
 



 

 
 كلّیة حقوق چاپ و نشر اين كماب مطابق با قانون حقووق مللّفوان و مصونّفان و هنرمنودان    

 

خ برا  ناشر محفوظ و منحصراً ممعلّق بو  نشور   6980نامة اجرايی آن مصوّب  و آيین 6965 مصوّب سال
ز مطالبخ اشکالخ نمودا هاخ جداولخ تصاوير ايون كمواب   نوآو  است. لذا هر گون  اسمفاده از كل يا قسممی ا

ها و موا د ديگرخ و نیز هر گون  اسمفاده از كل يا قسممی از كمواب   د  ديگر كمبخ مجالتخ نشرياتخ سايت
ب  هور شوکل از قبیول هور نووع چواپخ فمووكنیخ اسوکنخ تايو، از كموابخ تهیّوة پوی د  ا  از كموابخ              

و  د خ فویلمخ فايول     صوو ت اينمرنمویخ سوی د خ د     نوع انمشا  ب  بردا  خ نشر الکمرونیکیخ هر عکس
  شرعاً نیـز حـرام   صوتی يا تصوير  و غیره بودون اجازة كمبی از نشر نوآو  ممنوع و غیرقانونی بووده و 

 گیرند. قرا  می پیگرد قانونی و قضاییاستخ و ممخلّفین تحت 

صوو ت فايول و د يوا پوی د  ا  و مووا د       با توجّ  ب  اينک  هیچ كمابی از كمب نشور نووآو  بو    
كو  هور    چنینخ توسن اين انمشا ات د  هیچ سايت اينمرنمی ا ائ  نشده استخ لوذا د صوو تی   اين

سايمی اقدام ب  تاي،خ اسکن و يا موا د مشاب  نمايد و كل يا قسممی از ممن كمب نشور نووآو   ا   
وسون كا شناسوان اموو  اينمرنموی ايون      د  سايت تود قرا  داده و يا اقدام ب  فروش آن نمايدخ ت

ها  انمشا اتخ ك  مسئولیّت ادا ة سايت  ا ب  عهده دا ند و ب  طو   وزان  ب  بر سی محموا  سايت
پردازندخ بر سی و د صو ت مشخص شدن هرگون  تخلّفخ ضمن اينک  اين كا  از نظر قانونی  می

انمشوا ات از طريوق وزا ت فرهنو  و    باشدخ وكیل قانونی  غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می
ا  و اينمرنموی  و نیوز سواير مراجوع      )پلیس  سیدگی ب  جرايم  ايان  پلیس فتاا شاد اسالمیخ 

قانونیخ اقدام ب  مسدود نمودن سايت ممخلّوف كورده و طویّ انجوام مراحول قوانونی و اقودامات        
ة تسوا ات وا ده بو  ايون    قورا  داده و كلّیّو   پیگرد قانونی و قضـایی قضايیخ تاطیان  ا مو د 

 گردد.  انمشا ات از ممخلّف اتذ می
ك  هر كمابفروشیخ اقدام ب  تهیّة كنیخ جزوهخ چاپ ديجیموالخ چواپ  يسووخ     همچنین د صو تی

 سوانی تخلّفوات    اُفست از كمب انمشا ات نوآو  نموده و اقدام ب  فروش آن نمايدخ ضومن اطوالع  
وَزّعین محمرمخ از طريق وزا ت فرهن  و ا شاد اسوالمیخ  كمابفروشی مزبو  ب  ساير همکا ان و مُ

اتحادية ناشرانخ و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قوانونی و قضوايی اقودام بو  اسومیفا       
 نمايد. حقوق تود از كمابفروشی ممخلّف می

 خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالعه از روی نسخة غیراصلِ کتاب،
 و شرعاً نیز حرام است. ازاز نظر قانونی غیرمج 

انمشا ات نوآو  از توانندگان گرامی تود د تواست دا د ك  د  صو ت مشاهدة هر گون  تخلّف از قبیول  
و  096 66656626 -9هوا  ها  انمشا ات نووآو  بو  شوما ه   موووا د فووقخ مراتب  ا يا از طوريق تلفون

و يوا از   info@noavarpub.comو يا از طريق ايمیل انمشا ات ب  آد س  02699026265
ب  اين انمشا ات ابوال  نماينودخ     www.noavarpub.comطريق منو  تماس با ما د  سايت 

 عمول آيودخ    تا از تضییع حقوق ناشرخ پديدآو نده و نیز توود تواننودگان محمورم جلووگیر  بو      
 افت نمايند.عنوان تشکّر و قد دانیخ از كمب انمشا ات نوآو  نیز هدي  د ي و نیز ب       



