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  شگفتاريپ

مقررات  نيتدو فهيوظ ،و كنترل ساختمان يقانون نظام مهندس ٣٣ماده  يدر اجرا راه و شهرسازيزارت و
 نيو موثرتر نيتراز كامل يكي كشبي ،ساختمان كشور يمقررات مل .ساختمان را بر عهده دارد يمل

حبصا ،ديكه حاصل تالش اسات باشدميمنطقه  يكشورها انيموجود و الزم االجرا در م يمقررات بوم
 ،رياخ يهادر سال .در كشورمان است يمتماد يهاسال يمندان صنعت ساختمان طهحرف و نظران

 ي وسامانده و مقاومت بناها و ساخت و ساز تيفيك يدر ارتقا موثري يهاساختمان گام يمقررات مل
، ستيزطيمح ،يمصرف انرژ هاينهيكاهش هز و و ساخت يطراح يهاروش ،مصالح يسازدارداستان

 يبازخوردهامستمر  شيپا ،راستا نيدر ا .داشته استبركنندگان و رفاه استفاده شيآساو  بهداشت ي،منيا
 صيو رفع نقا يبازنگر براي يزيرو برنامه ،پس از انتشار آن ،گوناگون يهانهيساختمان در زم يمقررات مل

 تيفيك سهيمقا .است يوزارت راه و شهرساز ياز اهداف اصل ،آن يمداوم محتوا يموجود و ارتقا
 دويم ،ساختمان يمقررات مل نيبا قبل از تدو رياخ يهادر سال ي،الحاظ سازه از خصوصا ،هاساختمان

اندركاران صنعت دست هيبه كل ديبا ،در هر حال .ها استساختمان تيفيك يمقررات در ارتقا نيا ريتاث
و وجدان  ياحرفهبه اصول اخالق  يبنديپا، هانامهنييمقررات و آ رعايتدر كنار  مساختمان متذكر شو

  .باشدميصنعت  نيدر ا ياو حرفه ياهداف و اصول فن شبرديدر پ مهمترين ضامن يكار

 يهايو بازنگر نياز ابتدا تاكنون در تدو كه كنندگاننيمندان و تدوهحرف ،نظرانصاحب ،داز كليه اساتي
چ يوزارتخانه از ه نيبا ا يو همكار يساختمان تالش نموده و در همفكر يمتعدد در مباحث مقررات مل

ما را در  كنمينخبگان و جوانان متخصص دعوت م ياز تمامو  سپاسگزارم ،اندننموده غيدر يكوشش
دست  يتمام يبرا ،نيهمچن .ندينما ياريو كنترل ساختمان  يقانون نظام مهندس هياهداف عال شبرديپ

 ياجرادر كه  ياشخاص هيكنترل ساختمان و كل ،از مراجع صدور پروانه ، اعماندركاران صنعت ساختمان
  يم.نمايآرزو م يو سربلند قيتوف ،ندينمايتالش م يااصول اخالق حرفه تيو رعا رراتمق

 يمقررات مل رخانهيدب ي،تخصص يهاتهيكم ،نيتدو يشورا يها و زحمات اعضاتالش تمه، ازدر خا
  نمايم.سپاسگزاري مي ند،انموده يمجلد همكار نيا نيدر تدو يكه به نحو يكسان ريساختمان و سا

  يقاسمرستم 

                                                           راه و شهرسازيوزير        
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  )١١٤٠( چهارمويرايش  –مقررات ملي ساختمان  هفدهمهيات تدوين كنندگان مبحث 
  (براساس حروف الفبا)

  دوره هفتم -  ساختمان يمل مقررات نيتدو يشورا) الف
  عضـو  فرهاد آزرميدكتر   عضـو  مهندس فرزانه صادق مالواجرد  
  عضـو  يعقوب آصفيمهندس   عضـو  فرجامي مهندس امير  
  عضـو  مصطفي احمدوندمهندس    عضـو  غالمرضا كاظميان شيرواندكتر  
  عضـو  اباذر اصغريدكتر    عضـو  محمود گالبچيدكتر  
  عضـو  دهشهريار افندي زادكتر   و دبيرضو ع  مهندس حامد ماني فر  
  عضـو   بهروز بهنامدكتر  رييس  دكتر محمود محمودزاده 

 عضـو  اكبر تركان مهندس زنده ياد  عضـو  د مجيد مفيدي شميرانيدكتر سي 

  عضـو  بهرنگ سجاديدكتر  عضـو  دكتر سيد رسول ميرقادري 

 عضـو  دكتر محمد شكرچي زاده   عضـو  حميد ميرميرانمهندس سيد 

 عضـو   دكتر غالمرضا شيران     

      

      

     يب) اعضاي كميته تخصص

   ادهم ريامدكتر  

   انيجنت يمهدمهندس  

  هيكوهپا يكاوه نورس ندمه  

   پور يوسفيمحمدرضا مهندس  

ساكو پطروسيان، زنده  مهندس بهزاد بابازاده، زنده يادمهندس بيژن اوچاني، دس نمه :با تشكر از زحمات آقايان
  هادي گالبچيمهندس مسعود غازي سلحشور و مهندس ياد 

  هفتم دوره  -  ساختمان يمل مقررات نيتدو يشورا رخانهيدب) پ
   ي تدوينشورا ريدب و دفتر مقررات ملي و كنترل ساختماندير كل م    فرحامد مانيمهندس 

   رييس گروه تدوين مقررات ملي ساختمان    يمحمود رعباسياممهندس 

   نماينده دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان در كميته تخصصي    گالبتون منصورمهندس
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  چهارم ويرايش مقدمه
ه يآن ارا و هدف مربوط است "لوله كشي گاز طبيعي"به  ث هفدهم مقررات ملي ساختمانمبح

 هژبه وي ،ها شرايط ايمني و نحوه طراحي و اجراكه با رعايت آن ي استحداقل ضوابط و مقررات
  . شودمي  محقق جراي سيستم لوله كشي گاز طبيعي در ساختمانا

به روز شدن مقررات طرح و اجراي  رورتضهمراه با تحوالت مستمر علمي و صنعتي و بر اساس 
هاي يزات گازسوز و نحوه طراحي و اجراي شبكهروش هاي طراحي و الزامات تجه ساختمان،

و  ستاويرايش حاضر ويرايش چهارم اين مبحث  د.نگاز رساني در حال به روز شدن مي باش
روز كردن قوانين و مقررات بر اساس آخرين تكنولوژي موجود در دنيا و رفع ابهامات هدف آن به

 ي استفاده از تكنولوژي و تجهيزاتاست ،وجهتنكته قابل  و كمبودهاي ويرايش قبلي بوده است.
كه اين مبحث شامل دو  ستاذكر  ايانش د.نكه در مصرف انرژي داراي كمترين مصرف مي باش

و  ودهبپوند براينچ مربع  ٤/١لوله كشي گاز طبيعي با فشار  ،كه بخش اول باشدبخش مي
 لوله كشي متقاضيان ،بخش دوم .ستامربوط به بخش اول  در اين ويرايش تغييرات اعمال شده

كه نسبت به ويرايش سوم تغييري نداشته  پوند بر اينچ مربع مي باشد ٦٠تا ٢عمده با فشار 
  است.

  زير مي باشد: ترتيب الزامات و مقررات اين مبحث  شامل تعاريف چهارفصل اصلي به
  كليات-١
  تعاريف-٢
  گروه بندي ساختمان-٣
  طراحي سيستم لوله كشي گاز-٤
  اجراي سيستم لوله كشي گاز-٥
  واي احتراقتامين ه- ٦
  دودكش تجهيزات گازسوز-٧
  بازرسي،كنترل،كيفيت،آزمايش و صدورتاييديه-٨
  نصب و راه اندازي سيستم لوله كشي گاز-٩

        



 

 ز
 

تغييرات عمده بخش اول اين ويرايش نسبت به ويرايش قبلي چشمگير بوده است و مهم ترين 
  آنها به شرح ذيل مي باشد:

  تعريف گروه بندي ساختمانها-
  ع ذيصالحتعريف مراج-
  هاي گاز سوزاضافه شدن فصل تامين هواي احتراق دستگاه-

نظام  يهاو سازمان يمهندس يهامهندسان، انجمن د،ياسات يدفتر از تمام نيا انيدر پا

خود را در  يو تخصص يدست اندركاران صنعت ساختمان كه نظرات نگارش هيكل زيو ن يمهندس

نموده و از هرگونه  يتشكر و قدردان مانهياند، صممبحث ارسال نموده نيا سينوشيارتباط با پ

استفاده خواهد  يها جهت انجام اصالحات بعدو انتقاد استقبال و از آن شنهادياظهار نظر، پ

نسبت به ثبت نقطه  inbr.ir ينترنتيتوانند با مراجعه به درگاه ا يمندان منمود. لذا عموم عالقه

  .نديانظرات خود اقدام نم

  

  فتر مقررات ملي و كنترل ساختماند
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1-17 کلیات

1-1-17 هدف
مبحث هفدهم مقررات ملّی ساختمان، الزامات طراحی و اجرای سامانه گاز طبیعی ساختمان ها شامل 
تخلیه محصوالت  احتراق،  هوای  تأمین  گازسوز،  نصب دستگاه های  و  انتخاب  گازطبیعی،  لوله کشی 
بهداشت،  ایمنی،  تأمین  هدف  با  را  ساختمان ها  در  طبیعی  گاز  از  بهره برداری  و  احتراق  از  حاصل 

آسایش، بهره دهی مناسب و صرفه اقتصادی بهره برداران بیان می کند.

2-1-17 الزام قانونی
پیروی از احکام مندرج در این مبحث بر پایه اسناد زیر الزام قانونی دارد:

الف( قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن.
ب( مقررات ملّی ساختمان با عنوان» نظامات اداری«.

3-1-17 دامنه کاربرد
را در  از گازطبیعی ساختمان ها  الزامات استفاده  اول مبحث هفدهم مقررات ملّی ساختمان،  بخش 

موارد زیر پوشش می دهد:

1-3-1-17 لوله کشی گاز ساختمان
بازرسی، راه اندازی و تحویل  انتخاب مصالح، اجرا، آزمایش،  لوله کشی گاز ساختمان شامل طراحی، 

لوله کشی گاز در محدوده های مشخص شده زیر است:
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الف( حداکثر فشار کاری 176 میلی متر ستون آب1 معادل  پوند بر اینچ مربع.
ب( حداکثر مصرف گاز 100 متر مکعب در ساعت.

پ( حداکثر قطر لوله 100 میلی متر )4 اینچ(.
محل خروجی  از  تو کار  یا  رو کار  به صورت  فوالدی  اتصاالت  و  لوله  از  استفاده  با  گاز  لوله کشی  ت( 

رگوالتور تا خروجی شیر مصرف مطابق با الزامات این مبحث.

2-3-1-17 تأمین هوای احتراق
شامل تعیین روش و طراحی بر مبنای آن روش، انتخاب مصالح، تجهیزات و اجراست.

3-3-1-17تخلیه محصوالت حاصل از احتراق
شامل طراحی، انتخاب جنس، تعیین اندازه ها و نصب دودکش و معبر دودکش است.

4-3-1-17 تجهیزات ایمنی و هشداردهنده گاز
شامل تجهیزات مورد نیاز مرتبط با ایمنی سامانه گاز و هشدار در مواقع اضطراری است.

5-3-1-17 دستگاه های گازسوز
شامل انتخاب دستگاه و تجهیزات مرتبط با آن، الزامات نصب، اتصال به شیرهای مصرف و راه اندازی 

است.

 6-3-1-17 کیفیت ساخت مصالح
یا استاندارد بین المللی  ایران  باید دارای نشان استاندارد ملّی  مصالحی که مورد استفاده قرار دارند 

معتبر یا گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشند.

7-3-1-17 کیفیت ساخت و ایمنی عملکرد دستگاه های گازسوز
دستگاه های گازسوز مورد استفاده در سامانه گاز طبیعی ساختمان ها باید دارای نشان استاندارد ملّی 
ایران یا استاندارد بین المللی معتبر یا گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشند.

1. کلیه ارقام مربوط به فشار در این مقررات، فشار نسبی است.
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واژه های فنی رایج که در این مقررات تعریف نشده اند، باید به  همان معنای معمول و متداول به کار 
روند.

آشکارساز گاز طبیعی
دستگاهی دارای حسگر حساس به گاز طبیعی که در صورت انتشار گاز در فضا، قبل از رسیدن غلظت 

گاز به  حد خطرناك، وجود آن را مشخص می کند.

آشکارساز مونوکسید کربن
دستگاهی دارای حسگر حساس به گاز مونوکسید کربن است و در صورت انتشار این گاز در فضا، قبل 

از رسیدن غلظت آن به  حد خطرناك )به طور معمول ppm 50( وجود آن را مشخص می کند.

احتراق گاز
سوختن یا اکسیداسیون گاز که به طور معمول با ایجاد گرما و شعله همراه است.

ارزش حرارتی خالص گاز
مقدار انرژی حرارتی تولید شده در اثر احتراق کامل واحد حجم گاز در شرایط فشار و دمای معین که 
انرژی الزم برای تبخیر مجموع آب موجود در سوخت و آب تولید شده در فرآیند احتراق از آن کسر 

شده باشد؛ ارزش حرارتی خالص گاز بر حسب انرژی بر واحد حجم بیان می شود.
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ارزش حرارتی ناخالص گاز
کل انرژی حرارتی تولید شده در اثر احتراق کامل واحد حجم گاز در شرایط فشار و دمای معین است 
و بر حسب انرژی بر واحد حجم بیان می شود. ارزش حرارتی ناخالص گاز شامل گرمای نهان مقدار 
بخار آب موجود در محصوالت احتراق نیز می شود. ارزش حرارتی ناخالص گاز، مجموع ارزش حرارتی 
خالص گاز به اضافه انرژی حرارتی الزم برای تبخیر آب موجود در سوخت و آب تولید شده در فرآیند 

احتراق است.

1 IGS استانداردهای
ایران که در پروژههای گازرسانی کشور مورد استفاده قرار  مجموعه استانداردهای شرکت ملّی گاز 
می گیرد و شرکت ملّی گاز ایران مسئول تدوین و بازنگری آن ها است. در این مقررات در صورت لزوم 

برای موارد مرتبط به عنوان مرجع مورد استناد قرار گرفته است.

2 IPS استانداردهای
مجموعه استانداردهای وزارت نفت که در پروژههای صنعت نفت کشور مورد استفاده قرار می گیرد و 
وزارت نفت مسئول تدوین و بازنگری آن ها است. در این مقررات در صورت لزوم برای موارد مرتبط 

به عنوان مرجع مورد استناد قرار گرفته است.

استانداردهای بین المللی معتبر
استانداردهایی هستند که از طرف مراجع خارج از کشور تدوین شده و اعتبار آن ها مورد تأیید سازمان 

ملّی استاندارد ایران است.

ایستگاه گاز اندازه گیری 
تجهیزاتی که به منظور اندازه گیری مقدار گاز در محل مورد تأیید شرکت گاز و در نقطه تحویل گاز از 

شبکه توزیع یا تغذیه یا انتقال گاز به مشترك نصب شده و در مالکیت شرکت گاز می باشد.

ایستگاه گاز اندازه گیری و تقلیل فشار اولیه3
تجهیزاتی که به منظور اندازه گیری مقدار گاز، تنظیم و تثبیت فشار گاز در محل مورد تأیید شرکت 

1. Iranian Gas Standards.
2. Iranian Petroleum Standards.

3. به این ایستگاه، ایستگاه گاز مشترکین عمده یا ایستگاه گاز تقلیل فشار و اندازه گیری نیز گفته می شود.
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گاز و در نقطه تحویل گاز از شبکه توزیع یا تغذیه یا انتقال گاز به مشترك، نصب شده و در مالکیت 
شرکت گاز می باشد.

ایستگاه گاز تقلیل فشار ثانویه
تجهیزاتی که برای کاهش فشار و تنظیم آن به فشار قابل بهره برداری بخش های مختلف لوله کشی 
گاز در شبکه های داخلی گازرسانی مشترکین عمده، بعد از ایستگاه های گاز اندازه گیری و تقلیل فشار 

اولیه نصب می شود.

ایستگاه گاز داخل شهری
محل نصب تأسیسات مرتبط با وسایل اندازه گیری و کنترل گاز طبیعی ورودی به شبکه توزیع شهری 

از شبکه تغذیه است که در آن ها فشار گاز از حدود 17 بار1 به حدود 4 بار2 کاهش داده می شود.

ایستگاه گاز مشترکین عمده 
ایستگاه گاز تقلیل فشار و اندازه گیری اولیه یا ایستگاه گاز اندازه گیری است که در محل مورد تأیید 

شرکت گاز و در نقطه تحویل گاز از شبکه توزیع یا تغذیه یا انتقال گاز به مشترك نصب می شود.

ایستگاه گاز ورودی شهری
محل نصب تأسیسات مرتبط با وسایل اندازهگیری و کنترل گاز طبیعی ورودی به شبکه تغذیه از 

خطوط انتقال است که در آن ها فشار گاز به حدود 27 بار3 و کمتر کاهش داده می شود.

بهره بردار
شخص حقیقی یا حقوقی است که پس از برقراری جریان گاز و راه اندازی سامانه گاز از آن بهره برداری می کند.

پکیج گازسوز سرمایشی
دستگاه گازسوزی است که سرمایش الزم برای سیستم سرمایش بخشی از ساختمان یا کل آن را 

تأمین می کند.

1. 250 psi.
2. 60 psi.
3. 400 psi.
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پکیج گازسوز گرمایشی
دستگاه گازسوزی است که گرمایش الزم برای گرم کردن آب گرم مصرفی و آب سیستم گرمایش 

بخشی از ساختمان یا کل آن را تأمین می کند.

پکیچ/بویلرگازسوز چگالشی
سیستم چگالشی است که به منظور ایجاد گرمایش برای محیط های مختلف و تولید آبگرم بهداشتی 
استفاده میشود. در این نوع دستگاه گازسوز گرمای حاصل از احتراق جهت گرمایش آبگرم در دیگها 
 EN483با تغییر فاز به مایع و با راندمان بسیار باالیی )تا حدود %90( عمل کرده و مطابق استاندارد
ساخته شده و مجهز به دمپر در خروجی دودکش جهت رعایت الزامات مرتبط با گازهای حاصل از 

احتراق میباشد.

ترموکوپل
یا  دستگاه  مشعل  نشدن  روشن  صورت  در  و  شده  نصب  گازسوز  دستگاه  روی  که  است  وسیله ای 
و  اصلی مشعل  یا شعلة  به  مشعل  گاز  ورود  بسته شدن مسیر  اصلی مشعل، سبب  خاموشی شعله 

شمعک1 می شود.

تنظیم کننده فشار گاز )رگوالتور(
دستگاهی است که فشار گاز را به فشاری که در سیستم لوله کشی گاز مورد نیاز است، کاهش داده 

و تنظیم می کند.

جوش الکتروفیوژن 
نوعی روش جوشکاری لوله و اتصاالت پلی اتیلن است که با استفاده از اتصاالت خاصی انجام می شود. 
داخل این اتصاالت برای ایجاد گرمای ذوب سطوح جوش، سیم های حلقوی کار گذاشته شده و با 
برقرای جریان الکتریکی و گرم شدن سیم، سطوح جوش ذوب شده و با یکدیگر ممزوج و یکپارچه 

می شوند.