 

 

 فصل اول

 کلیات

 تعریف کالری چیست؟ - 7
oاز  ا است ك  دما  يک گرم آب گرمايیمقدا   -الف

C  8 /66 بo
C  8/68 .برساند 

oاز هوا  ااست ك  دما  يک گرم  گرمايیمقدا   -ب 
C  8 /66 بo

C  8/68 .برساند 
 گراد افزايش دهد.است ك  دما  يک كیلوگرم آب  ا يک د ج  سانمی گرمايیمقدا   -ج 
 گراد افزايش دهد.مقدا  حرا تی است ك  دما  يک كیلوگرم هوا  ا يک د ج  سانمی - د
 چیست؟ هفده مقررات ملی ساختمانمحدوده کاری مبحث  - 6
 سواعت و د مکعوب ممور  660مصور    بواال  دسوت  آبخسومون ممور میلی 626كا   فشا  - الف
 اينچ است. 6لول   اندازه باال  دست
 سواعت و د مکعوب ممور  660مصور   بواال   دسوت  جیووهخ سمونممرمیلی 626كا   فشا  - ب

 اينچ است. 6لول   اندازهباال   دست
 سوواعت ود مکعووبممور  660مصوور   بواال  دسووت آبخسوومونممور میلووی 626كا   فشوا   -ج 

 ممر است.میلی 680اندازه لول  باال   دست
 سواعت و د مکعوب ممور  660مصور    بواال  دسوت  جیووهخ سومون ممرمیلی 626كا   فشا  -د 

 ممر است.سانمی 6اندازه لول   باال  دست
مقـررات ملـی سـاختمان     شده در حوزه مبحث هفدهکشی اشارهیک از موارد لولهکدام - 3

 است؟
 گاز طبیعی - ب  گاز مايع - الف
 گاز غیر سوتمی - د  گا  سوتمی -ج 
 کشی گاز خانگی کدام است؟ر لولهمنظور از شیر اصلی مصرف د - 1
 شود.كشی داتلی نصب میتوپکی ك  بعد از كنمو  بر  و  لول گردشیر  بع - الف
  ود.كا  می دهی بشیر  ك  جهت تعمیرات و سرويس - ب
 شود.شونده ك  بعد از علمک نصب میشیر قفل -ج
 گیرد.از كنمو  قرا  می شیر  ك  قبل -د
 فشار گاز چیست؟ دهکننوظیفه تنظیم -9
 .است ا  برا  تقلیل فشا  شبک  توزيع گاز د  يک مرحل  و  سانیدن ب  حد مجازوسیل  - الف
 .ا  برا   وشن و تاموش كردن وسیل  گازسوز استوسیل  - ب



 کشی گاز طبیعی شريح کامل سؤاالت مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان لولهت 8  

 

 .ا  برا  تنظیم گاز مصرفی استوسیل  - ج
 برا  افزايش فشا  گاز مصرفی است. ا وسیل  -د 
  گاز طبیعی چیست؟ترکِیب اصلی  - 2

 ممان -د  بوتان -ج  پروپان –ب  اتان  -الف 
 مخلوط گاز مایع چه ترکیبی دارد؟ - 7

 بوتان و پروپان - ب  ممانبوتان و  -الف 
 نهگزاو بوتان  - د  ممان و پروپان -ج 
 گیر حجم مصرف گاز چه نام دارد؟دستگاه اندازه - 8
 كنمو  گاز -ب    گالتو  – الف
 شکنفشا شیر - د  علمک - ج
 معیار انتخاب فیوز گازی چیست؟ - 5

 دبی جريان و فشا  -ب  فشا  و اندازه لول  -الف 
 دبی جريان و اندازه لول  -د   اندازه لول   -ج 
 معیار انتخاب شیر حساس در برابر زلزله چیست؟ - 76
 دبی جريان و جهت جريان -ب  دبی جريان و اندازه لول  -الف 
 دبی جريان -د  ه لول  و جهت جريانانداز -ج 
 کشی داخلی کجاست؟بهترین محل برای نصب شیر قطع زلزله در لوله - 77
 واحدكنبعد از شیر قطع -ب   بعد از  گالتو  - الف
 قبل از  گالتو  -د بالفاصل  بعد از كنمو  - ج

 کدامیک از موارد زیر جزو وظایف مهندس ناظر نمی باشد؟ - 76
 كنمرل و تأيید مصالح مصرفی - ب كشی گازسیسمم لول  طراحی -الف
 نظا ت بر آزمايشات مربوط  - د كنمرل ابعاد و مسدود نبودن دودكشها - ج

 کسی است؟برداری و نگهداری از ساختمان چهمسئول بهره - 73
 صاحب ساتممان -ب   صاحب ملک - الف
 هر س  مو د فوق - د نماينده قانونی مالک - ج

 کشی گاز است چه نام دارد؟ص حقوقی که دارای صالحیت اجرای لولهشخ - 71
 مجر  -ب   مالک -الف 
 مشاو  -د   پیمانکا  -ج 
 کدام عبارت در خصوص مجری درست نیست؟ - 79
 ها  اجرايیانجام كلی  امو  تهی  نقش  - الف
 كشی گازاجرا  لول  -ب 
 انداز  و نصب تجهیزات گاز انجام امو   اه -ج 
 كشی گازمسئول كلی  امو  لول  - د
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-بـر  پونـد  به ترتیب از راست به چپ چند  C.G.Sو  T.B.Sخروجی گاز از ایستگاههای  - 72

 است؟ مربعاینچ
 60و  98/0 -ب   980و  60 -الف 
 60و  980 -د   980و  98/0 -ج 
 رگالتور چقدر است؟ از قبل فشار شیر - 77
 980 -ب   98/0 -الف 
 60 -د   60 -ج 
 چه نام دارد؟ طبیعی ماده بودارکننده گاز - 78
 د  اتیلن گلیکول -ب  منو اتیلن گلیکول -الف 
 اتیل ممیل گلیکول -د   پمانااتیل مرك -ج 
 ردن گاز طبیعی چیست؟کعلت بودار - 75
 تركیب مناسب برا  احمراق -ب  حفاظت لول  گاز - الف
 ز شیر گاز مصر تروج مناسب ا - د بردا  ايمنی د  بهره -ج 
 ؟تواند باشدبه چه صورت می گاز موجود یکشاضافه کردن هر گونه انشعاب به لوله - 66
تحت نظا ت مهندس ناظر و طبق مقر ات مبحث هفدهم   خیبا اطالع شركت گاز ناح ديبا -الف 

 .انجام شود
 د.ب  اتذ مجوز ندا   ازید  صو ت انجام محاسبات توسن مهندس طراح مجازخ ن -ب 
 ب  نظا ت مهندس ناظر گاز ندا د. یاجیاحم -ج 
 تواند انجام شود.یفقن با اطالع شركت گاز م -د 
 لیتقل جیفشار گ یرا بر مبنا عیچند برابر فشار گاز شبکه توز فیرگالتور گاز فشار ضع - 67

 دهد؟یم
 690 -ب   60 -الف 
 980 -د   960 -ج 
 شود؟یجام نمکدام مورد ان C.G.S. یستگاهایدر ا - 66
 فشا  لیتقل -ب   بودا كردن –الف 
  سازنيریش -د    ریگ طوبت -ج 

ـ چند متراستاندارد  طیدر شرا یعیمکعب گاز طبمترکیسوختن  یبرا - 63  ژنیمکعب اکس
 الزم است؟

 6 -د  6 -ج  9 –ب  60 -الف 
 شود؟یاستفاده م یمصارف خانگ یکدام نوع کنتور برا - 61
 ینیتو ب -ب   یدو ان -الف 
  پروان  ا -د   یافراگميد -ج 
 .یک از گازهای زیر است؟گاز طبیعی شهر عمدتا کدام- 69
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 پاسخ گزين  الف است.  - 6

oاز  ا اسوت كو  دموا  يوک گورم آب      گرمايیمقدا  طبق تعريف كالر  
C  8 /66  بوo

C  8/68 
سیده شودخ فقن كافی است د  تعريف فوق يوک گورم   . اگر چنانچ  تعريف كیلوكالر  پربرساند

 آب ب  يک كیلوگرم آب تغییر يابد.
 

 پاسخ گزين  الف است.  - 9
 626  فشا كا با ساتممان  یمحدوده كا   مبحث هفده مقر ات مل 9-6-6-62بر اساس بند 

 نچيو ا 6اندازه لول    باال ساعت و دستد مکعبمرم 660مصر    باالدست آبخسمونممریلیم
 است.