1. Pilot.
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چگالی گاز
منظور از چگالی گاز در این مبحث، چگالی نسبی است که بدون بعد می باشد و عبارت است از نسبت 
وزن مخصوص گاز طبیعی )بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب( به وزن مخصوص هوا در دما1و فشار2 

استاندارد که مقدار آن از طرف شرکت گاز اعالم می شود.

حداکثر افت فشار مجاز
بیشترین مقدار افت فشاری است که محاسبات و تعیین قطر لوله کشی بخش های مختلف لوله کشی 
گاز بر اساس آن انجام می شود. طبق این مقررات، در سامانه گاز با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع، 
حداکثر افت فشار مجاز در لوله کشی گاز از نقطه خروجی رگوالتور تا دورترین نقطه مصرف از آن، 
برابر 12/7 میلی متر ستون آب است. در شبکه های گازرسانی با فشار بیش از یک چهارم پوند بر اینچ 
مربع حداکثر افت فشار مجاز از نقطه ورودی گاز به شبکه تا دورترین نقطه از آن، معادل10درصد 

فشار گاز در نقطه ورودی گاز است.

حداکثر مقدار گاز مصرفی
مجموع مصرف ساعتی تمامی دستگاه های متصل به سیستم لوله کشی گاز در حالت استفاده همزمان 

بوده و واحد آن متر مکعب3 در ساعت است.

دستگاه گازسوز
دستگاهی است که دارای یک یا چند مشعل بوده و گاز طبیعی در این مشعل ها می سوزد. در این 
نشان  دارای  که  است  گازسوزی  دستگاه  منظور  باشد،  آمده  گازسوز  دستگاه  کلمه  جا  هر  مقررات 

استاندارد ملّی ایران یا استاندارد بین المللی معتبر باشد.

دستگاه گازسوز با دودکش
دستگاه گازسوزی که باید محصوالت حاصل از احتراق در محفظه احتراق آن از راه دودکش به هوای 

آزاد خارج از ساختمان هدایت شود و وجود دودکش برای آن الزامی است.

1. دمای استاندارد برای گاز طبیعی برابر 15/56 درجه سلسیوس و معادل60 درجه فارنهایت می باشد.
2. فشار استاندارد برای گاز طبیعی برابر 1/01325 بار و معادل 14/696پوند بر اینچ مربع می باشد.

3. در این جا منظور متر مکعب استاندارد است و برابر حجمی از گاز است که فضایی معادل یک متر مکعب را در دما و 
فشار استاندارد اشغال می نماید. در این مقررات هر جا واحد متر مکعب آمده است، منظور متر مکعب استاندارد است.
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دستگاه گازسوز با محفظه احتراق باز
دستگاه گازسوزی که دارای محفظه احتراق است و هوای مورد نیاز احتراق و هوای اضافه از فضای 

محل نصب دستگاه گازسوز وارد محفظه احتراق آن می شود.

دستگاه گازسوز با محفظه احتراق بسته
دستگاه گازسوزی که دارای محفظه احتراق است و هوای مورد نیاز احتراق و هوای اضافه از فضای 

آزاد خارج از محل نصب دستگاه گازسوز، وارد محفظه احتراق آن می شود.

دستگاه گازسوز ثابت
دستگاه گازسوزی است که به صورت دایمی و ثابت روی کف، دیوار یا سقف نصب می شود. اجاق گاز، 

آبگرمکن دیواری و پکیج از این نوع دستگاه ها هستند.

دودکش
سازه قائم که مقطع آن در بیشتر موارد دایره یا چهارگوش است و محصوالت حاصل از احتراق را به 

فضای آزاد خارج از ساختمان هدایت می کند.

دودکش با مکش طبیعی
ارتفاع دودکش و اختالف دمای محصوالت احتراق  اثر  دودکشی است که در آن مکش طبیعی در 

داخل دودکش با هوای آزاد1موجود درخروجی انتهای دودکش ایجاد می شود.

دودکش با جریان مکانیکی
دودکشی است که دمنده  نصب شده در آن با ایجاد فشار منفی باعث مکش و ایجاد جریان برای خروج 

محصوالت احتراق از داخل دودکش به فضای خارج از آن می شود.

دودکش با رانش مکانیکی
دودکشی است که دمنده  نصب شده در ابتدای آن با ایجاد فشار مثبت باعث رانش و ایجاد جریان برای 

خروج محصوالت احتراق از داخل دودکش به فضای خارج از آن می شود.

1. هوای آزاد در قسمت باالی دهانه انتهایی )فوقانی( دودکش که در فضای آزاد خارج از ساختمان وجود دارد.
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دودکش با غالف 
نوعی دودکش است که داخل غالف قرار دارد و در فاصله بین دودکش و غالف، هوا یا عایق حرارتی 
وجود دارد. این نوع دودکش برای جلوگیری از کاهش تلفات حرارتی محصوالت احتراق و جلوگیری 

از انتقال حرارت به مصالح مجاور محلی که دودکش نصب می شود، به کار می رود.

دودکش با مکش مکانیکی
با ایجاد مکش سبب ایجاد جریان بیشتر برای  انتهای آن  دودکشی است که مکنده نصب شده در 

خروج محصوالت احتراق از داخل دودکش به خارج از آن می شود.

دودکش پیش ساخته کارخانه ای
قطعات ساخته شده در کارخانه است که برای تشکیل دودکش نوع و کالس معینی از دستگاههای 
گازسوز در محل نصب به یکدیگر متصل می شوند. این دودکشها باید دارای نشان استاندارد ملّی ایران 

یا استاندارد معتبر بین المللی باشند.

دودکش دوجداره
نوعی دودکش است که از دو لوله با قطرهای متفاوت و با محور طولی مشترك ساخته می شود و 
لوله با قطر کوچک تر داخل لوله با قطر بزرگ تر قرار می گیرد. محصوالت احتراق از داخل لوله با قطر 

کوچک تر عبور کرده و هوای تازه از فاصله بین دو لوله عبور می کند.1

دودکش مشترک
دودکشی است که لوله های رابط دودکش بیش از یک دستگاه گازسوز به آن وصل شده و محصوالت 

احتراق را به فضای آزاد خارج از ساختمان هدایت می کند.

UPVC دودکش
جهت خروج گازهای حاصل از احتراق سیستم های چگالشی از دودکش UPVC مطابق استاندارد

ASHRAE (Chapter 35) و BS EN14471 استفاده میشود. این نوع دودکش باید داخل غالفی 

فلزی و معبر دودکش با مصالح ساختمانی و دودبند قرار داشته باشد.

1. در معدود مواردی هوای تازه از لوله با قطر کوچک تر و محصوالت احتراق از فاصله بین دو لوله عبور می کند.
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دودکش استیل
جهت خروج گازهای حاصل از احتراق سیستم چگالشی برای ظرفیت بیش از یک میلیون کالری بر 
ساعت از دودکش های استیل مطابق استاندارد ASHRAE (Chapter 35) و از نوع فوالد ضد زنگ 

316L استفاده می شود.

ساختمان مسکونی
زیر  تراز  در  ثابت  به صورت  زمینی  قطعه  در  که  محصوری  و  مسقف  استوار،  مستقل،  مجزای  بنای 
یا باالی سطح ساخته شده و دارای درب مستقل به گذرگاه است و به وسیله دیوارهای مستقل یا 

مشترك از بناهای همجوار جدا شده و برای فعالیت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

ساختمان آپارتمانی
ساختمانی است که در دو طبقه یا بیشتر بنا شده و دارای بیش از یک واحد مستقل برای فعالیت های 
مختلف مانند سکونت و کسب وکار باشد. دراین نوع ساختمان فضاهایی مانند راه پله و راهروی غیر 

اختصاصی بوده و به صورت مشترك مورد استفاده قرار می گیرد.

ساختمان   تلفیقی
ساختمانی است که بخشی از آن مسکونی و بخش دیگر آن عمومی و برای انجام فعالیت های اقتصادی 

و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.1

ساختمان  جدید
ساختمانی است که عملیات ساخت آن به پایان نرسیده و آماده بهره برداری نیست.

ساختمان  عمومی
و  اقتصادی  مختلف  فعالیت های  آن  در  و  بوده  مردم  عموم  مراجعه  و  استفاده  مورد  که  ساختمانی 

خدماتی انجام می شود.

ساختمان  موجود
ساختمانی که عملیات ساخت آن به پایان رسیده یا در حال بهره برداری است.

1. کوچک ترین مورد این نوع ساختمان از یک باب مغازه و یک واحد مسکونی تشکیل می شود.



2-17 تعاریف 

11

ساختمان  موقت1
ساختمانی است که به صورت موقت در محلی بنا می شود یا به صورت پیش ساخته بوده و در محلی 
به صورت ثابت نصب می شود و به منظور سکونت یا انجام فعالیت خاصی در مدت حداکثر یک سال 

مورد استفاده قرار می گیرد.

سامانه گاز ساختمان
مجموعه ای متشکل از سیستم لوله کشی گاز ساختمان، دستگاه های گازسوز و تجهیزات ارتباط دهنده 
آن ها به شیرهای مصرف، دریچه ها و کانال های تأمین هوا، دودکش ها و تجهیزات ایمنی مرتبط با 

گازرسانی ساختمان است.

سیستم لوله کشی گازرسانی به محوطه
مجموعه  لوله کشی گاز محوطه     ها با فشار بیش از یک چهارم پوند بر اینچ مربع است که از خروجی 

ایستگاه اختصاصی گاز تا خروجی رگوالتورهای تقلیل فشار ثانویه را شامل می شود2.

شبکه تغذیه
تمام خطوط گاز با فشار حداکثر 17 بار که گاز را از ایستگاه های ورودی شهری به ایستگاه های داخل 

شهری هدایت می کنند.

شبکه توزیع
تمام شبکه و خطوط گاز شهری که گاز طبیعی را با فشار حداکثر 4 بار از ایستگاه های داخل شهری 

به محل های مصرف3 هدایت می کنند. 

شرکت گاز
در این مقررات، منظور از شرکت گاز، اصطالح رایجی است که به بخشی از شرکت گاز استانی که با 

مشترکین ارتباط دارد، اطالق می شود.

1. اتاق های موقت کارگری که در کارگاه ها ساخته می شوند یا کانکس های پیش ساخته نمونه هایی از این نوع ساختمان ها 
هستند.

2. ایستگاه های تقلیل فشار ثانویه نیز جزو سیستم لوله کشی گازرسانی به محوطه می باشند.
3. محل های مصرف شامل علمک ها و ایستگاه های گاز مشترکین عمده هستند.
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شمعک
شعله کوچکی در دستگاه های گازسوز است که برای مشتعل نمودن مخلوط گاز و هوا در مشعل اصلی 

مورد استفاده قرار می گیرد.

شهرک  مسکونی
عرصه ای متشکل از مجموعه ای از بلوکهای ساختمانی و دارای معابر اختصاصی که از گروه های مختلف 
ساختمان های مسکونی بنا شده و از طریق درب یا درب های مشترك به معابر عمومی ارتباط داشته و تابع 
مقررات این مبحث می باشد. در برخی موارد ساختمان های عمومی یا تلفیقی نیز در آن ها احداث می شود.

شیر اصلی
شیری که بعد از کنتور در ابتدای لوله کشی گاز داخل ساختمان نصب و برای قطع و وصل کل جریان 

گاز استفاده می شود.

شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله1
شیری است که در ابتدای لوله کشی گاز و پس از شیر اصلی نصب و هنگام بروز زلزله با شدتی بیش 
از حد تنظیم شده، جریان گاز را قطع می کند. این نوع شیرها بر اساس نوع حسگر به دو دسته اصلی 

مکانیکی و الکترومکانیکی تقسیم بندی می شوند.

شیر قبل از رگوالتور
شیر سماوری گوشواره ای که قبل از رگوالتور روی علمک گاز نصب می شود و در حالت بسته، قابل 

قفل کردن است.

شیر قفل شونده
شیر ربع گرد نوع توپی که در لوله کشی گاز ساختمان استفاده می شود و در حالت بسته قابل قفل 

کردن است.

شیر مصرف
انتهای انشعاب مربوط به  هر دستگاه  شیر ربع گرد نوع توپی که برای قطع و وصل جریان گاز در 

گازسوز نصب می شود.

1. Seismic(Earthquake) gas shut-off valve.
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طراح
شخص حقیقی که دارای صالحیت طراحی لوله کشی گاز برای فشار کمتر از 1/4 پوند بر اینچ مربع و 

بیش از 1/4 پوند بر اینچ مربع از وزارت راه و شهرسازی است.

طراح تأسیسات مکانیکی
شخص حقیقی یا حقوقی که دارای صالحیت طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان از وزارت راه و 

شهرسازی است.

طوالنی ترین مسیر لوله کشی گاز
در  نقطه  آن  از  گاز  مصرف کننده  دورترین  تا  رگوالتور  خروجی  نقطة  از  گاز  لوله کشی  مسیر  طول 

ساختمان است.

ظرفیت حرارتی دستگاه گازسوز
نرخ انرژی حرارتی تولید شده توسط دستگاه گازسوز است که به طور معمول روی پالك مشخصات 

دستگاه نوشته شده است.

ظرفیت کنتور/ ایستگاه گاز
حداکثر مقدار گازی است که با دما و فشار استاندارد در مدت یک ساعت از کنتور/ ایستگاه گاز قابل 

عبور است و واحد آن متر مکعب در ساعت است.

علمک گاز
قسمت عمودی و انتهایی انشعاب اخذ شده از شبکه گازرسانی با فشار بیش از یک چهارم پوند بر اینچ 
مربع است که در مجاورت یا متکی به  ملک یا ساختمان مشترك قرار می گیرد و پس از نصب رگوالتور 

بر روی آن، گاز یک یا چند مشترك از طریق آن تأمین می شود.

ساختمان با نرخ نفوذ هوای مشخص1
ساختمانی است که نرخ نفوذ هوای آن محاسبه شده و تعداد دفعات تعویض هوای آن در هر ساعت2 

مشخص باشد.

1. Known Air Infiltration Rate.
2. ACH-Air Change per Hour.
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فضاهای مجاور
به فضاهایی گفته می شود که حداقل یک دیوار یا یک جداره مشترك با یکدیگر داشته باشند.

فضای مجاور با فضای آزاد 
به فضایی گفته می شود که حداقل یک دیوار یا یک جداره آن با فضای آزاِد خارج از ساختمان ارتباط 

مستقیم داشته باشد.

کالهک دودکش
قطعه ای است که در انتهای دودکش نصب شده و عالوه بر جلوگیری از ورود آب باران و اشیای دیگر، 

مانع برگشت محصوالت احتراق در اثر وزش باد به داخل دودکش می شود.

کلکتور گاز
قطعه ای که از لوله و اتصاالت ساخته شده و دارای انشعاب هایی است که قطر آن ها از لوله کلکتور 

کوچک تر بوده و گاز از طریق آن بین انشعاب ها توزیع می شود.

کنتور گاز
دستگاهی برای اندازه گیری حجم گاز مصرف شده مشترك است که در مالکیت شرکت گاز بوده و 

نگهداری آن بر عهده مشترك است.

گازهای دودکش
از محفظه احتراق دستگاه  از محصوالت احتراق، گازهای بی اثر و هوای اضافی است که  آمیخته ای 

گازسوز خارج می شود.

گاز طبیعی
مخلوط پاالیش شده ای از هیدروکربن های گازی است که درصد عمده آن را گاز متان تشکیل می دهد 
و از پاالیشگاه ها به  نقاط مصرف منتقل می شود. در این مقررات هر جا که کلمه گاز آمده، گاز طبیعی 

مدنظر است.
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گازگرفتگی1
مسمومیتی است که به دلیل تنفس گاز مونوکسید کربن ایجاد می شود.

لوله اصلی
قسمتی از لوله کشی گاز ساختمان، حدفاصل بین شیر اصلی تا اولین انشعاب است.

لوله جانشین کنتور
قطعه لوله ای است که هنگام اجرای لوله کشی گاز در محلی که باید کنتور قرار گیرد به صورت موقت 
نصب می شود و طول و قطر آن متناسب با ظرفیت کنتور است و در صورت نیاز باید از شرکت گاز 

استعالم شود.

لوله رابط دودکش
قطعه یا قطعاتی که دهانه خروجی محصوالت احتراق دستگاه گازسوز را به دودکش متصل کرده و 

محصوالت احتراق را از خروجی محفظه احتراق دستگاه گازسوز به سمت دودکش هدایت می کند.

لوله کشی رابط
قسمتی از لوله کشی گاز حد فاصل بین خروجی رگوالتور تا ورودی کنتور گاز است.

متر مکعب استاندارد گاز
واحدی برای اندازه گیری حجم گاز طبیعی بوده و آن مقدار گازی است که فضایی با حجم 1 متر 

مکعب را در دما و فشار استاندارد اشغال می نماید.

مجری
شخصی حقیقی یا حقوقی است که دارای گواهینامه صالحیت اجرای لوله کشی گاز ساختمان از وزارت 

راه و شهرسازی می باشد.

محصوالت احتراق
آنچه در نتیجه احتراق گاز در محفظه احتراق تولید می شود.

1. به این مسمومیت، گاززدگی نیز گفته می شود.
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محفظه احتراق
بخشی از دستگاه گازسوز است که عمل احتراق مخلوط گاز و هوا داخل آن انجام می شود. ممکن است 

محفظه احتراق نسبت به فضای محل نصب دستگاه گازسوز به صورت باز یا بسته باشد.

مشترک جزء
مشترکی است که فشار گاز مورد تقاضای وی یک چهارم پوند بر اینچ مربع و مقدار مصرف گاز وی 

حداکثر برابر با 100 مترمکعب در ساعت باشد.

مشترک عمده
مشترکی است که فشار گاز مورد تقاضای وی بیش از یک چهارم پوند بر اینچ مربع یا مقدار مصرف 

گاز وی بیش از100 متر مکعب در ساعت باشد.

مشعل اتمسفری
استفاده  اولیه(  )هوای  احتراق  برای  هوای الزم  برای مکش  گاز  فوران  نیروی  از  آن  در  که  مشعلی 

می شود. این مشعل بدون دمنده است و برای احتراق کامل به  هوای ثانویه نیاز دارد .

مشعل گاز
وسیله ای که گاز یا مخلوط گاز و هوا را برای ایجاد شعله در محفظة احتراق یا فضای باز آزاد می کند.

مشعل نیرو
نوعی مشعل گازی که مجهز به  دمنـده است و هوای مورد نیاز احتراق توسط آن دمنده وارد محفظه 

احتراق می شود.

معبر دودکش
سازه ای که از مصالح بنایی1 یا فلزی به صورت داکت یا کانال و در امتداد قائم ساخته می شود و داخل 
آن یک یا چند دودکش قرار می گیرد؛ معبر دودکش برای محافظت و تکیه گاه دودکشها، داخل آن 
به کار می رود. در فضای داخلی معبر دودکش محصوالت احتراق در حالت عادی جریان نداشته و در 

صورت نشت محصوالت احتراق از دودکش ها، آن ها را به فضای خارج از ساختمان هدایت می کند.