 
 پاسخ گزين  ب است. - 9

 اين مبحث برا  كا بر  گاز طبیعی تحويلی ب  ساتممانها است. 9-6-6-62طبق بند 
 

 پاسخ گزين  الف است.  - 6
 گورد كشی گاز تانگی شیر  بعر اصلی مصر  د  لول منظو  از شی از تعا يفخ 98بر اساس بند 

 شود.كشی داتلی نصب میك  بعد از كنمو  بر  و  لول است توپکی 
 

 پاسخ گزين  الف است. - 8
قلیل فشا  شبک  توزيوع  برا  ت ا وسیل ) گالتو    كننده فشا  گازتنظیماز تعا يفخ  2طبق بند

 ب  حد مجاز است.آن مرحل  و  سانیدن گاز د  يک 
 

 پاسخ گزين  د است. - 6
مموان    شده هید وكربو ها  گاز  )عمدتاًاز تعا يفخ گاز طبیعی مخلوط پااليش 96طبق بند 

 شود.بوده ك  از پااليشگاهها ب  نقاط مصر  منمقل می
 

 گزين  ب است.پاسخ  - 2
ك  تحت فشوا  بخوا    است گاز مايع مخلوط هید وكربو ها  مايع سبک شامل بوتان و پروپان 

 شود.صو ت مايع د  سیلند  ذتیره میتود ب 
 

 پاسخ گزين  ب است. - 5
گاز مصورفی  گیر  حجم ك  برا  اندازهاست كنمو  گاز دسمگاهی از تعا يفخ  99بر اساس بند 

  ود.كا  میب 
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 پاسخ گزين  د است. - 2
ا  ايمنی است ك  د  مسویر  وسیل از تعا يفخ شیر تودكا  قطع جريان گاز اضافی  96طبق بند

شودهخ جريوان گواز  ا    كشی گاز نصب شده و د  صو ت عبو  جريان گاز بیش از حد تنظیملول 
 شود.ين شیر فیوز گاز  گفم  میب  ا نمايد.قطع می

انودازة   شوود مشخص  بايد بمداعملکرد اين شیر شبی  فیوز برق است. برا  انمخاب فیوز گاز  ا
د   و  لولة مو د نظر بعد جا  نصب شیر  ةاست. د  مرحلا   اندازه و ود  ساتممان چ  ةلول

سب دبی جريان گوازخ انوواع   د  يک اندازة معین بر ح .شودتعیین با توج  ب  میزان گاز عبو   
فیوز گاز  طبق اسماندا د وجود دا د. بنابراين معیا  انمخاب فیوز گاز  اندازة لولة گواز و دبوی   

 جريان است.
 

 پاسخ گزين  ج است.  - 60
  د  كاست ا  وسیل  شیر تودكا  قطع گاز حساس د  مقابل زلزل از تعا يفخ  92بر اساس بند 

 نمايد.هنگام بروز زلزل  با شدت از پیش تعیین شده جريان گاز  ا ب  طو  تودكا  قطع می
اسوت.    ا شود اندازة لولة و ود  ساتممان چ  اندازه  مشخص ديزلزل  ابمدا با ریانمخاب ش  برا

ت ا  ك  قرا  اس ك  جهت لولة گاز د  نقط  صو تید  مرحلة بعد جا  نصب شیر تعیین شود.د 
جهت لولو  عموود  اسوت دو حالوت      اگر.شود یشیر نصب شود افقی باشدخ شیر افقی انمخاب م

جهت جريان گاز از پايین ب  باال است ك  شیر مو د نیازخ شیر عمود   نک يایکي شود؛ یممکن م
جهت جريان گاز از باال ب  سمت پايین است ك  شیر عموود    نک ياگرياز پايین ب  باال است و د

 انيو زلزل خ اندازة لول  و جهت جر ریانمخاب ش ا یمع نيبنابراباشد. ال ب  پايین قابل نصب میاز با
 گاز است.

 
 پاسخ گزين  ج است. - 66
بوودنخ  زلزل  عالوه بر اسماندا د ری. د  ضمن ششود  ینصب م یاصل ریبعد از كنمو  و ش ریش نيا
عبا تی ب  باشد.گاز  ا داشم  ساتیجهت اسمفاده د  تأس یگاز سان صالح  مراجع ذ ةيتأيید ديبا

 كشی داتلی اجرا شود.نصب آن د  محدوده لول  90-6-6-62طبق بند 
 

 پاسخ گزين  الف است.  - 69
 شخص حقیقی يا حقوقی ك  صالحیتمهندس ناظر  9-9-6-62از تعا يف و بند  65طبق بند 

أسیسات تباشد و كنمرلخ تأيید طرح و محاسبات و  مو د تأيید وزا ت مسکن و شهرساز  می
مسویرها    و كشی گاز طبیعی ومصالح مصرفی وكنمرل ابعواد و مسودود نبوودن دودكشوها    لول 

كشوی و آزمايشوات   تهوي  مربوط ب  وسايل گازسوز ساتممانهاخ نظا ت بر اجرا  عملیوات لولو   
 باشد.كشی گاز جزو وظايف مهندس ناظر نمیطراحی سیسمم لول  دا د. عهدهمربوط   ا بر

 
 پاسخ گزين  د است. - 69