1. آجر، سنگ یا بتن.
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ناظر 
شخص حقیقی یا حقوقی است که صالحیت نظارت بر لوله کشی گاز از طرف وزارت راه و شهرسازی 

را داراست.

نرخ نفوذ هوا1
مقدار نفوذ هوا بر حسب واحد حجم در واحد زمان است که به عوامل متعددی از جمله مشخصات 
از عوامل در  باد و دما بستگی دارد و به دلیل متغیر بودن برخی  فیزیکی ساختمان، سرعت وزش 

زمان های مختلف، نرخ نفوذ هوا نیز متغیر می باشد.2 

نفوذ هوا به داخل
منافذ  و  درزها  طریق  از  و  ساختمان  خارِج  آزاد  فضای  از  که  است  نشده ای  کنترل  هوای  جریان 

جداره های خارجی به فضای داخل ساختمان وارد می شود.

نقطه تحویل گاز
برای مشترکین جزء، نقطه خروجی کنتور و برای مشترکین عمده، فلنج بعد از شیر خروجی ایستگاه 

گاز، نقطه تحویل گاز می باشد.

نقطه مصرف
نقطه خروجی شیر مصرف نصب شده در انتهای هر یک از انشعاب های لوله  کشی گاز که دستگاه های 

گازسوز به  آن متصل می شود.

نقطه ورودی گاز ساختمان
نقطه خروجی از رگوالتور روی علمک، نقطه ورودی گاز ساختمان در نظر گرفته می شود.

واحد مسکونی 
قرار می گیرد و حداقل دارای یک آشپزخانه، یک  بهره برداری  برای سکونت مورد  واحدی است که 

1 .Air Infiltration Rate.
2. محاسبات با استفاده از روابط درج شده در مراجعی مانند ASHRAE انجام می شود. در تأمین هوای احتراق طبق 

این مقررات باید کمترین نرخ نفوذ هوای محاسبه شده به کار برده  شود.
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سرویس بهداشتی مستقل و دارای درب مستقل باشد. شکل متعارف آن، خانه معمولی است که برای 
سکونت یک خانوار ساخته می شود. 

هواگیری1
عمل جایگزین کردن هوای درون لوله کشی  با گاز است.

هوای احتراق
هوایی که برای احتراق کامل گاز مورد نیاز است و قبل یا در مشعل دستگاه گازسوز با گاز مخلوط 

می شود.

هوای اضافی
هوایی که عالوه  بر هوای احتراق، وارد محفظة احتراق شده و برای اطمینان از سوختن کامل گاز الزم 

است.

هوای رقیق کننده
هوایی که برای رقیق کردن گازهای دودکش وارد دودکش می شود. 

1 .Purging.  
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3-17 گروه بندی ساختمان ها

1-3-17 کلیات
فعالیت های  انجام  برای سکونت،  به عنوان محلی  و  بنا شده  اشکال گوناگون  و  ابعاد  در  ساختمان ها 
اقتصادی، ارائه خدمات عمومی یا تلفیقی از آن ها مورد استفاده قرارمی گیرند. بنا بر تجربیات چند دهه 
گذشته در استفاده از گاز در ساختمان ها، بر حسب نوع بهره برداری، جمعیت کاربران و شرایط فیزیکی 
برای هر گروه از ساختمان ها باید تمهیدات ایمنی ویژه ای برای کنترل حوادث و اتفاق ها پیش بینی 
شود. طراحی، اجرا، کنترل کیفیت اجرای لوله کشی گاز، بهره برداری دستگاه های گازسوز و تجهیزات 
ایمنی سیستم لوله کشی گاز تمامی ساختمان ها باید بر اساس الزامات این مبحث باشد. بر این اساس، 
ساختمان ها در این مبحث به سه گروه اصلی مسکونی، عمومی و خاص و یک گروه فرعی با عنوان 

ساختمان های تلفیقی که ترکیبی از سه گروه اصلی هستند، تقسیم شده اند.

2-3-17 ساختمان های مسکونی)م(
این گروه شامل ساختمان هایی است که به منظور سکونت مورد استفاده قرار می گیرند و شامل یک 

واحد مسکونی یا بیش از آن می باشند.

1-2-3-17 ساختمان های ویالیی مسکونی 
ساختمان هایی هستند که دارای یک واحد مسکونی با حیاط اختصاصی بوده و به طور معمول در یک 

یا دو طبقه ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرند.
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2-2-3-17 ساختمان های آپارتمانی مسکونی1
ساختمان های آپارتمانی هستند که بیش از یک واحد مسکونی داشته باشند و به شرح زیر گروه بندی 

می شوند:
1-2-2-3-17 ساختمان های آپارتمانی مسکونی کوچک، از 2 تا 10 واحد آپارتمانی مسکونی.

2-2-2-3-17 ساختمان های آپارتمانی مسکونی متوسط، از 11 تا 30 واحد آپارتمانی مسکونی.
3-2-2-3-17 ساختمان های آپارتمانی مسکونی بزرگ، از 31 واحد آپارتمانی مسکونی و بیش از آن.

تبصره 1: در مقررات شرکت گاز، مجتمع های آپارتمانی با تعداد بیست واحد آپارتمانی و کمتر از 
آن به عنوان مشترك جزء و بیش از بیست واحد آپارتمانی با کنتور مشترك به عنوان مشترك عمده 

محسوب می شوند.
به صورت  ساختمان   هر  شده اند،  بنا  مختلفی  ساختمان های  که  مسکونی  شهرك های  در  تبصره2: 
مستقل و بر اساس مشخصات اختصاصی آن ساختمان از نظر تعداد واحد و نوع فعالیت گروه بندی 

می شود. 

3-3-17 ساختمان های عمومی
مورد  یا  شده  ارایه  عمومی  خدمات  یا  اقتصادی  فعالیت های  آن ها  در  که  هستند  ساختمان هایی 
مراجعه و استفاده افراد متفاوت می باشند. این گروه از ساختمان ها، یک واحد تجاری تا مجتمعی با 

ساختمان های متعدد و دارای فعالیت های متنوع را در بر می گیرد. 

1-3-3-17 ساختمان های آپارتمانی عمومی
ساختمان هایی آپارتمانی هستند که دارای بیش از یک واحد آپارتمانی برای انجام فعالیت های متنوع 

اقتصادی مستقل یا وابسته به یکدیگر، مورد بهره برداری قرار می گیرند. 
ساختمان های آپارتمانی عمومی به شرح زیر گروه بندی می شوند:

الف( ساختمان های آپارتمانی عمومی کوچک، از 2 تا 10 واحد آپارتمانی عمومی.
ب( ساختمان های آپارتمانی عمومی متوسط، از 11 تا 30 واحدآپارتمانی عمومی.

پ( ساختمان های آپارتمانی عمومی بزرگ، از 31 واحدآپارتمانی عمومی و بیش از آن.
تبصره: در مقررات شرکت گاز، مجتمع های آپارتمانی با تعداد بیست واحد آپارتمانی و کمتر از آن 
عمده  مشترك  به عنوان  مشترك  کنتور  با  آپارتمانی  واحد  بیست  از  بیش  و  جزء  مشترك  به عنوان 

محسوب می شوند.

1. به این گونه ساختمان ها مجتمع آپارتمانی مسکونی نیز گفته می شود.
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2-3-3-17 ساختمان های عمومی بر اساس فعالیت
در این بخش، تقسیم بندی انواع ساختمان های عمومی که برای فعالیت های مختلف مورد بهره برداری 

قرار می گیرند، مشخص شده است:

1-2-3-3-17 ساختمان های محل تجمع )ت(
مراسم  برگزاری  نظیر  خاصی  به منظور  که  می باشند  مردم  از  عده ای  تجمع  محل  ساختمان ها  این 
مذهبی، تفریحی، ورزشی، سرگرمی یا انتظار گرد هم می آیند. مساجـد، سینماها، سالن های تئاتر، 
سالن های سخنرانی، مراکز همایش ، تاالرهـای اجرای موسیقی، نمایشگاه های آثار هنری، رستوران ها، 
سالن های ورزشی، اماکن تفریحی، پایانه های مسافری و حمل ونقل زمینی، هوایی و دریایی از جمله 

این ساختمان ها می باشند.

2-2-3-3-17 ساختمان های آموزشی و فرهنگی )آ(
ساختمان هایی هستند که دربرگیرندة اتاق های متعدد یا انواع دیگر فضاهای داخلی که در هر یک 
عده ای به منظور فراگیری علوم و فنون و مطالعه گرد هم می آیند. مدارس، هنرستان ها، دانشگاه هـا، 

مراکز آموزشی اختصاصی، وزارتخانه ها و مؤسسات از جمله این ساختمان ها می باشند.

3-2-2-3-17 ساختمان های محل پذیرایی و اقامت موقت )ت-1(
افراد  موقت  اقامت  آپارتمان های محل  یا  اتاق ها  از  به صورت مجموعه ای  که  ساختمان هایی هستند 
می باشند و به طور عمومی فاقد امکانات آشپزی در هر واحد اقامتی می باشند. در برخی موارد، واحد 
مسافـرخانه ها،  هتـل ها،  است.  آشپزی  امکانات  با  کوچک1  آپارتمانی  واحد  یک  به صورت  اقامتی 
زائـرسـراها، مهمانسراهای عمومـی یا اختصاصـی، خوابگاه هـای دانشجویی و متل های بین شهری از 

جمله این ساختمان ها می باشند.

4-2-2-3-17 ساختمان های حرفه ای/ اداری )ح(
مورد  اداری  خدمات  انجام  به منظور  و  شده  تشکیل  کار  دفاتر  از  مجموعه ای  از  که  ساختمان هایی 
این  از جمله  بانک ها  و  و خصوصی  دولتی  اداری  وزارتخانه ها، مؤسسات  قرار می گیرند.  بهره برداری 

ساختمان ها می باشند.

.تیئوس .1
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5-2-2-3-17 تصرف کسبی و تجاری )ک(
انجام خدمات مختلف مورد  یا  ساختمان هایی هستند که به عنوان مراکز خریدوفروش، نمایش کاال 
بهره برداری قرار گرفته و از مجموعه هایی وابسته به صنوف مختلف خدماتی یا تجاری تشکیل می شوند. 
در برخی موارد رستوران، امکانات تفریحی، مرکز آموزش و مراقبت از اطفال نیز در آن ها وجود دارد. 

مراکز خرید بزرگ، پاساژها و بازارچه ها از جـمله این ساختمان ها می باشند.

6-2-2-3-17 تصرف درمانی و مراقبتی )د(
هر بنا یا بخشی از بنا که برای نمایش و فروش اجناس و کاالی مختلف استفاده می شده و مقادیری 
کاال نیز در آن به منظور دسترسی برای فروش به مشتریان، انبار شده است. از جمله مهم ترین بناهای 

با تصرف کسبی/ تجاری موارد زیر را می توان نام برد:    
- فروشگاه ها و مغازه ها

- سالن ها و میادین
- بازارها و بازارچه ها

- عمده فروشی ها

7-2-2-3-17 تصرف های انباری )ن(
هر بنا یا بخشی که برای انبار کردن استفاده شود، به شرطی که جزو تصرف های مخاطره آمیز نباشد، 

جزو تصرف های انباری قرار می گیرد.

4-3-17 ساختمان های خاص
ساختمان های مشمول ضوابط این بخش، ساختمان هایی هستند که:

از  بهره برداری  در  وقفه  و  دارد  خاص  اهمیت  زلزله  وقوع  از  پس  آن ها  بودن  استفاده  قابل  الف- 
آن ها به طور غیر مستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات می شود. مانند: بیمارستان ها، مراکز 
آتش نشانی، مراکز و تأسیسات آبرسانی، تأسیسات برق رسانی، مراکز کمک رسانی و به طور کلی، 

تمام ساختمان هایی که استفاده از آن ها در نجات و امداد مؤثر می باشد.
ب- ساختمان ها و تأسیساتی که خرابی آن ها موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر در کوتاه مدت 

و درازمدت برای محیط زیست می شوند.
پ- ساختمان هایی که خرابی آن ها سبب از دست رفتن ثروت ملی می گردد؛ مانند: موزه ها، کتابخانه ها 

و به طور کلی مراکزی که در آن ها اسناد و مدارك ملی یا آثار پرارزش نگهداری می شود.
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ت- ساختمان ها و تأسیسات صنعتی که خرابی آن ها موجب آلودگی محیط زیست یا آتش سوزی 
وسیع می شود.

ث- ساختمان های مراکز بحران که برای مواقع اضطراری، مانند زلزله، سیل و ... احداث شده است.

5-3-17 ساختمان های تلفیقی1
ساختمان هایی هستند که بخشی از آن ها برای سکونت و بخش دیگر برای انجام فعالیت های اقتصادی 
و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارتی، ساختمان هایی هستند که بخشی از آن ها مسکونی 

و بخشی دیگر عمومی  می باشند.
بخش  هر  اختصاصی  الزامات  اساس  بر  باید  گاز  لوله کشی  سیستم  تلفیقی،  ساختمان های  در   
الزامات گازرسانی ساختمان های  باید  این صورت که در بخش مسکونی  به  اجرا شود؛  از ساختمان 

مسکونی و در بخش عمومی الزامات گازرسانی ساختمان های عمومی رعایت شود.
از  یکی  جزو  می گیرند،  قرار  بهره برداری  مورد  که  فعالیتی  نوع  اساس  بر  موقت  ساختمان های   
به  مربوط  الزامات  کلیه  رعایت  و  می شوند  محسوب  عمومی  یا  مسکونی  ساختمان های  گروه های 
موقت  کارگاه های  به  مربوط  اتاق های  است.  الزامی  ساختمان ها  این گونه  در  ساختمانی  گروه های 
ساختمانی، اتاق های موقت کارگری و کانکس هایی که به صورت ثابت در یک محل نصب می شوند، از 

این گونه ساختمان ها هستند.

1. ساختمان هایی دارای حداقل یک واحد مسکونی و یک واحد تجاری تا مجتمع هایی متشکل از تعداد متعددی واحد 
مسکونی و عمومی از این گونه ساختمان ها می باشند.
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4-17 طراحی سامانه گاز ساختمان

1-4-17 کلیات
طراحی نخستین و مهم ترین گام در تعیین مشخصات اصلی سامانه گاز ساختمان است. در طراحی، 
نوع دستگاه گازسوز و محل نصب و نحوه ارتباط آن با لوله کشی گاز، چگونگی تأمین هوای احتراق و 
خروج محصوالت حاصل از احتراق، مسیرها و قطر قسمت های مختلف لوله کشی گاز، نوع اجناس مورد 
نیاز و مقادیر آن ها مشخص می شود. در این فصل به طراحی سامانه گاز ساختمان با در نظر گرفتن 
الزامات بهره برداری از انواع ساختمان ها، محدودیت های به کارگیری دستگاه های گازسوز و محل نصب 

آن ها پرداخته شده است.

2-4-17 انتخاب و تعیین محل نصب دستگاه های گازسوز 
بر مبنای طراحی  این بخش  الزامات  با کلیه  باید  انتخاب و تعیین محل نصب دستگاه های گازسوز 
مصوب تأسیسات ساختمان، مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انطباق کامل داشته باشد که 

مورد تأیید مراجع صدور پروانه باشد؛
الف( انطباق دستگاه های گازسوز با استاندارد.

ب( نوع دستگاه گازسوز از نظر نصب در فضای داخل یا بیرون از ساختمان.
پ( الزامات فضای محل نصب دستگاه گازسوز.

ت( الزامات انتخاب دستگاه های گازسوز.
ث( الزامات انتخاب، نصب و بهره برداری از دستگاه های گازسوز در انواع ساختمان ها.

ج( تأمین هوای احتراق بر اساس فصل 6-17.
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چ( تخلیه محصوالت احتراق و دودکش مناسب بر اساس فصل 7-17.
ح( نیاز مشترك.1

1-2-4-17 انطباق دستگاه های گازسوز با استاندارد
دستگاه های گازسوزی که در سامانه گاز از آن ها استفاده می شود باید دارای نشان استاندارد ملّی ایران 

یا استاندارد بین المللی معتبر باشند.

2-2-4-17 نوع دستگاه گازسوز از نظر نصب در فضای داخل یا بیرون از ساختمان
نصب دستگاه های گازسوز در فضاهای داخل یا خارج از ساختمان باید طبق الزامات زیر باشد:

الف( در نظر گرفتن محل نصب دستگاه گازسوز در فضای داخلی ساختمان که طراحی دستگاه بر 
اساس نصب در فضای خارج از ساختمان است، مجاز نیست. 

ب( در نظر گرفتن محل نصب دستگاه های گازسوز بدون دودکش )مانند اجاق گاز، پلوپز و فر گازی( 
داخل  فضای  در  نصب  که دستگاه مختص  است  مجاز  در صورتی  داخلی ساختمان  فضای  در 

ساختمان بوده و امکان تأمین هوای احتراق طبق الزامات فصل 17-6 فراهم باشد. 

3-4-17 ممنوعیت نصب وسایل گازسوز گرمایشی
نصب وسایل گازسوز گرمایشی )انواع بخاری، آبگرم کن و پکیج( در فضاهای داخلی ساختمان های 
عمومی و خاص ممنوع است؛ مگر آن که هوای مورد نیاز احتراق آن ها از فضای خارج از ساختمان 

تأمین شود. این ممنوعیت شامل موارد زیر بوده ولی به آن ها محدود نیست:
1-3-4-17 اتاق ها، سالن ها، دفاتر، کالس ها در تمامی ساختمان های عمومی و خاص

تمامی فضاهای داخلی و وابسته در مهد کودك ها، کودکستان ها، خانه سالمندان و   17-4-3-2
محل نگهداری معلولین جسمی و روانی.

3-3-4-17 فضاهای وابسته و جانبی در محل های تجمع، مانند دفاتر کار مسؤولین، اتاق پروژکتور 
نمایش فیلم و بوفه در سینماها و محل های مشابه

اتاقهای نگهبانی و آسایشگاههای  بایگانی، بوفهها و غذاخوریها، آزمایشگاه،  4-3-4-17 دفاتر کار، 
نگهبان ها، مهمانسراها در دانشگاه ها و مدارس

1 .شامل تمامی دستگاه های گازسوز برای گرمایش و سرمایش فضا از طریق انواع فن آوریها و تجهیزات استاندارد، تهیه 
لوله ها در دامنه کاربرد  انواع خشک کن  و سایر مصارف که به لحاظ فشار و قطر  آب گرم، پخت وپز، تولید توان، 
این بخش از مقررات قرار می گیرد و در انطباق با سایر عوامل مؤثر در انتخاب، نصب و بهره برداری از دستگاه های 

گازسوز باشد.
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5-3-4-17 انبارهای محل نگهداری مواد قابل اشتعال، فروشگاهها و کارگاه های محل کار با مواد 
قابل اشتعال، کارگاههای رنگ، کارگاههای نجاری، خشکشوییها و محل های مشابه 

6-3-4-17 انبارهای محل نگهداری دارو و مواد شیمیایی، رختشویخانه ها، انبارهای البسه و ملحفه 
در بیمارستان ها، هتلها، خوابگاهها و محلهای مشابه

4-4-17 الزامات محل نصب دستگاه های گازسوز
محل نصب دستگاه های گازسوز باید با رعایت الزامات زیر باشد:

الف( نصب هر نوع وسیله گازسوز در حمام، رختکن، سرویس های بهداشتی، محوطه های سونا، استخر 
و جکوزی ممنوع است.

نصب دستگاه های گازسوز مختص یک واحد، در فضای مشاعی ساختمان ها ممنوع است.
پ( محل نصب هر دستگاه گازسوز باید نسبت به  اجزای ساختمان و سایر تجهیزات به گونه ای باشد تا 
امکان دسترسی برای انجام تعمیرات وجود داشته و فاصله های کافی رعایت شده باشد؛ به عنوان 

نمونه، فواصل مورد نیاز برخی از دستگاههای گازسوز متداول باید بر اساس جدول ذیل باشد:

جدول 17-4-1 حداقل فواصل مورد نیاز نصب وسایل گازسوز

فاصله مجازدستگاههای گازسوز

کلیه دستگاه های گازسوزی که روی کف نصب میشوند: )بخاری، آبگرمکن، پکیج 
و ...(

45 سانتی متر از جوانب
100 سانتی متر از باال

25 سانتی متر از جوانب اجاق گاز خانگی )کابینتی(
75 سانتی متر از باال

100 سانتی متر از جوانببخاری دیواری
100 سانتی متر از باال

آبگرمکن و پکیج دیواری
45 سانتی متر از جوانب

100 سانتی متر از باال
120 سانتی متر از کف تمام شده

25 سانتی متر از جوانب فر گازی
25 سانتی متر از باال

ت( محل نصب دستگاه های گازسوز باید دارای فاصله  مناسب نسبت به مواد، مصالح و اشیای سوختنی 
باشد. حداقل فاصله دستگاه گازسوز از اشیاء و مواد قابل اشتعال باید حداقل 1 متر باشد.
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ث( نصب دستگاه های گازسوز در مکان هایی که در فضای آن ها گازهای قابل اشتعال یا انفجار وجود 
دارد، ممنوع است.

ج( محل نصب دستگاه های گازسوز با دودکش  باید به گونه ای انتخاب شود که قابلیت نصب دودکش 
طبق این مقررات وجود داشته و تخلیة گازهای حاصل از احتراق به  فضای آزاد خارِج ساختمان 
از طریق دودکش امکان پذیر باشد. عالوه بر آن، باید برای دودکش و لوله رابط حداقل فاصله 1 

متر از اشیاء و مواد سوختنی مد نظر باشد.
چ( محل نصب دستگاه گازسوز در محل هایی نظیر بوفه سینماها یا آبدارخانه های محل های عمومی 

باید با استفاده از موانع مناسب از دسترس افراد غیر مسئول دور نگه داشته شود.
و  مهمانسراها  پانسیون ها،  دانشجویی،  در خوابگاه های  گازسوز  و دستگاه های پخت وپز  اجاق گاز  ح( 
مشابه آن ها باید در فضاهای مجزا از محل های خواب و در آشپزخانه  مستقل که برای این منظور 

طراحی شده اند، نصب شوند.
با  باشد،  آپارتمانی مستقل  به صورت واحد  یا خوابگاهی که  اقامتی  اجاق گاز در واحدهای  نصب  خ( 

رعایت الزامات این مقررات مجاز است.

5-4-17 الزامات انتخاب دستگاه های گازسوز
در انتخاب دستگاه گازسوز باید مشخصات دستگاه مورد نظر بررسی و با فضای محلی که دستگاه در 
آن نصب می شود از نظر ظرفیت، تأمین هوای احتراق، تخلیه محصوالت احتراق، محل نصب، دسترسی 

و فواصل الزم از جوانب، مطابقت داشته باشد.
در این قسمت، الزاماتی که برای برخی از دستگاه های گازسوز متداول باید رعایت شود، بیان شده است:

الف( پکیج
شرایط تأمین هوا و دودکش پکیج ها باید بر اساس الزامات این مبحث باشد.  �1

محل نصب پکیج از نظر موقعیت مکانی، ارتفاع و فاصله جداره های آن از جوانب، باال و پایین باید   �2
بر اساس مشخصات ارائه شده در جدول شماره 17-4-1 تعیین شود.

دودکش پکیج های محفظه احتراق بسته، باید توسط سازنده و همراه با پکیج ارائه شود.   �3
دودکش پکیج های بدون فن با محفظه احتراق باز، باید مطابق فصل 17-7 این مبحث طراحی و   �4

اجرا شود.

 BS EN-14471 ــتاندارد ــوع UPVC دارای اس ــد از ن ــای چگالشــی بای 5� دودکــش پکیجه
باشــد.
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سازنده یا واردکننده باید دستورالعمل بهره برداری و ضوابط نگهداری را همراه با دستگاه ارائه نماید.  �6
حداقل فاصله مجاز پکیج هایی که هوای احتراق آن ها از فضای محل نصب دستگاه تأمین می شود   �7

با بخش مکش فن دستگاه های دارای دمنده، باید 3 متر باشد. 
در ساختمان های مسکونی، حداقل فاصله مجاز پکیج هایی که هوای احتراق آن ها از فضای محل   �8

نصب دستگاه تأمین می شود تا هود اجاق گاز، باید حداقل 1 متر باشد.
با مجاری ورود هوا و بخش مکش دستگاه های مکانیکی  پکیج  انتهای دهانه خروجی دودکش   �9
تأمین یا تعویض کننده هوا باید حداقل 3 متر فاصله افقی داشته باشد و جهت خروج محصوالت 
احتراق از انتهای دودکش نباید به سمت آن ها باشد. در صورتی که رعایت این فاصله مقدور نباشد، 

باید انتهای دهانه خروجی دودکش پکیج حداقل 2 متر باالتر از مجاری فوق قرار گیرد.
دودکش پکیج ها باید بر اساس فصل 17-7 تعیین و اجرا شود. استفاده از پکیجی که دودکش   �10
مناسب آن تعبیه نشده باشد، ممنوع است. انتخاب پکیج هایی که به دودکش از نوع خاصی نیاز 
دارند، مانند دودکش های دوجداره فلزی یا دودکش های مقاوم در برابر خوردگی، در صورتی مجاز 

است که طراحی بر اساس مشخصات آن ها انجام شده باشد.
برای پکیج هایی که مشعل آن ها اتمسفری است باید در محل نصب پکیج، دودکش مناسب تأمین   �11

شود. تعیین دودکش باید بر اساس ضوابط فصل 17-7 باشد.
دودکش پکیج هایی که دارای مشعل نیرو هستند باید متناسب با ظرفیت دستگاه و ارتفاع دودکش،   �12

محاسبه و اجرا شود.
13� برای پکیج های محفظه احتراق بسته، تأمین هوای احتراق باید از طریق مجاری تعبیه شده بر روی 
پکیج انجام شود. ورود هوا به محفظه احتراق پکیج از طریق این مجاری باید از فضای آزاد خارج 

از ساختمان یا توسط کانال تأمین هوا انجام شود.
در صورت استفاده از کانال برای تأمین هوای احتراق پکیج، دهانه ورود هوا به کانال باید با هوای   �14
آزاد خارج از ساختمان ارتباط مستقیم داشته و یا با فضای دارای ارتباط دائمی و مستقیم با هوای 
آزاد خارج از ساختمان مرتبط باشد. دهانه خروج هوا از کانال باید به فضای محل نصب پکیج یا 

به صورت مستقیم به مجاری تأمین هوای تعبیه شده روی پکیج متصل شود.1 
15� مشخصات کانال تأمین هوا باید بر اساس فصل 17-6 باشد.

ارتباط بین شیر مصرف و مجاری ورودی گاز پکیج می تواند با استفاده از لوله مسی، شیلنگ قابل   �16
انعطاف فلزی یا شیلنگ الستیکی، ترکیبی از لوله فوالدی و شیلنگ الستیکی و اتصاالت استاندارد 

مطابق مشخصات مندرج در این مبحث انجام شود. 

1. بر اساس نوع پکیج، کانال تأمین هوای احتراق، مستقیم به پکیج متصل می شود یا دهانه آن به فضای محل نصب 
ارتباط داده می شود.



مبحث هفدهم

30

وسایل  نصب  نیاز  مورد  فواصل  حداقل  می شوند،  نصب  زمین  روی  که  پکیج هایی  خصوص  17� در 
گازسوز مطابق با جدول 17-4-1 رعایت گردد و تأمین هوای احتراق و دودکش آن نیز مطابق با 

فصل 17-6 و 17-7 خواهد بود.
ب( مشخصات دودکش و جانمایی آن باید در زمان طراحی اولیه، توسط مهندس طراح تأسیسات 

مکانیکی و مطابق الزامات فصل 17-7 طراحی شود.

ت( بخاری با محفظه احتراق باز
نصب و استفاده از بخاری باید طبق الزامات این مبحث و مطابق جدول شماره 17-4-1 انجام   �1

شود.
در فضایی که بخاری برای آن در نظر گرفته می شود، باید امکان اجرای دودکش طبق الزامات   �2

فصل 17-7 وجود داشته باشد.
فضای محل نصب بخاری باید دارای دریچه یا دریچه های باز ثابت با فضای آزاد خارج ازساختمان   �3
برای تأمین هوا مطابق فصل 17-6 باشد. در فضایی که امکان نصب دریچه باز ثابت برای تأمین 

هوا وجود نداشته باشد، نصب بخاری ممنوع است.
نصب بخاری در آپارتمان های مسکونی یا ساختمان ویالیی مسکونی که دارای سیستم گرمایش   �4

مرکزی یا ثابت می باشد )مانند پکیج و موتورخانه مرکزی( ممنوع است.

پ( بخاری دیواری با محفظه احتراق باز
نصب و استفاده از بخاری دیواری باید مطابق جدول 17-4-1 و طبق الزامات رعایت فواصل مربوط   �1

باشد.
نصب بخاری دیواری در اتاق خواب مجاز نیست.  �2

در فضایی که بخاری برای آن در نظر گرفته می شود، باید امکان اجرای دودکش طبق این مقررات   �3
وجود داشته باشد. جهت استفاده از بخاری دیواری باید دهانه دودکش حداقل در ارتفاع 100 

سانتی متری از کف نصب و تعبیه شود.
محل نصب بخاری دیواری باید دارای تأمین هوای احتراق مطابق با فصل 17-6 بوده و امکان   �4

اجرای دودکش مطابق با فصل 17-7 را داشته باشد.
فضای محل نصب بخاری باید دارای دریچه یا دریچه های باز ثابت به فضای آزاد خارج از ساختمان   �5
برای تأمین هوا مطابق با فصل 17-6 داشته باشد. در فضایی که امکان نصب دریچه یا کانال برای 

تأمین هوا وجود نداشته باشد، نصب بخاری دیواری ممنوع است.
بدنه بخاری باید حداقل 450 میلی متر از پرده ها و مواد سوختنی فاصله داشته باشد.  �6
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ث( آبگرمکن  دیواری
آبگرمکن دیواری محفظه  آبگرمکن های دیواری، شامل  انواع مختلف  از  بهره برداری  الزامات نصب و 

احتراق باز1، آبگرمکن دیواری محفظه احتراق باز فن دار، مطابق با الزامات مربوط به بند  0 است.

چ( روشنایی
استفاده از روشنایی گازسوز در کلیه گروه های ساختمانی  ممنوع است.

تبصره: در نظر گرفتن شیر با مصرف معادل 0/1 متر مکعب بر ساعت روشنایی، فقط به عنوان دستگاه 
مورد آزمایش در آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با رعایت الزامات این مبحث مجاز است.

ج( شومینه گازی
استفاده از شومینه به عنوان تنها دستگاه  گرمایشی ممنوع است.  �1

در هر واحد آپارتمانی فقط نصب یک شومینه مجاز است.  �2
تأمین هوای احتراق شومینه گازی مطابق با فصل 17-6 و امکان اجرای دودکش آن مطابق با   

فصل 17-7 می باشد.
نصب شومینه در اتاق خواب مجاز نیست.  �3

بعد از شیر مصرف شومینه باید شیر کنترل دارای نشان استاندارد ملی ایران و مجهز به ترموکوپل   �4
در نظر گرفته شود و مشخصات و جانمایی آن باید توسط مهندس طراح تأسیسات مکانیکی در 

طرح دیده شود.
فضای باالی محفظه احتراق شومینه و محل اتصال آن به دودکش باید به صورت کامل هوابند باشد.  �5

ح( اجاق گاز
تأمین هوای آن ها  نظر گرفته شده و شرایط  برای پخت وپز در  اجاق گاز در فضاهایی که  نصب   �1

مطابق فصل 17-6 باشد، مجاز است.
در نظر گرفتن اجاق گاز در زیر پنجره، مجاور پرده یا اشیاء سوختنی ممنوع است. فاصله جوانب و   �2

باال و پایین اجاق گاز باید مطابق با جدول شماره 17-4-1 باشد.
درخصوص اجاق گازهای توکار و روکار و جزیره ای، اجرای لوله فوالدی از شیر تا پشت اجاق گاز بالمانع   �3

است. )حداکثر طول لوله فوالدی به عالوه شیلنگ برای یک وسیله گازسوز 120 سانتی متر می باشد.(
نصب اجاق گاز در زیر محل نصب کلید، پریز و سیم روکار برق مجاز نمی باشد.  �4

1. آبگرمکن های دیواری گازسوز متداول که برای تخلیه محصوالت احتراق نیاز به نصب دودکش دارند.



مبحث هفدهم

32

خ( پلوپز گازی
فضای محل نصب پلوپز باید دارای ارتباط مستقیم با فضای آزاِد خارج از ساختمان باشد و در   �1

نقشه ها توسط طراح تأسیسات مکانیکی، جانمایی و ظرفیت آن دیده شده باشد.
پلوپز باید در محلی نصب شود که فضای آن برای پخت وپز طراحی شده و شرایط تأمین هوای   �2

احتراق آن مطابق فصل 17-6 باشد.
استفاده از پلوپز برای گرمایش هرگونه فضایی ممنوع است.  �3

د( کباب پزگازی
محل نصب و استفاده ازکبابپز باید دارای ارتباط مستقیم با فضای آزاِد خارج از ساختمان باشد و   �1

در نقشه ها توسط طراح تأسیسات مکانیکی، جانمایی و ظرفیت آن دیده شده باشد.
از  ارتباط مستقیم ندارند، نصب و بهره برداری  با فضای آزاِد خارج ازساختمان  درمکان هایی که   �2

کباب پز درصورتی مجاز است که تأمین هوای آن طبق فصل 17-6 این مبحث باشد.
کبابپز باید در محلی نصب شود که فضای آن برای پخت وپز طراحی شده است.  �3

استفاده از کباب پز برای گرمایش هرگونه فضایی ممنوع است.  �4

ذ( فر گازی
1� نصب فر گازی فقط در فضاهایی که برای پخت وپز در نظر گرفته شده و شرایط تأمین هوای آن ها 

مطابق فصل 17-6 این مبحث باشد، مجازاست.
2� شرایط نصب و فواصل جانبی فر گازی باید مطابق جدول شماره 17-4-1 باشد.

ر( دستگاه های گرمایشی تابشی
استفاده از دستگاه های گرمایشی تابشی در محوطههای داخلی و مسقف ساختمان های مسکونی   �1

مجاز نیست.
ارتفاع سقف محل نصب دستگاه باید مطابق جانمایی مهندس طراح تأسیسات مکانیکی و بر اساس   �2

دستورالعمل سازنده در نقشه اولیه درج گردد.
تأمین هوای احتراق در محل نصب دستگاه باید بر اساس الزامات فصل 17-6 باشد.  �3

برای خروج محصوالت احتراق باید دودکش مناسب بر اساس مشخصات دستگاه و محل نصب با   �4
رعایت الزامات فصل 17-7 در طراحی مد نظر قرار گیرد. 

نصب و بهره برداری از دستگاههای گرمایشی تابشی در محوطههای داخلی و مسقف ساختمان های   �5
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محل  تجمع، ساختمان های آموزشی، ساختمان های محل پذیرایی و اقامت موقت و ساختمان های 
بهداشتی، درمانی و مراقبتی ممنوع است.

محل نصب شیر مصرف دستگاه گرمایشی تابشی می بایست در دسترس و در ارتفاع 170 الی 190   �6
سانتی متر قرار گیرد و درصورتی که فاصله بین شیر مصرف تا محل نصب دستگاه بیشتر از 120 

سانتی متر باشد، می بایست یک عدد شیر در مجاور دستگاه نیز تعبیه گردد.
مطابق  باید  دستگاهها  این  در  سوختنی  مواد  از  فاصله  و  بهره برداری  نصب،  ارتفاع  و  شرایط   �7

دستورالعمل سازنده دستگاه باشد.

)CHP( سیستم تولید همزمان برق و حرارت )ز
1� تأمین هوای احتراق در محل نصب این نوع دستگاه های گازسوز و الزامات دودکش آن باید بر اساس 

الزامات فصل 17-6 و 17-7 باشد.
2� محل نصب این نوع دستگاه ها باید مطابق جانمایی مهندس طراح تأسیسات مکانیکی بر اساس 

دستورالعمل سازنده در نقشه اولیه درج گردد.

س( سیستم سرمایش گازسوز 
تأمین هوای احتراق در محل نصب این نوع دستگاه های گازسوز و الزامات دودکش آن باید بر   �1

اساس الزامات فصل 17-6 و 17-7 باشد.
محل نصب این نوع دستگاه ها باید مطابق جانمایی مهندس طراح تأسیسات مکانیکی بر اساس   �2

دستورالعمل سازنده در نقشه اولیه درج گردد.
در الزامات این مبحث، منظور از سیستم سرمایشی، سیستم های سرمایشی گازسوز می باشد.  �3

ش( سایر دستگاه های گازسوز
دستگاه های گازسوزی که در موارد فوق به آن ها اشاره نشده یا نصب آن ها در ساختمان ها متداول 
نبوده یا پس از ویرایش این مبحث تولید و عرضه می شوند، باید دارای نشان استاندارد ملّی ایران یا 
استانداردهای معتبر بین المللی باشند. با توجه به الزامات درج شده توسط مهندس طراح تأسیسات 
این  الزامات  احتراق آن ها مطابق  تأمین هوا و تخلیه محصوالت  باید شرایط محل نصب،  مکانیکی، 
مبحث بوده و چنانچه نیاز به متعلقات خاصی برای راه اندازی باشد، این متعلقات نیز باید دارای نشان 

استاندارد باشند.
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6-4-17 الزامات انتخاب، نصب و بهره برداری از دستگاه های گازسوز در انواع ساختمان ها
رعایت  با  باید  گروه بندی ساختمان ها  براساس  گازسوز  دستگاه های  از  بهره برداری  و  نصب  انتخاب، 

الزامات به شرح زیر باشد:

1-6-4-17 دستگاه های گازسوز در ساختمان های مسکونی
انتخاب، نصب و بهره برداری از دستگاه های گازسوز بر اساس گروه بندی این ساختمان ها به شرح زیر 

است:
 الف( ساختمان های ویالیی مسکونی 

نصب و بهره برداری از کلیه دستگاه های گازسوز، به غیر از دستگاه های گازسوزی که در این مقررات 
برای آن ها ممنوعیت منظورشده، در این ساختمان ها مجاز است.

ب( ساختمان های آپارتمانی مسکونی کوچک
نصب و بهره برداری از بخاری گازسوز و آبگرمکن گازسوز و سایر دستگاه های گازسوزی که در این 
مقررات برای آن ها ممنوعیت منظورشده، در این ساختمان ها مجاز نیست. قابل ذکر است که پکیج با 

رعایت الزامات این مبحث مجاز میباشد.

پ( ساختمان های آپارتمانی مسکونی متوسط
نصب و بهره برداری از بخاری گازسوز و آبگرمکن گازسوز، پکیج محفظه احتراق باز، شومینه و سایر 
دستگاه های گازسوزی که در این مقررات برای آن ها ممنوعیت منظورشده، در این ساختمان ها مجاز 

نیست. قابل ذکر است که پکیج با محفظه احتراق بسته با رعایت الزامات این مبحث مجاز میباشد.

ت( ساختمان های آپارتمانی مسکونی بزرگ
سرمایش  و  گرمایش  مصرفی،  آب گرم  تأمین کننده  گازسوز  دستگاه های  از  بهره برداری  و  نصب   )1
ساختمان به صورت غیر متمرکز مجاز نیست. دستگاه های گازسوز تأمین کننده آب گرم مصرفی، 

گرمایش و سرمایش این ساختمان ها باید به صورت متمرکز و در موتورخانه مرکزی نصب شوند.
2( نصب و بهره برداری ازاجاق گاز و سایر دستگاه های پخت وپز فقط در فضایی که برای این منظور در 

نظر گرفته شده است، مجاز است.
تبصره: درشهرك های مسکونی الزامات گازرسانی هرساختمان مطابق با گروه بندی اختصاصی آن 

ساختمان باید رعایت شود.
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2-6-4-17 دستگاه های گازسوز در ساختمان های عمومی
نصب و بهره برداری از دستگاه های گازسوز در ساختمان های عمومی بر مبنای گروه بندی آن ها باید 

به شرح زیر  باشد:

الف( ساختمان های عمومی بر اساس فضای داخلی 
داخلی  فضای  مبنای  بر  که  عمومی  ساختمان های  در  گازسوز  دستگاه های  از  بهره برداری  و  نصب 

گروه بندی شده اند، به شرح زیر است:

1( ساختمان های آپارتمانی عمومی
در این ساختمان ها نصب و بهره برداری از کلیه دستگاه های گازسوز با رعایت ضوابط نصب و بهره برداری 
اختصاصی هر یک، به غیر از دستگاه های گازسوزی که در این مقررات برای آن ها ممنوعیت منظورشده، 

مجاز است. عالوه بر آن، ممنوعیت یا محدودیت سایر دستگاه های گازسوز به شرح زیر است: 

الف( ساختمان های آپارتمانی عمومی کوچک
نصب شومینه، بخاری گازسوز، آبگرمکن و پکیج با محفظه احتراق باز در فضای داخلی این نوع   �1

ساختمان ها ممنوع است.
نصب اجاقگاز و سایر دستگاه های پخت وپز فقط در فضایی که برای این منظور در نظر گرفته شده   �2

است، مجاز است.
محل نصب دستگاه های گازسوز تأمین کننده آب گرم مصرفی، گرمایش و سرمایش فضاها باید دور   �3

از دسترس مراجعین باشد.
رعایت الزامات نصب تجهیزات ایمنی در این نوع ساختمان ها می بایست مطابق بند  4-3-5-3-  �4

17 این مبحث باشد.

ب( ساختمان های آپارتمانی عمومی متوسط
1� نصب هر نوع بخاری و شومینه و آبگرمکن و پکیج با محفظه احتراق باز ممنوع است.

2� نصب اجاق گاز و سایر دستگاه های پخت وپز فقط در فضایی که توسط مهندس طراح تأسیسات 
مکانیکی که در نقشه های مصوب درج شده است، مجاز است.

دسترس  از  دور  باید  سرمایش  و  گرمایش  مصرفی،  گرم  آب  تأمین کننده  گازسوز  دستگاه های   �3
مراجعین و در فضایی که برای این منظور در نظر گرفته شده نصب شوند. 
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4� رعایت الزامات نصب تجهیزات ایمنی در این نوع ساختمان ها می بایست مطابق بند  17-4-3-5-3 
این مبحث باشد.

پ( ساختمان های آپارتمانی عمومی بزرگ
1� انتخاب دستگاه های گازسوز تأمین کننده آب گرم مصرفی، گرمایش و سرمایش ساختمان به صورت 
غیر متمرکز مجاز نیست. دستگاه های گازسوز تأمین کننده گرمایش یا سرمایش این ساختمان ها 

باید به صورت متمرکز و در موتورخانه مرکزی نصب شوند.
2� نصب اجاق گاز و سایر دستگاه های پخت وپز فقط در فضاهایی که توسط مهندس طراح در  نقشه های 

مصوب دیده شده مورد تأیید می باشد.
3� رعایت الزامات نصب تجهیزات ایمنی در این نوع ساختمان ها می بایست مطابق بند  17-4-3-5-3 

این مبحث باشد.

ب( انواع ساختمان های عمومی بر اساس فعالیت
نصب و بهره برداری از دستگاه های گازسوز در ساختمان های عمومی که بر مبنای فعالیت گروه بندی 

شده اند، به شرح زیر است:

1( ساختمان های محل تجمع
الف( نصب و بهره برداری از دستگاه های گازسوز تأمین کننده آب گرم مصرفی، گرمایش و سرمایش 
ساختمان به صورت غیر متمرکز مجاز نیست و باید به صورت متمرکز و در موتورخانه مرکزی نصب 

شوند.
ب( نصب اجاق گاز و سایر دستگاه های پخت وپز فقط در فضایی که توسط مهندس طراح تأسیسات 

مکانیکی در نقشه های مصوب جانمایی شده است، مجاز است.
ت( نصب سایر دستگاه های گازسوز در فضای داخلی سالن های اجتماع ممنوع است. 

ث( نصب دستگاه های گازسوز در سایر فضاها به غیر از فضاها و سالن های اجتماع، مطابق نقشه های 
مصوب طراحی خواهد بود.

ج( نصب تجهیزات آشکارساز گاز مونوکسید کربن و نشت گاز در تمامی فضاهایی که دستگاه گازسوز 
نصب شده الزامی است.

2( ساختمان های آموزشی و فرهنگی
الف( نصب و بهره برداری از دستگاه های گازسوز تأمین کننده آب گرم مصرفی، گرمایش و سرمایش 
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ساختمان به صورت غیر متمرکز مجاز نیست و باید به صورت متمرکز و در موتورخانه مرکزی نصب 
شوند.

ب( نصب اجاق گاز و سایر دستگاه های پخت وپز فقط در فضایی که برای این منظور در نظر گرفته 
شده، مطابق نقشه مهندس طراح و الزامات این مبحث مجاز می باشد.

با فعالیت محل  پ( نصب سایر دستگاه های گازسوز در فضاهای داخلی در صورتی مجاز است که 
مرتبط بوده و شرایط نصب و بهره برداری در نقشه های تأیید شده توسط مهندس طراح تأسیسات 

مکانیکی جانمایی شده باشد. )مانند آزمایشگاه های آموزشی(
ح( نصب تجهیزات آشکارساز گاز مونوکسید کربن و نشت گاز در تمامی فضاهایی که دستگاه گازسوز 

نصب شده الزامی است.

3( ساختمان های محل پذیرایی و اقامت موقت
الف( نصب اجاق گاز و سایر دستگاه های پخت وپز فقط در فضایی که برای این منظور در نظر گرفته 

شده مجاز است.
ب( نصب و بهره برداری از دستگاه های گازسوز تأمین کننده آب گرم مصرفی، گرمایش و سرمایش 

ساختمان به صورت متمرکز و در موتورخانه مرکزی نصب شوند.
پ( نصب سایر دستگاه های گازسوز در فضاهای داخلی ممنوع است.

در  صنعتی(  آشپزخانه  )مانند  ساختمان  دیگر  بخش های  در  گازسوز  دستگاه های  سایر  نصب  ت( 
تأسیسات  طراح  مهندس  توسط  طراحی  در  و  مرتبط  محل  فعالیت  با  که  است  مجاز  صورتی 

مکانیکی و مطابق الزامات این مبحث، مشخص شده باشد.
ح( نصب تجهیزات آشکارساز گاز مونوکسید کربن و نشت گاز در تمامی فضاهایی که دستگاه گازسوز 

نصب شده الزامی است.

4( ساختمان های اداری
الف( نصب هر نوع بخاری، آبگرمکن و پکیج محفظه احتراق باز و شومینه در فضاهای داخلی این نوع 

ساختمان ها ممنوع است. 
ب( نصب اجاق گاز و سایر دستگاه های پخت وپز فقط در آشپزخانه و رستوران مطابق نقشه های مصوب 
مهندس طراح تأسیسات مکانیکی و مطابق الزامات این مبحث که برای این منظور در نظر گرفته 

شده مجازاست.
ث( دستگاه های گازسوز تأمین کننده آب گرم مصرفی، گرمایش و سرمایش ساختمان باید به صورت 

متمرکز و در موتورخانه مرکزی نصب و بهره برداری شوند.



مبحث هفدهم

38

ج( نصب تجهیزات آشکارساز گاز مونوکسید کربن و نشت گاز دستگاه گازسوز در تمامی فضاهایی که 
دستگاه گازسوز نصب شده الزامی است.

5( ساختمان های تجاری و مراکز داد و ستد
و سرمایش  تأمین کننده آب گرم مصرفی، گرمایش  گازسوز  از دستگاه های  بهره برداری  و  الف( نصب 
ساختمان به صورت غیر متمرکز مجاز نیست و باید به صورت متمرکز و در موتورخانه مرکزی نصب شوند.

ب( نصب اجاق گاز و سایر دستگاه های پخت وپز فقط در فضایی که برای این منظور در نظر گرفته 
شده، طبق نقشه های مصوب و با تأیید مهندس طراح تأسیسات مکانیکی مجاز است.

ت( نصب تجهیزات آشکارساز گاز مونوکسید کربن و نشت گاز در تمامی فضاهایی که دستگاه گازسوز 
نصب شده الزامی است.

6( ساختمان های بهداشتی، درمانی و مراقبتی کوچک
الف( نصب و بهره برداری از دستگاه های گازسوز تأمین کننده آب گرم مصرفی، گرمایش و سرمایش 
ساختمان به صورت موضعی و غیر متمرکز مجاز نیست و باید به صورت متمرکز و در موتورخانه 

مرکزی نصب شوند.
ب( نصب اجاق گاز و سایر دستگاه های پخت وپز فقط در فضایی که برای این منظور در نظر گرفته 

شده، طبق نقشه های مصوب و با تأیید مهندس طراح تأسیسات مکانیکی مجاز است.
پ( نصب هر نوع دستگاه گازسوز در فضاهای داخلی ممنوع است.

ت( نصب سایر دستگاه های گازسوز در بخش های دیگر ساختمان )مانند آزمایشگاه( در صورتی مجاز 
است که با فعالیت محل مرتبط و در طراحی مورد تأیید مهندس طراح تأسیسات مکانیکی وجود 

داشته و شرایط محل نصب و بهره برداری آن ها مشخص شده باشد.
ث( نصب تجهیزات آشکارساز گاز مونوکسید کربن و نشت گاز در تمامی فضاهایی که دستگاه گازسوز 

نصب شده الزامی است.

7( ساختمان های عمومی مختلط
الف( نصب و بهره برداری از دستگاه های گازسوز تأمین کننده آب گرم مصرفی، گرمایش و سرمایش 
ساختمان به صورت غیر متمرکز مجاز نیست و باید به صورت متمرکز و در موتورخانه مرکزی نصب 

شوند.
ب( نصب اجاق گاز و سایر دستگاه های پخت وپز فقط در فضایی که برای این منظور در نظر گرفته 

شده، طبق نقشه های مصوب و با تأیید مهندس طراح تأسیسات مکانیکی مجاز است.
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ج( نصب سایر دستگاه های گازسوز در بخش های دیگر ساختمان در صورتی مجاز است که در طراحی 
مورد تأیید مهندس طراح تأسیسات مکانیکی وجود داشته و شرایط محل نصب و بهره برداری 

آن ها مشخص شده باشد.
ت( نصب تجهیزات آشکارساز گاز مونوکسید کربن و نشت گاز در تمامی فضاهایی که دستگاه گازسوز 

نصب شده الزامی است.

8( ساختمان با تصرف انباری
هر بنا یا بخشی از بنا که برای انبارکردن استفاده شود، به شرطی که جزو تصرف های مخاطره آمیز 
نباشد )مطابق با بند 4-3-2-9 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان( جزو تصرف انباری قرار می گیرد. 

نصب هرگونه تجهیزات گازسوز در فضای داخلی ساختمان با تصرف انباری ممنوع است.

9( ساختمان های خاص
مبنای مشخصات  بر  و ممنوعیت آن ها  از دستگاه های گازسوز  بهره برداری  و  انتخاب، نصب  شرایط 
ساختمان از نظر تقسیم بندی فضای داخلی و نوع فعالیت بوده و باید کلیه شرایط در طراحی مشخص 
شده باشد. ضوابط طراحی آن با توجه به نوع کاربری خاص باید طبق الزامات این مبحث باشد. استفاده 

از شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله در این ساختمان ها الزامی است.

3-5-2-4-17 دستگاه های گازسوز در ساختمان های تلفیقی
در این ساختمان ها الزامات استفاده از گاز در هر بخش از ساختمان بر اساس گروه  مربوط به آن بخش 
بوده و باید به صورت جداگانه رعایت شود؛ به گونه ای که برای بخش مسکونی، الزامات ساختمان های 

مسکونی و برای بخش عمومی، الزامات ساختمان های عمومی باید لحاظ شود.
تبصره 1: در برخی از ساختمان های مسکونی یا عمومی، بر اساس طرح ساختمان و گستردگی آن، 
ترازهای  در  و  محل  یک  در  یکپارچه  به صورت  یا  مختلف  نقاط  در  مرکزی  موتورخانه  تعدد  امکان 

مختلف ساختمان وجود دارد.1
تبصره 2: نصب و بهره برداری از دستگاه های گازسوز در فضاهای داخلی ساختمان های عمومی که 
در موارد فوق به آن ها اشاره نشده، درصورتی مجاز است که در طراحی ساختمان، کاربری آن فضا 
برای نصب دستگاه گازسوز پیش بینی شود و شرایط تأمین هوا و تخلیه محصوالت احتراق آن طبق 

1. به عنوان مثال ساختمان عمومی که دارای یک موتورخانه مرکزی در بام ساختمان باشد یا ساختمانی که در جهات 
مختلف شمال، جنوب، شرق و غرب گسترش دارد و برای هر جهت دارای موتورخانه مرکزی مستقل باشد.
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باید در  باشد. نصب دستگاه گازسوز  تأیید مهندس طراح تأسیسات مکانیکی  این مبحث و  الزامات 
فضای مجزا و منفک و خارج از این گونه فضاها باشد و الزامات نصب دستگاه گازسوز در آن به صورت 

کامل رعایت شود. 
کاربری  که  ساختمان هایی  برای  عمومی  ساختمان های  گاز  لوله کشی  ضوابط  رعایت   :3 تبصره 
یافته،  تغییر  عمومی  به  آن ها  کاربری  گاز  لوله کشی  اجرای  از  قبل  و  بوده  مسکونی  آن ها  اولیه 

الزامی است.
تبصره 4: ساختمان های مسکونی که پس از اجرای لوله کشی گاز کاربری آن ها به عمومی تغییر 
یابد، باید لوله کشی گاز آن ها نیز با شرایط جدید ساختمان منطبق و بر اساس قسمت  17-9-04 

عمل شود. 

6-2-4-17 تأمین هوای احتراق بر اساس فصل 6-17
تأمین هوا برای فضاهای محل نصب دستگاه های گازسوز طبق فصل 6 این مبحث الزامی است و 
از دستگاه گازسوز در آن فضا ممنوع  چنانچه امکان تأمین هوا فراهم نباشد، نصب و بهره برداری 

است. 

7-2-4-17 تخلیه محصوالت احتراق و دودکش مناسب بر اساس فصل 7-17
این  اساس فصل 7  بر  باید  با دودکش"  "گازسوز  و دودکش دستگاه های  احتراق  تخلیه محصوالت 
مبحث باشد. چنانچه الزامات تخلیه محصوالت احتراق طبق این مبحث یا امکان تخلیه محصوالت 
احتراق از طریق نصب دودکش برای دستگاه  "گازسوز با دودکش" فراهم نباشد، نصب و بهره برداری 

از آن دستگاه گازسوز ممنوع است. 

8-2-4-17 دستورالعمل سازنده دستگاه گازسوز
همراه هر دستگاه گازسوز باید دستورالعمل سازنده، شامل شرایط محل نصب، نحوه نصب و راه اندازی، 

روش های بهره برداری و نگهداری آن دستگاه موجود باشد.1

7-4-17 الزامات طراحی اجزای لوله کشی گاز
طراحی اجزای لوله کشی گاز باید بر اساس الزامات زیر باشد:

1. دستورالعمل های دستگاه های ساخت کشورهای خارجی باید به زبان فارسی ترجمه شده باشد.
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1-7-4- 17لوله کشی رابط
1-1-7-4-17 ابتدای لوله کشی رابط باید در نزدیک ترین نقطه به سرعلمک1 در نظر گرفته شود. 
ثانویه و قطر آن به ظرفیت رگوالتور بستگی  تا سرعلمک و رگوالتور  لوله کشی رابط  ابتدای  فاصله 
داشته و اگر جمع مصرف کل ساختمان معادل 25 متر مکعب بر ساعت باشد، تا فاصله 50 سانتی متر 

و بیشتر از آن، 60 سانتی متر در نظر گرفته می شود.
2-1-7-4-17 لوله کشی رابط باید روکار بوده و در حد ممکن کوتاه ترین مسیر عبور برای آن انتخاب 

شود.
 220 از  پایین تر  ارتفاعی  در  ملک  از  خارج  در  رابط  لوله کشی  از  بخشی  چنانچه   17-4-7-1-3
سانتی متر باشد، برای حفاظت در مقابل ضربه باید داخل غالف از لوله فلزی با قطر دو اندازه بزرگ تر 
قرار گیرد. جداره خارجی لوله نباید هیچ گونه تماسی با جداره داخلی غالف داشته و فضای بین آن ها 

باید خالی باشد.
3-1-7-4-17 قطر ابتدای لوله کشی رابط و قطر محل اتصال آن به کنتور باید متناسب با ظرفیت 

رگوالتور و کنتور باشد.
4-1-7-4-17 قطر سایر قسمت های لوله کشی رابط باید مطابق قسمت 17-4-6 تعیین شود.

2-7-4-17 کلکتور توزیع کننده2
برای ساختمان هایی که بیش از یک کنتور داشته باشند باید کلکتور بر مبنای الزامات زیر طراحی شود:

1-2-7-4-17 کلکتور باید تا حد ممکن نزدیک به علمک بوده و در فضای باز یا در محلی که دارای 
تهویه طبیعی است، نصب شود. در تعیین محل کلکتور باید شرایط کنتورها و محل نصب آن ها در 

نظر گرفته شود و در محلی باشد که امکان نصب کنتورها وجود داشته باشد.
2-2-7-4-17 تعیین قطر کلکتور باید بر اساس مقدار مصرف کل ساختمان و طوالنی ترین مسیر 
 6-4-17.Error! Unknown switch argument قسمت  اساس  بر  در ساختمان3  گاز  لوله کشی 

انجام شود.
3-2-7-4-17 قطر کلکتور باید از ابتدا تا انتهای آن ثابت باشد و نباید از قطر لوله های متصل به 

آن کمتر باشد.
4-2-7-4-17 اخذ انشعاب از کلکتور باید با استفاده از اتصاالت استاندارد انجام شود و بر روی هر 
یک از انشعاب های خروجی از کلکتور و قبل از لوله جانشین کنتور، نصب شیر قفلی برنجی الزامی 

است.

1. محل علمک توسط شرکت گاز تعیین می شود و باید مشخص باشد.
2. در این مقررات از این پس به جای آن کلکتور به کار می رود.

3. از نقطه خروجی رگوالتور تا دورترین نقطه مصرف از رگوالتور.
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5-2-7-4-17 فاصله بین دو انشعاب متوالی روی کلکتور برای نصب کنتورها باید مطابق با اندازه 
کنتورها باشد؛ به صورتی که امکان نصب کنتورها در این فواصل وجود داشته باشد.

6-2-7-4-17 برای نگهداری کلکتور باید بست و پایه مناسب روی دیوار یا جداره مستحکم که 
تحمل وزن کلکتور و تجهیزات متصل به آن را داشته باشد، در نظر گرفت. 

7-2-7-4-17 قطر لوله کشی رابط باید با قطر لوله کلکتور برابر باشد. 

3-7-4-17 کنتور
1-3-7-4-17محل نصب کنتور باید در محدودة داخلی ملک یا ساختمان و تا حد ممکن در محلی 

نزدیک به  درب ورودی و علمک1 باشد. 
2-3-7-4-17 فضای محل نصب کنتور باید در معرض جریان هوای طبیعی باشد. 

3-3-7-4-17 محل کنتور باید به گونه ای باشد که کنتور در معرض صدمات فیزیکی قرار نگیرد. در 
صورتی که بنا به شرایط خاص و به ناچار کنتور درمعرض برخورد یا صدمه فیزیکی باشد، نصب حفاظ 

مناسب الزامی خواهد بود. 
4-3-7-4-17 ارتفاع لوله جانشین کنتور از کف زمین باید حداقل 180 سانتی متر و حداکثر 220 

سانتی متر باشد.
در ساختمان های  راهروی طبقات  یا  پاگرد  در  کنتور  نصب  گرفتن محل  نظر  در   17-4-7-3-5

جدید که امکان نصب کنتور در محل دیگری وجود داشته باشد، ممنوع است. 
نزدیکترین  در  باید  لوله جانشین کنتورها  کلکتور،  از  اخذ شده  انشعاب های  روی   17-4-7-3-6
محل ممکن به  کلکتور و به صورت مجتمع نصب شود. ارتفاع لوله جانشین کنتور از کف زمین باید 
باشد.2 همچنین در محدوده مسیر تردد وسایل  حداقل 180 سانتی متر و حداکثر 220 سانتی متر 

نقلیه در پارکینگ، ارتفاع لوله جانشین کنتور از کف زمین باید 220 سانتی متر باشد.
7-3-7-4-17 محل نصب کنتور نباید مجاور رمپ ها و سطوح شیبدار باشد. سطح کف در محل 

نصب کنتور تا فاصله حداقل 1 متر از دیوار نگهدارنده آن باید بدون شیب باشد.
8-3-7-4-17 محل نصب کنتور باید روی دیوار یا جداره ای که استحکام الزم برای نگهداشتن آن 

را دارد، در نظر گرفته شود.
9-3-7-4-17 فاصله کنتور از سیم های برق که روی کار نصب شده اند باید حداقل 10 سانتی متر 

و از کنتور برق حداقل 50 سانتی متر در نظر گرفته شود.

1. در برخی موارد، محلی که نزدیک درب ورودی یا علمک است، شرایط الزم را برای نصب کنتور ندارد. در این حالت 
باید محل مناسبی که شرایط نصب کنتور در آن وجود دارد، در نظر گرفته شود.

2. نصب کنتورها در ترازهای مختلف در محدوه حداقل و حداکثر ارتفاع لوله جانشین مجاز است.
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10-3-7-4-17 فاصله کنتور از بدنه دستگاه های گازسوز باید حداقل یک متر باشد.
11-3-7-4-17 قطر و طول لوله جانشین باید مطابق با ظرفیت کنتور تعیین شده در نظر گرفته 

شود.1
17-4-7-3-12 برای نگهداری کنتورهای با ظرفیت بیش از 40 متر مکعب در ساعت2 باید پایه 

نگهدارنده مناسب که تحمل وزن آن را داشته باشد در نظر گرفته شود.

1-7-4-17 شیرها
شیرهایی که در لوله کشی گاز به کار می روند باید از نوع ربع گرد توپی باشند و تقسیم بندی از نظر نوع 

و الزامات محل نصب آن ها بر اساس این قسمت از مقررات است.

1-4-7-4-17 انواع شیرها از نظر موقعیت در سیستم لوله کشی گاز
الف( شیر اصلی

الی 190  ارتفاع 170  لوله  اصلی و در  ابتدای  از کنتور، در  بعد  باید بالفاصله  این شیر  محل نصب 
سانتی متری از سطح کف محل نصب باشد. محل نصب شیر اصلی نباید مجاور رمپ ها و سطوح شیبدار 
بوده و در مسیر دسترسی به آن نباید مانعی وجود داشته باشد. سطح کف محل نصب شیر در فاصله 

1 متر از هر طرف شیر باید بدون شیب باشد.

ب( شیر فرعی
این شیر بعد از شیر اصلی در مسیر لوله کشی و برای قطع و وصل جریان گاز بخشی از آن نصب 

می شود. انواع شیرهای فرعی به شرح زیر می باشند:
 

1( شیر قطع کن بیرون واحد
شیر ربع گرد توپی قفل شونده است که در ساختمان هایی که دارای کنتور مشترك می باشند، بر روی 
لولة گاز ورودی به هر واحد و در بیرون از واحد نصب می شود. این شیر به منظور قطع جریان گاز واحد 
در مواقع ضروری باید در دسترس ساکنین آن ساختمان باشد. شیر اصلی بعد از کنتور در کنتورهای 

مجزا به عنوان شیر قطع کن بیرون واحد نیز محسوب می شود.

1. ترتیب کنتورها و نصب پالك واحد مربوطه روی هر کلکتور رعایت گردد.
2. G40, G65.
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2( شیر قطع کن داخل واحد
این شیر در ابتدای لوله کشی داخل واحد نصب می شود و فقط در دسترس ساکنین آن واحد برای 
قطع و وصل جریان گاز می باشد. ارتفاع این شیر 170 الی190 سانتی متر باالتر از کف محل نصب 

است و باید داخل واحد، در دسترس و تا حد امکان نزدیک به درب ورودی نصب شود.

3( شیر ساختمان
اگر در ملکی چند ساختمان مجزا بنا شده باشد، در ابتدای ورودی انشعاب گاز هر ساختمان باید یک 
شیر در ارتفاع 170 الی190 سانتی متر باالتر از کف زمین برای قطع و وصل جریان گاز ساختمان 

نصب شود.

پ( شیر مصرف
و هر دستگاه  گازسوز نصب می شود  گاز دستگاه های  و وصل جریان  برای قطع  انشعاب  انتهای  در 
گازسوز باید دارای یک شیر مصرف مستقل باشد. استفاده از یک شیر مصرف )مشترکا( برای دو یا 

چند دستگاه گازسوز ممنوع است.

2-4-7-4-17 الزامات محل نصب شیرها در ساختمان ها و محوطه
الف( سطح کف محل نصب شیرها باید در تراز افقی بوده و در مسیر دسترسی به آن ها باید هیچ گونه 

مانعی وجود نداشته باشد.
ب( شیرها باید به راحتی قابل دسترس باشند. محل نصب آن ها نباید در پشت درها، پشت دستگاه های 

گازسوز یا داخل کمد یا کابینت باشد.
ت( شیرها باید به گونه ای نصب شوند که دسته آن ها در دسترس بوده و مانعی در مقابل باز و بسته 

شدن آن ها نباشد.
ث( ارتفاع محل نصب شیرهای اصلی و شیرهای فرعی باید 170 الی 190 سانتی متر باالتر از کف 

زمین باشد.
ج( ارتفاع محل نصب شیر مصرف از زمین و فاصلة آن از بدنه دستگاه های گازسوز متداول باید مطابق 
جدول 17-4-2 باشد. برای دستگاه های گازسوزی که در این مبحث ذکر نشده است، محل نصب 

شیر مصرف مطابق دستورالعمل سازنده می باشد.
ح( خط محور طولی شیرهای مصرف باید به صورت افقی، موازی دیوار و به سمت دستگاه گازسوز 

باشد.
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خ( در حالتی که شیر مصرف دستگاه های گازسوزی که در فضای مرکزی محل نصب قرار می گیرند1 
و دیواری برای نگهداری لوله عمودی انشعاب وجود ندارد، باید قسمت عمودی لوله انشعاب داخل 
غالف فلزی2 قرار گیرد و پایه نگهدارنده3 مستحکمی به صورت ثابت تا ارتفاع شیر مصرف در محل 

اجرا شود و غالف فلزی با بست مناسب روی آن محکم شود.
 60 حداکثر  نصب  محل  کف  از  آن ها  ارتفاع  که  شیرهایی  انشعاب  عمودی  لوله  برای  تبصره1: 
اجرای  به  نیازی  موتورخانهها،  در  حرارتی  دیگ  مشعل  شیرهای  مانند  باشد،  کمتر  یا  سانتی متر 

نگهدارنده نیست.

جدول 17-4-2 محل نصب شیر مصرف برخی از دستگاه های گازسوز متداول

حداقل و حداکثر ارتفاع دستگاه گازسوز
شیر از کف )سانتی متر(

حداقل و حداکثرفاصلة شیر از بدنه 
دستگاه گازسوز )سانتی متر(

20 الی 12040 الی 150آبگرمکن دیواری

20 الی 12040 الی 150پکیج دیواری

20 الی 3040 الی 40پکیج زمینی

20 الی 3040 الی 40آبگرمکن زمینی

20 الی 9040 الی 110اجاق گاز

20 الی 3040 الی 40بخاری

50 الی 3070 الی 60مشعل دیگ های حرارتی

20 الی 11040 الی 120بخاری دیواری

20 الی 40 از جدار خارجی شومینه30 الی 40شومینه
الی 120 از دودکش

5-7-4-17 تجهیزات ایمنی
آشکارساز  و  گاز طبیعی  آشکارساز  زلزله،  مقابل  گاز حساس در  مقررات شیر خودکار قطع  این  در 

1. مانند اجاق گازهایی که در وسط آشپزخانه قرار دارند و به اصطالح جزیره ای نامیده می شوند.
2. لوله فلزی با قطر دو اندازه بزرگ تر از لوله عمودی انشعاب شیر مصرف.

3. پایه نگهدارنده می تواند فلزی، بتنی یا از مصالح بنایی به صورت ستون در محل اجرا شود.
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مونوکسید کربن به عنوان تجهیزات ایمنی برای سیستم لوله کشی گاز ساختمان ها در نظر گرفته شده 
است. الزامات نصب این تجهیزات به شرح زیر است:

گاز  لوله کشی  ابتدای  در  زلزله  مقابل  در  حساس  گاز  قطع  خودکار  شیر  نصب   17-4-7-5-1
آپارتمانی عمومی و ساختمان های خاص،  آپارتمانی مسکونی بزرگ و ساختمان های  ساختمان های 

بعد از شیر اصلی الزامی است. 
موتورخانه های  در  کربن1  مونوکسید  آشکارساز  و  طبیعی  گاز  آشکارساز  نصب   17-4-7-5-2
ساختمان های آپارتمانی مسکونی بزرگ و ساختمان های آپارتمانی عمومی و ساختمان های عمومی و 

ساختمان های خاص الزامی است.

8-4-17 انتخاب مسیر لوله کشی گاز
در انتخاب مسیر لوله کشی گاز باید موارد زیر مد نظر طراح باشد:

1-8-4-17 لوله گاز باید از مسیری عبور نماید که در معرض صدمات فیزیکی نباشد.
2-8-4-17 لوله کشی گاز باید تا حد ممکن از کوتاه ترین مسیر عبور نماید.

اصـلی  به  سازة  صدمـه ای  هیچ گونه  کـه  باشد  به  نحوی  باید  گاز  لولـه کشی  مسیر   17-4-8-3
ساختمان وارد نشود.

4-8-4-17 مسیر لوله کشی گاز در ساختمان های آپارتمانی باید به گونه ای انتخاب شود که بخش های 
مشتـرك لولـه کشی گاز ساختمان، مانند لوله اصلی یا رایزرها در فضای مشاعی قرار گیرند و عبور 

آن ها از داخـل واحد آپارتمانی مجاز نیست.
5-8-4-17 لوله کشی گاز داخل هر واحد باید مستقل و مجزا از سایر واحدها باشد و لوله گاز 
فقط باید از یک نقطه )بعد از شیر قطع کن خارجی واحد در کنتورهای مشترك( وارد هر واحد 

شود. 
امکان  که  است  مجاز  به شرطی  کاذب  سقف های  داخل  از  گاز  لوله های  عبور   17-4-8-6
فاصله  به  ثابت  دایمی  باز  دریچه های  باید  آن  بر  عالوه  باشد.  داشته  وجود  لوله ها  مهارکردن 
لوله کشی  مسیر  امتداد  در  مربع  سانتی متر   78 حداقل  مساحت  به  و  یکدیگر  از  متر   3 حداکثر 
روی سقف کاذب نصب شود. همچنین باید رنگ آمیزی مطابق ضوابط رنگ آمیزی لوله های روکار 

گیرد. انجام 
7-8-4-17 در مسیر عبـور لولة گاز از سقـف های کاذب، نصب هرگونه شیر و اتصاالِت غیر جوشی 

ممنوع است.

1. تعیین محل نصب دستگاه در موتورخانه باید طبق دستورالعمل سازنده باشد.
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8-8-4-17 استفاده از شیرهای فرعی در مسیر عبور لوله گاز برای تفکیک ساختمان به بخش های 
کوچک تر مجاز است.

9-4-17 برآورد مصرف گاز
در برآورد مصرف گاز باید مجموع مصارف کلیه دستگاه های گازسوز به صورت همزمان مد نظر باشد. 
مصرف دستگاه های گازسوز در ساختمان ها باید بر حسب متر مکعب در ساعت و بر اساس موارد زیر 

انجام شود:
1-9-4-17 مقدار مصرف باید توسط مهندس طراح بر اساس نقشه های مصوب و بر مبنای ظرفیت 
حرارتی دستگاه گازسوز تعیین گردد. مقدار مصرف برخی از دستگاه های گازسوز متداول خانگی و 

تجاری در  03 درج شده است.
تبصره 1: در محاسبه مقدار مصرف دستگاه های گازسوزی که ظرفیت حرارتی آن ها مشخص است، 
مقدار مصرف گاز آن ها بر حسب متر مکعب در ساعت باید بر مبنای ارزش حرارتی ناخالص گاز طبیعی 

تعیین شود.
2-9-4-17 مقدار مصرف مشعل های گازسوز سیستم های سرمایش یا گرمایش مرکزی ساختمان های 
تأسیسات  مصوب  طرح  به  ضمیمه  برودتی  و  حرارتی  بارهای  محاسباتی  دفترچه  اساس  بر  جدید 

مکانیکی آن تعیین می شود.
3-9-4-17 مقدار مصرف گاز برای گرمایش آب استخر، سونا و جکوزی باید بر مبنای محاسبات 

مهندس طراح تأسیسات مکانیکی ساختمان مربوطه باشد.
برآورد  و دیگ های حرارتی،  با چیلرهای جذبی  گرمایش  و  در سیستم های سرمایش   17-4-9-4

مصرف گاز باید بر اساس طرح تأسیسات مکانیکی ساختمان و بیشترین مقدار آن باشد.1
نقشه های  در  )که  رزرو2  گازسوز  دستگاه های  مصرف  مقدار  گاز،  مصرف  برآورد  در   17-4-9-5

تأسیسات مکانیکی مصوب تصریح شده( در نظر گرفته نمی شود.
یا  گازسوز  دستگاه  کاتالوگ  است،  نشده  ذکر  جدول  در  که  مصارفی  خصوص  در   17-4-9-6
استعالم فنی از سازنده آن یا پالك فنی یا محاسبات طراح به عنوان مبنای مصرف در نظر گرفته 

می شود.

1. اگر مقدار مصرف در زمان های مختلف در طول سال متفاوت باشد، برآورد مصرف گاز باید بر اساس بیشترین مصرف 
در نظر گرفته شود.

2. Stand by.
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جدول 17-4-3 مقدار گاز مصرفی برخی از دستگاه های گازسوز متداول*

مقدار تقریبی مصرف )مترمكعب در ساعت (دستگاه گازسوز

2/5 تا 3/5پکیج گرمایشی دیواری

0/7اجاق گاز خانگی)5 شعله فردار(

2/5آبگرمکن دیواری فوری

1/5آبگرمکن زمینی مخزن دار

0/6بخاری

0/3كباب پز و پلوپز خانگی

0/6شومینه

* مقادیر مصرف برای دستگاه های فوق بر اساس استفاده همزمان از كلیه مشعل های دستگاه است.

10-4-17 تعیین قطر
گاز  مقدار  حداکثر  بتواند  که  باشد  اندازه ای  به  باید  گاز  لوله کشی  سیستم  مختلف  بخش های  قطر 
مصرفی دستگاه یا دستگاه های گازسوز متصل به آن را با فشار مورد نیاز تأمین نماید. تعیین قطر 
بر اساس حداکثر مقدار گاز مصرفی آن بخش، چگالی گاز،  باید  لوله کشی گاز  قسمت های مختلف 
مقررات 12/7  این  مقدار آن طبق  فشار مجاز که  افت  و حداکثر  گاز  لوله کشی  طوالنی ترین مسیر 
میلی متر ستون آب است، تعیین شود. برای سهولت در محاسبه قطر از  04 که بر اساس عوامل فوق 

تهیه شده، استفاده می شود.

1-10-4-17 قطر لوله و اتصاالت
محاسبه قطر لوله ها و اتصاالت در سیستم لوله کشی گاز با استفاده از  04 باید به شرح زیر باشد:

تعیین  طرح  در  شده  پیش بینی  مسیر  اساس  بر  گاز  لوله کشی  مسیر  طوالنی ترین  باید  ابتدا   �1
شود.

از ستون اول سمت راست جدول، باید  اولین عددی که برابر با طوالنی ترین مسیر لوله کشی گاز   �2
است، انتخاب شود. در صورتی که عدد طوالنی ترین مسیر بین دو عدد از اعداد ستون اول جدول 

باشد، باید عدد بزرگ تر در نظر گرفته شود.
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برای تعیین اندازة قطر قسمت های مختلف باید ردیف افقی عدد مشخص شده را برای تعیین قطر   �3
کلیه قسمت های لوله کشی مبنای محاسبه قرارداد.

قسمت  آن  مصرفی  گاز  مقدار  حداکثر  عدد  باید  قسمت،  هر  در  لوله کشی  قطر  تعیین  برای   �4
نباشد،  موجود  در جدول  این عدد  در صورتی که  نمود.  پیدا  تعیین شده جدول  ردیف  در  را 
نزدیک ترین عدد بزرگ تر در همین ردیف از جدول باید انتخاب شود. قطر درج شده در باالی 
را مشخص خواهد کرد. در  لوله کشی  از  انتخاب شده، قطر آن قسمت  به عدد  ستون مربوط 
ارایه  لـوله کشی گاز  تعیین قطر  برای  به عنوان مثال  نمونه ای  پیوست،  فصل 17-پ-2 بخش 

شده است.
تبصره 1: اگر طبق محاسبات قطر لولة اصلی و اندازة شیر اصلی کمتر از 25 میلی متر )1 اینچ( باشد، 
قطر لوله اصلی و شیر اصلی باید حداقل 25 میلی متر )1 اینچ( در نظر گرفته شود. در این گونه موارد 
قطر لوله اصلی تا اولین انشعاب نباید از مقدار تعیین شده 25 میلی متر )1 اینچ( کاهش یابد. پس از 

اولین انشعاب، قطر لوله باید بر اساس محاسبات باشد.1
قطر  و  است  گاز  لوله کشی  سیستم  از  بخشی  رگوالتور،  و  کنتور  بین  رابط  لوله کشی   :2 تبصره 
قسمت های مختلف آن باید بر اساس قسمت  0 محاسبه شود و اندازه هیچ یک از قسمت های آن نباید 
از طریق  بایستی  لوله کشی رابط  انتهای  ابتدا و  این وجود،  با  باشد.   اینچ( کمتر  از 25 میلی متر )1 

اتصاالت مناسب به ترتیب با خروجی رگوالتور و ورودی کنتور همسایز گردد.
گاز،  چگالی  سیستم،  کل  مصرفی  گاز  مقدار  حداکثر  مبنای  بر  باید  کلکتور  قطر   :3 تبصره 
اساس  بر  و  گاز  لوله کشی  سیستم  مجاز  فشار  افت  حداکثر  و  گاز  لوله کشی  مسیر  طوالنی ترین 
قسمت 17-4-6 محاسبه شود و اندازه هیچ یک از قسمت های آن نباید از 25 میلی متر )1 اینچ( 

باشد. کمتر 

1. در مواردی که لوله کشی گاز فقط یک مصرف کننده را تغذیه می کند و لوله اصلی انشعابی ندارد، حداقل قطر لوله باید 
1 اینچ در نظر گرفته شود؛ حتی برای مواقعی که طبق جدول لوله مورد نیاز به قطر  اینچ باشد.
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جدول 17-4-4 حداکثر ظرفیت  لوله هاي فوالدي به  مترمکعب در ساعت براي گاز طبیعي با فشار 176 
میلي متر ستون آب و افت فشار 12/7 میلي متر ستون آب و چگالي 01/65

قطر اسمي لوله )اینچ(

1234

طول لوله 
)متر(

ظرفیت  لوله هاي فوالدي به  مترمکعب در ساعت

25/912/323/3047/972/0138/3220/0390/7801/9
44/08/516/032/949/495/1151/2268/5551/1
63/26/812/926/439/776/4121/5215/7442/8
82/85/811/022/634/065/4104/0184/7379/1
102/45/09/619/729/656/990/4160/6329/7
122/24/78/818/127/352/583/4148/2304/3
142/04/38/116/725/048/276/6136/1279/4
161/94/07/515/523/344/871/3126/7260/0
181/83/77/114/621/942/267/1119/3244/8
201/73/56/713/820/739/863/3112/5231/0
221/63/36/313/119/637/860/1106/8219/2
241/53/26/112/518/736/157/4101/9209/2
261/43/15/812/018/034/655/197/9200/9
281/42/95/511/417/233/152/693/6191/0
301/32/85/311/016/631/950/890/2185/1
351/22/64/910/215/329/446/883/1170/6
401/12/44/69/414/127/143/376/9157/9
451/12/24/38/813/325/540/672/2148/1
501/02/14/18/412/624/338/668/7141/0
550/992/03/98/012/023/136/765/2133/9
600/941/93/77/611/522/135/162/4128/1
700/851/83/36/910/420/031/856/5116/1
800/801/63/16/59/718/829/853/1108/9
900/751/52/96/19/117/628/049/7102/0
1000/711/42/85/78/616/626/447/096/5
1200/641/32/55/27/815/023/942/587/3
1500/571/22/24/66/913/321/237/777/5
2000/491/01/93/95/911/418/132/266/2
2500/430/911/73/55/210/116/128/658/8
3000/390/821/53/14/79/214/625/953/2

1. براي سایر چگالي ها باید ظرفیت لوله ها در ضرایب جدول 17-4-5 ضرب شود.



4-17 طراحی سامانه گاز ساختمان 

51

جدول 17-4-5 ضرایب تصحیح برای چگالی مختلف گاز طبیعی

ضریبچگالیضریبچگالی

0/501/150/750/93

0/551/080/800/90

0/601/040/850/87

0/6510/900/85

0/700/9610/80

تبصره 4: اعداد مندرج در  04 بر اساس 0/65 است و چنانچه عدد مورد استفاده 0/65 نباشد، باید 
از ضرایب تصحیح  05 استفاده شود.

2-10-4-17 قطر شیرها
قطر تمامی شیرها تا 50 میلی متر )2 اینچ( باید هم اندازه قطر لوله ای که شیر روی آن نصب می شود، 
در نظر گرفته شود. در صورتی که قطر قسمت محل نصب شیر بیش از 50 میلی متر )2 اینچ( باشد، 

استفاده از شیر هم اندازه با قطر آن قسمت یا شیر با قطر 50 میلی متر )2 اینچ( مجاز است.
تبصره: نصب شیر مصرف متناسب با مقدار مصرف دستگاه گازسوز با قطر کمتر از 25 میلی متر 

)1 اینچ( در مواردی که لوله کشی گاز فقط یک انشعاب دارد، مجاز است.1

11-4-17 مشخصات مواد و مصالح
مواد و مصالحی که در سامانه گاز ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند باید با مشخصات این قسمت 

مطابقت داشته باشند.

1-11-4-17 شیرها
شیرهایی که در سیستم لوله کشی گاز نصب می شوند، تا قطر50 میلی متر )2 اینچ( باید از نوع برنجی 
ربع گرد توپی دنده ای طبق استاندارد ملّی شماره 4047 و برای قطرهای باالتر از 50 میلی متر )2 اینچ( 
باید از نوع فوالدی ربع گرد توپی فلنجی، جوشی یا دنده  ای طبق آخرین ویرایش استاندارد شرکت ملّی 

گاز ایران به  شماره IGS-M-PL-010 باشند.

1. در این حالت قطر لوله اصلی یک اینچ است و تغییر قطر با استفاده از تبدیل متناسب با اندازه شیر انجام می شود.
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2-11-4-17 لوله های فوالدی
لوله های مورد استفاده در سیستم لوله کشی گاز، اعم از روکار یا توکار، باید از جنس فوالد سیاه با درز 
یا بدون درز باشد. مشخصات آن ها از نظر ساخت، مواد، ابعاد، وزن، آزمایش ها و رواداری ها )تلرانس( 
با استاندارد ملّی شمارة 3360 یا 3574 یا ) API 5L Grade A یا Grade B( یا DIN 2440 یا 
معادل1 آن ها مطابقت داشته باشد. استفاده از لوله های درزدار مطابق با استانداردهای ذکر شده در 

لوله کشیهای روکار و توکار مجاز است.

3-11-4-17 اتصاالت فوالدی
اتصاالت فوالدی که در سیستم لوله کشی گاز مورد استفاده قرار می گیرند در دو نوع جوشی و دنده ای 

هستند.

1-3-11-4-17 اتصاالت جوشی
الف( در لوله کشی روکار استفاده از اتصاالت جوشی فوالدی بدون درز مطابق با استاندارد ملّی شماره 

3076 یا اتصاالت جوشی درزدار مطابق استاندارد JIS به  شماره 2311B یا معادل آن مجاز است.
ب( در لوله کشی توکار باید از اتصاالت جوشی فوالدی بدون درز مطابق با استاندارد ملّی شماره 3076 

استفاده شود. استفاده از اتصاالت جوشی درزدار در لوله کشی توکار مجاز نیست.

2-3-11-4-17 اتصاالت دنده ای
در سیستم لوله کشی گاز استفاده از اتصاالت دنده ای در محل اتصال ورودی و خروجی کنتور، محل 
اتصال به رگوالتور و بعد از شیرهای مصرف برای اتصال به دستگاه گازسوز، مجاز است. این اتصاالت 
باید از نوع فوالدی مطابق استاندارد ملّی شماره 1798 باشند و مشخصات رزوه ها باید طبق جدول 
از  یا توکار استفاده  از روکار  17-پ-4 بخش پیوست باشد. در سایر قسمت های لوله کشی گاز اعم 

اتصاالت دنده ای مجاز نیست.
تبصره: اتصاالتی که برای وصل نمودن لوله مسی، شیلنگ فلزی خرطومی و شیلنگ الستیکی به شیر 

مصرف و دستگاه گازسوز مورد استفاده قرار می گیرند، باید دارای نشان استاندارد باشند.

مشابه  اندازه،  و  شیمیایی  و  مکانیکی  مقاومت های  مشخصات،  نظر  از  که  است  استانداردی  معادل،  از  منظور   .1
استانداردهای مقرر شده و مورد تأیید سازمان ملّی استاندارد ایران باشد.



4-17 طراحی سامانه گاز ساختمان 

53

3-3-11-4-17الکترودها
یا معادل آن   AWS/ASME SFA5.1باید طبق استانداردهای الکترودهای مصرفی در جوشکاری 

باشد.

4-11-4-17 مواد عایق کاری
الف( مواد عایق کاری لوله کشی های روکار

مواد عایق کاری لوله کشی های روکار باید شامل رنگ آستری از نوع ضد زنگ و رنگ رویه از نوع رنگ 
استانداردهای مندرج درجدول شماره پ-4-2 بخش  باید مطابق  باشد.1 مشخصات رنگ ها  روغنی 

پیوست باشد.

ب( مواد عایق کاری لوله کشی های توکار
زیر  نوار  که  اول  الیه  عایق کاری  مواد  شود.  انجام  دوالیه  در  باید  توکار  لوله کشی  های  عایق کاری 
است  مربوطه  پرایمر  یا  رنگ  با  همراه  رنگ  پالستیکی چسب دار سیاه  نوار  نامیده می شود، شامل 
یا نوار نرم مخصوص سرجوش  همراه با پرایمر مخصوص نوار سرجوش است. الیه دوم که نوار رو 
نامیده می شود، شامل نوار پالستیکی چسب دار سفید رنگ است و به عنوان محافظ بر روی الیه اول 
پیچیده می شود. مشخصات آن ها باید طبق استانداردهای مندرج در جدول شماره پ-4-2 بخش 

پیوست باشد.

6-11-4-17 لوله های مسی
در سامانه گاز، لوله های مسی فقط برای ارتباط شیر مصرف با دستگاه های گازسوز ثابت مورد استفاده 
قرار می گیرند و باید بدون درز، با حداکثر طول 120 سانتی متر و مطابق با استاندارد ملّی 19722 

ویرایش سال 1392 باشند.

7-11-4-17 شیلنگ های فلزی خرطومی
در سامانه گاز، شیلنگ های فلزی خرطومی فقط برای ارتباط شیر مصرف با دستگاه های گازسوز ثابت 
مورد استفاده قرار می گیرند و مشخصات آن ها باید مطابق استاندارد ملّی شماره 20916 ویرایش سال 

1395 باشند. حداکثر طول شیلنگ های فلزی خرطومی باید 120 سانتی متر باشد.

نمایند،  ایجاد  با مشخصات رنگ های ذکرشده  را مطابق  استانداردکه پوشش الزم  انواع رنگ های  از سایر  استفاده   .1
مجازاست.
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8-11-4-17 شیلنگ های الستیکی
در سامانه گاز، شیلنگ  الستیکی فقط برای ارتباط شیر مصرف با دستگاه های گازسوز مورد استفاده 

قرار می گیرد و مشخصات آن باید به شرح زیر باشد:
الف( شیلنگ ها تا قطر حداکثر 16 میلی متر، باید مطابق استاندارد ملّی شماره 774 باشد.  شیلنگ های 
با قطر باالتر از 16 میلی متر باید شیلنگ های فشار قوی مطابق با استاندارد ملّی شماره 11443 باشند.

ب( حداکثر طول شیلنگ الستیکی برای اتصال وسایل گازسوز به شیر مصرف باید 120 سانتی متر 
باشد.

9-11-4-17 مواد آب بندی اتصاالت دنده ای
آب بندی اتصاالت دنده ای باید با استفاده از نوار آب بندی تفلون انجام شود. مشخصات آن باید مطابق 

با استاندارد ملّی شماره 5553 سال 1396 تجدید نظر اول باشد.

10-11-4-17 عالمت گذاری
روش عالمت گذاری مصالح باید بر اساس استاندارد مربوطه باشد. مواردی مانند عالمت کارخانه سازنده، 
استاندارد ساخت و کلمه گاز باید طبق روش عالمت گذاری استاندارد مربوطه روی هر قطعه از لوله، 

اتصاالت، شیرها و دیگر اجزای لوله کشی گاز، به صورت ریختگی یا رنگ پاك نشدنی نقش بسته باشد.

12-4-17 نکات ویژه در طراحی
برخی از نکات ویژه که در طراحی باید به آن ها توجه شود به شرح زیر است:

1-12-4-17 عبور لوله گاز از فضاهای داخلی کالس های درس در مراکز آموزشی، کودکستان ها و 
اتاق های بیماران  اتاق های محل نگهداری از سالمندان، معلولین جسمی و روانی،  مهدهای کودك، 
در بیمارستان ها، اتاق های مهمانان در هتل ها، فضای داخلی خوابگاه ها و آسایشگاه ها، فضای داخلی 

سالن های اجتماعات و کتابخانه ها ممنوع است.
2-12-4-17 عبور لوله گاز از فضاهایی که در آن ها گازهای قابل اشتعال یا انفجار وجود دارد، ممنوع 

است. 
3-12-4-17 عبور لوله گاز از فضای داخلی، فضای زیر سقف کاذب و بطن دیوار مربوط به فضاهای 

مرطوب مانند حمام، سونا و استخر ممنوع است.
4-12-4-17 عبور لوله گاز از داخل کانال های مربوط به  هواکش، تهویه، فضای داخل دودکش و 
کانال ها و معابر دودکش، جداره داخلی و بطن و جداره خارجی دیواره چاه آسانسور و داخل چاه 

آسانسور ممنوع است.
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5-12-4-17 اجرای سیستم لوله کشی گاز برای واحدهای تجاری1 بستگی به فعالیت آن واحد داشته 
اطمینان  گاز  لوله کشی  تأییدیه سیستم  اجرا، هنگام صدور  و  فعالیت  نوع  تطابق طراحی،  از  باید  و 

حاصل شود. 
6-12-4-17 محل و جزئیات مربوط به اجرای غالف فلزی باید در طرح مشخص شود.

7-12-4-17 محل و نحوه عبور لوله کشی گاز از سقف کاذب و مهار آن در طرح باید مشخص شود.
8-12-4-17 جزئیات اجرایی لوله های عبوری از داخل کانال های افقی و قائم باید در طرح مشخص 

شود.
9-12-4-17 جزئیات اجرایی و جنس کانال ها، دهانه ها و دریچه های تأمین هوا و دودکش ها باید 

در نقشه مشخص شود.

13-4-17 طرح اولیه لوله کشی گاز
تهیه طرح اولیه توسط مهندس طراح، قبل از شروع عملیات اجرایی لوله کشی گاز الزامی است.

طرح اولیه باید شامل موارد زیر باشد:

1-13-4-17 پالن محوطه و طبقات
در پالن محوطه و طبقاتی که لوله کشی گاز در آن ها انجام می شود باید موارد زیر مشخص شود:

الف( محل علمک گاز2، لوله کشی رابط، کلکتور در صورت وجود و محل نصب کنتور.
ب( مسیر لوله کشی و محل قرارگیری شیرها.

ت( نحوه اجرای لوله کشی به صورت روکار یا توکار.
پ( محل نصب دستگاه های گازسوز.

ث( مشخصات دریچه های تأمین هوا مانند ابعاد و محل نصب.
ج( مشخصات دودکش ها مانند ابعاد، جنس و مسیر.

چ( گروه بندی ساختمان.
ح( جهت جغرافیایی.

2-13-4-17 نقشه ایزومتریک لوله کشی گاز
در نقشه ایزومتریک لوله کشی گاز باید موارد زیر مشخص باشد:

1. واحدکسبی یا مغازه.
2. نقطه خروجی رگوالتور گاز.
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الف( لوله کشی رابط، کلکتور در صورت وجود، لوله جانشین کنتور و شیرها.
ب( مسیر لوله کشی گاز به صورت ایزومتریک و مشخص بودن طوالنی ترین مسیر.

پ( نحوه اجرای لوله کشی به صورت روکار یا توکار.
ت( مقدار طوالنی ترین مسیر و حداکثر مقدار گاز مصرفی بر حسب متر مکعب در ساعت.

ث( طول هر یک از قطعات، قطر و مقدار مصرف در هر قسمت.
در  مکعب  متر  بر حسب  آن ها  از  یک  هر  مصرف  مقدار  و  گازسوز  دستگاه های  اختصاری  نام  ج( 

ساعت.

3-13-4-17 مشخصات و سایر اطالعات مورد نیاز
در طرح اولیه عالوه بر پالن و نقشه ایزومتریک، سایر اطالعات و مشخصات مربوط به سامانه گاز باید 

به شرح زیر درج شود:
الف( موقعیت محل ملـک و ساختمان متقاضی نسبت به  معابر عمومی با ذکـر نشانی و جهت 

جغرافیایی.1
ب( مشخصات مالک، طراح، ناظر و مجری.

پ( فهرست و مشخصات مصالح مورد استفاده.
ت( مشخصات فنی دستگاه های گازسوز.

ث( جزئیات دودکش ها و دریچه های تأمین هوا.
چ( نقشه جزئیات اجرایی اجزای لوله کشی گاز.

ج( تاریخ تهیه نقشه.

1. کروکی ملک و جهت قرارگیری ساختمان.
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5-17 اجرای لوله کشی گاز

1-5-17 کلیات
در این فصل الزاماتی که باید در اجرای لوله کشی گاز رعایت شود، آمده است. لوله کشی گاز باید 
مطابق طرح تهیه شده توسط مهندس طراح اجرا شود و در صورتی که حین عملیات اجرایی به 
تغییری نیاز باشد، ابتدا باید الزامات مربوطه بررسی و چنانچه مغایرت یا ممنوعیتی وجود نداشته 
باشد، طرح جدیدی بر اساس تغییرات مورد نیاز تهیه و پس از تأیید طرح جدید، نسبت به اجرا 

اقدام شود. 

2-5-17 نقشه اجرایی لوله کشی گاز
و محل نصب دستگاه ها  لوله کشی  باید وضعیت مسیر  گاز  لوله کشی  اجرایی  از شروع عملیات  قبل 
بررسی شده و طرح اولیه با آن مطابقت داده شود. در صورتی که امکان اجرای طرح اولیه بدون تغییر 
باید بر مبنای آن طرح، تهیه شود. چنانچه نیازی به تغییرات در  وجود داشته باشد، نقشه اجرایی 
طرح باشد باید این تغییرات توسط طراح اعمال شده و بر مبنای آن نقشه اجرایی تهیه شود. در نقشه 
اجرایی، عالوه بر رعایت الزامات طراحی باید جزئیات اجرایی بر اساس الزامات این فصل رعایت شده و 

نقشه، قبل از اجرا به تأیید ناظر برسد، سپس نسبت به اجرای لوله کشی گاز اقدام شود. 
تبصره: در صورتی که اعمال تغییرات سبب تغییر در مقدار مصرف یا ظرفیت کنتور شود باید نسبت 
به اصالح آن توسط مهندس طراح اقدام شده و پس از اعمال تغییرات در طرح و اخذ تأییدیه، عملیات 

اجرایی آغاز شود.
در نقشه اجرایی باید موارد زیر مشخص باشد:
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1-2-5-17 پالن محوطه و طبقات
در پالن محوطه و طبقات باید موارد زیر مشخص شود:

الف( محل علمک، لوله کشی رابط، کلکتور در صورت وجود و محل نصب کنتور.
ب( مسیر و موقعیت لوله کشی گاز در ساختمان.

پ( نحوه اجرای لوله کشی به صورت روکار یا توکار.
ت( محل نصب تمامی شیرها.

ث( محل دقیق نصب و نوع دستگاه های گازسوز در فضاهای داخلی یا خارجی ساختمان.
ج( موقعیت دقیق و ابعاد دریچه ها و کانال های تأمین هوای احتراق.

چ( محل قرارگیری و مشخصات کامل دودکش های دستگاه های گازسوز دودکش دار.
ح( گروه بندی ساختمان.

خ( جهت جغرافیایی.

2-2-5-17 نقشه ایزومتریک لوله کشی گاز
نقشه ایزومتریک لوله کشی گاز باید شامل موارد زیر باشد:

الف( لوله کشی رابط، کلکتور در صورت وجود، لوله جانشین کنتور و شیرها.
ب( مسیر لوله کشی گاز به صورت ایزومتریک و مشخص بودن طوالنی ترین مسیر.

پ( نحوه اجرای لوله کشی به صورت روکار یا توکار.
بر حسب متر مکعب در  متر و حداکثر مقدار گاز مصرفی  بر حسب  اندازه طوالنی ترین مسیر  ت( 

ساعت.
ث( طول هر یک از قطعات، قطر و مقدار مصرف گاز هر قسمت.

ج( نام اختصاری دستگاه های گازسوز و مقدار مصرف هر یک از آن ها بر حسب متر مکعب در ساعت.

3-2-5-17 اطالعات و سایر مشخصات مورد نیاز
در نقشه اجرایی، عالوه بر پالن و نقشه ایزومتریک، سایر اطالعات به شرح زیر باید درج شود:

جهت  و  نشانی  ذکـر  با  عمومی  به  معابر  نسبت  متقاضی  ساختمان  و  ملـک  محل  موقعیت  الف( 
جغرافیایی.

ب( مشخصات مالک، طراح، ناظر و مجری.
پ( فهرست و مشخصات مصالح مورد نیاز.

ت( مشخصات فنی دستگاه های گازسوز.
ث( جزئیات دودکش ها و دریچه های تأمین هوای احتراق.
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چ( نقشه جزئیات اجرایی اجزای لوله کشی گاز.
تاریخ تهیه نقشه.

3-5-17 الزامات اجرایی اجزای لوله کشی گاز
در اجرای لوله کشی گاز باید الزامات زیر برای هر یک از اجزا به شرح زیر رعایت شود:

1-3-5-17 لوله کشی رابط
الف( لوله کشی رابط باید به صورت روکار اجرا شود.

الزامات آن  باید مطابق طرح بوده و  ابتدای لوله کشی رابط تا  انتهای علمک1 و قطر آن  ب( فاصلة 
رعایت شود. 

پ( الزامات اجرای غالف برای بخشی از لوله کشی رابط در خارج از ملک که در ارتفاعی پایین تر از 
220 سانتی متر قرار می گیرد، باید رعایت شود.

ت( ابتدای لوله کشی رابط باید با نصب بوشن و درپوش فلزی به طور کامل هوابند شود و در زمان 
آزمایش مقاومت و نشتی نباید هیچ گونه نشتی داشته باشد. 

2-3-5-17 کلکتور
الف( کلکتور باید با استفاده از اتصاالت استاندارد ساخته شود. اخذ انشعاب به صورت مستقیم بدون 

  استفاده از اتصال استاندارد از کلکتور ممنوع است.
ب( بر روی هر یک از انشعاب های خروجی از کلکتور و قبل از لوله جانشین کنتور، نصب شیر قفلی 

برنجی الزامی است.
پ( فاصله بین دو انشعاب متوالی روی کلکتور برای نصب کنتورها باید مطابق با اندازه کنتورها باشد؛ 
از  انشعاب ها  فاصله  باشد. حداقل  فواصل وجود داشته  این  امکان نصب کنتورها در  به صورتیکه 

یکدیگر بستگی به ابعاد کنتورها داشته و مطابق نقشه طراحی باشد.2
ت( برای نگهداری و مهار کلکتور باید پایه و تکیه گاه مناسبی مطابق با جزئیات اجرایی که در طراحی 

پیش بینی شده اجرا شود.
آزمایش  زمان  در  و  باشند  هوابند  کامل  به طور  باید  آن  به  متصل  انشعاب های  کلیه  و  کلکتور  ث( 

مقاومت و نشتی، نباید هیچ گونه نشتی داشته باشند.

1. محل علمک که توسط شرکت گاز تعیین می شود، باید مشخص باشد.
2. در صورت نیاز باید این فواصل از شرکت گاز استعالم شود.
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3-3-5-17 تکیه گاه کنتور
برای  پایه و نشیمن گاه مناسبی  باید  از 40 متر مکعب در ساعت  با ظرفیت بیش  برای کنتورهایی 

نگهداری کنتور و مهار آن در نظر گرفته شود. 

4-3-5-17 لوله جانشین کنتور
لوله جانشین کنتور با اتصاالت مورد نیاز باید در محلی که برای نصب کنتور در نظر گرفته شده است، 
نصب شود. لوله جانشین کنتور و اتصاالت مربوطه باید به صورت کامل هوابند بوده و در زمان آزمایش 

مقاومت و نشتی، نباید نشتی داشته باشند. 

5-3-5-17 شیرها
الف( دستة شیر باید به  وسیلة پیچ و مهره بر روی شیر ثابت باشد.

ب( شیر باید در حالت بسته در مقابل فشار هوای 0/7 بار )10 پوند بر اینچ مربع( نشتی نداشته باشد.
پ( آب بندی محل اتصال شیر و سردنده انتهای لوله انشعاب باید با استفاده از نوار آب بندی انجام 

شود. به کار بردن نخ های کنفی با خمیر و سایر مواد برای آب بندی مجاز نیست.
ت( خروجی تمامی شیرهای مصرف پس از اتمام آزمایش های لوله کشی گاز، باید با نصب درپوش 
فلزی به طور کامل هوابند شده و تا زمانی که دستگاه گازسوز به شیر مصرف متصل نشده است، 

درپوش باید بر روی شیر باقی بماند.
ث( نصب شیر 50 میلی متر )2 اینچ( برروی لولة با قطر 50 تا 100 میلی متر )2 اینچ تا 4 اینچ( با 

استفاده از تبدیل مجاز است.
ج( برای تمامی دستگاه های گازسوز، شیر مصرف باید طوری نصب شود که در باال یا پشت دستگاه 

گازسوز قرار نگیرد. 
چ( شیرهای مصرف نباید داخل کابینت یا محفظة دربسته قرار گیرند؛ به عنوان مثال، شیر اجاق گاز 

توکار و جزیره ای و فرگازی باید در دسترس و بیرون از کابینت باشد.
ح( در محل های مجاور کلید و پریز برق، جعبه تقسیم یا تابلو برق، شیر گاز باید در ارتفاع حداقل 10 
سانتی متر باالتر از آن ها نصب شود. نصب شیر گاز در ترازی پایین تر از تراز ذکرشده در صورتی 
مجاز است که حداقل 10 سانتی متر فاصلة افقی از لبه آن ها داشته باشد. اگر شیر به طور مستقیم 
پایین تر از کلید یا پریز برق یا جعبه تقسیم و یا تابلو برق قرار گیرد، رعایت حداقل 50 سانتی متر 

فاصله عمودی الزامی است.
خ( شیرها به هیچ وجه نباید با مصالح ساختمانی پوشانده شوند. دور تا دور بدنه شیرها باید به طور 

کامل آزاد بوده تا باز کردن و تعویض آن ها در صورت نیاز امکان داشته باشد.
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6-3-5-17 لوله ها
الف( لوله های مورد استفاده در لوله کشی گاز باید از جنس فوالد سیاه با درز یا بدون درز مطابق با 

بند 17-4-7-2 باشد. 
ب( سطح بیرونی لوله ها باید صاف، هموار و سطح داخلی آن ها باید بدون عیب و نقص ظاهری و 

متناسب با فرآیند ساخت باشد.
پ( تمامی لوله های فوالدی باید قبل  از نصب با وسایل دستی یا ماشینی مانند سنباده و برس  سیمی 

به طورکامل تمیزشود.
ت( تغییر مسیر لوله های فوالدی باید با استفاده از اتصاالت استاندارد انجام شود.

ث( خم کردن لوله فوالدی در مسیر لوله کشی ممنوع است.

7-3-5-17 اتصاالت جوشی فوالدی
الف( استفاده از اتصاالت جوشی فوالدی بدون درز در لوله کشی گاز به صورت روکار و توکار مجاز است.

ب( در لوله کشی توکار استفاده از اتصاالت جوشی فوالدی درزدار ممنوع است.
و  ورودی  یا  کنتور  جانشین  لوله  محل  در  فقط  دنده ای  اتصاالت  از  استفاده  گاز  لوله کشی  در  پ( 
خروجی کنتور گاز، محل اتصال لوله کشی رابط به رگوالتور و محل اتصال دستگاه گازسوز به شیر 

مصرف مجاز است.

8-3-5-17 نقاط انتهایی لوله کشی1
الف( در نقاط انتهایی لوله کشی باید یک شیر نصب شود.

ب( دهانة خروجی این شیرها باید پس از اتمام اجرا و آزمایش ها با درپوش های فلزی دنده ای طوری 
مسدود شود که با باز کردن شیر، گاز نتواند از آن ها نشت کرده و تا وقتی که دستگاه های گازسوز 

به  آن ها متصل نشده است، مسدود بماند.
پ( نقاط انتهایی در لوله کشی روکار باید در محل خود توسط بست های فلزی روی  دیوار محکم شود.

ت( نقاط انتهایی نباید در پشت دربها واقع شود.
ث( نقاط انتهایی نباید در پشت دستگاه های گازسوز واقع شود.

9-3-5-17 تکیه گاه ها و نقاط اتکای لوله کشی گاز
لوله کشی گاز در ساختمان ها باید در محل استقرار، محکم و ثابت باشد. برای این کار باید از بست های 

1. محل نصب شیرهای مصرف.
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فلزي مخصوص لوله گاز که دارای استحکام کافي و متناسب با قطر لوله باشند به عنوان تکیه گاه در 
فواصل معین استفاده کرد. 

موارد زیر در ارتباط با تکیه گاه و بست ها باید رعایت شود:
الف( بستـن یا جـوش دادن یک لوله به  لوله دیگر و لوله به  اسکلت فلزي ساختمان یـا به  اجزاي فلزي 

غیرثابت به طور مستقیم به عنوان تکیه گاه ممنوع است.
ب( بست هایی که برای نگه  داشتن لوله ها به کار می رود باید دارای روکش از جنس عایق الکتریکی 

باشند.
ت( حداکثر فاصله بین نقاط اتکاي بست یـا تکیه گاه ها در لوله کشي باید مطابق اندازه های مندرج در 

جدول 17-5-1 باشد.

جدول 1-5-17 حداکثرفاصله اتکاي لوله هاي فوالدي

کلیه اندازه ها1 یا بزرگ تر    و 1قطر اسمي لوله )اینچ(

قائمافقيافقيافقيوضعیت لوله

22/533حداکثر فاصله اتکا )متر(

10-3-5-17 مصالح مستعمل
استفادة مجدد از لوله، اتصاالت و شیرهایي که از قبل در لوله کشی گاز به کار رفته یا مستعمل باشند، 

ممنوع است. 

4-5-17 لوله کشي روکار
لوله کشي گاز وقتي روکار است که در معرض دید بوده و دسترسي به  آن مستقیماً میسر باشد و نیازي 

به  باز کردن، برداشتن یا جابه جا کردن هیچ مانعي نباشد.
1-4-5-17 براي اجراي لوله کشي روکار باید از روش جوشکاري برقي استفاده شود. جوشکاري باید 

یکنواخت و عاري از نواقص ظاهري و طبق الزامات قسمت 17-5-7 انجام شود.
2-4-5-17 در لوله کشي روکار براي حفاظت از زنگ زدن لوله ها و اتصاالت، عایق کاری باید بر اساس 

الزامات بند 17-5-6-1باشد.
3-4-5-17 در لوله کشی روکار، بست ها باید به طور کامل لوله ها را دربر گرفته و وزن آن ها را مهار 

نمایند.
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4-4-5-17 ارتفاع لوله های روکار در خارج از ساختمان باید حداقل 220 سانتی متر از سطح زمین 
باالتر باشد. در صورت قرار گرفتن در ارتفاعی پایین تر، لوله ها باید داخل غالفی از لوله فلزی با قطر 
دو اندازه بزرگ تر از قطر لوله گاز قرار گیرند. جداره های آن ها نباید با یکدیگر اتصالی داشته باشند و 
فضای بین آن ها باید خالی و در معرض جریان هوا باشد. عایق کاری لوله های گاز که در داخل غالف 

قرار می گیرند با هم پوشانی 50 درصد )دو الیه( الزامی است.
5-4-5-17 در مواردی که لوله از داخل دیوار، کف، سقف، چهارچوب در، پنجره یا شیشه به صورت 
تقاطع عبور می کند، باید لوله گاز در حد فاصل محل عبور، داخل غالفی از لوله  غیرفلزی قرار گیرد 

و دور دور آن نوارپیچی1 شود.
6-4-5-17 فاصلة لولة روکار گاز تا لوله های فلزی در محل تقاطع باید حداقل 3 سانتی متر باشد. 
در مواردی که حفظ فاصلة فوق امکان پذیر نباشد، باید لوله گاز داخل غالفی از لوله ای غیر فلزی با 
ضخامت حداقل 2 میلی متر قرار گیرد. طول کل این غالف باید حداقل 20 سانتی متر باشد؛ به طوری 

که نقطه تقاطع در وسط غالف باشد.
7-4-5-17 فاصلة لوله روکار گاز با یکدیگر و با سایر لوله های فلزی به صورت موازی باید حداقل برابر 

با قطر خارجی لوله گاز باشد. این فاصله در هر حالت از 5 سانتی متر نباید کمتر باشد. 
8-4-5-17 لولة گاز نباید با سیم و کابل برق تماس داشته باشد. فاصلة کابل و سیم روکار، کلید 
و پریز برق با لوله های گاز در محل تقاطع باید حداقل 5 سانتی متر و لوله های گاز با عایق کاری با 
هم پوشانی 50 درصد )دو الیه( باشد. اگر حفظ این فاصله امکان پذیر نباشد، باید روی لوله گاز غالفی 
از لوله ای غیر فلزی با حداقل طول 20 سانتی متر نصب شود؛ به طوری که نقطه تقاطع در وسط غالف 
قرار گیرد. اگر سیم یا کابل در مسیر موازی با لوله قرار داشته باشند باید سرتاسر بخشی را که فاصله 

آن کمتر از 5 سانتی متر باشد، لوله گاز داخل غالفی از لوله  غیر فلزی قرار داده شود.
9-4-5-17 در صورتی که لوله های گاز در یک کانال افقی یا قائم قرار گیرند، تکیه گاه این لوله ها باید 

طبق بند 17-5-3-9 و عایق کاری آن ها مطابق بند 17-5-6-1 باشد. 
داکت  یا  کانال  یک  در  برق  کابل  و  تأسیساتی  لوله های  سایر  با  گاز  لوله های  عبور   17-5-4-10

مشترك ممنوع می باشد.
طریق  از  باید  می کند،  عبور  آن ها  از  گاز  لولة  که  ساختمان  افقی  یا  قائم  کانال های   17-5-4-11
برای  آن ها  در  هوا  طبیعی  تهویه  امکان  تا  باشند  داشته  ارتباط  آزاد  هوای  با  باز  ثابت  دریچه های 
جلوگیری از تجمع گاز نشت یافته احتمالی وجود داشته باشد. سطح باز آزاد دریچه ها باید حداقل 
78 سانتی متر مربع باشد و در ابتدا و انتهای کانال نصب شود. در کانال هایی با طول بیش از 3 متر، 

حداکثر فاصله دریچه ها از یکدیگر باید 3 متر در نظر گرفته شود.

1. نوار سیاه زیر.
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12-4-5-17 درصورتی که امکان نفوذ آب به  داخل کانال  محل عبور لوله های گاز وجود داشته باشد، 
باید لوله های گاز دارای عایق کاری با هم پوشانی 50 درصد )دوالیه( باشد. کف کانال باید دارای شیب 

مناسب بوده و برای تخلیة آب پیش بینی الزم به  عمل آید.
مانند  می کنند،  عبور  موتورخانه  کف  روی  از  که  افقی  لوله های  قسمت  پایین ترین   17-5-4-13
لوله انشعاب مشعل، باید از کف محل عبور حداقل 5 سانتی متر باالتر قرار گیرد و به صورت دو الیه 

رنگ آمیزی انجام گیرد و با استفاده از بست، در محل خود محکم شود.
14-4-5-17 در لوله کشی های افقی و قائم روکار که در معرض تغییرات حرارت قابل توجه قرار 
می گیرند، باید طبق نظر طراح، پیش بینی های کافی برای مقابله با انقباض و انبساط لوله به  عمل 

آید.
15-4-5-17 در صورتی که لوله گاز در معرض بارهای خارجی اضافی قرار گیرد، باید با استفاده از 
غالف لوله ای فلزی با قطر دو اندازه بزرگ تر، از وارد آمدن بارهای اضافی به  لوله گاز جلوگیری شود. 
فضای بین لوله گاز و غالف باید با اجرای نوار یا مواد عایقی مانند قیر پر شده و دو سر غالف با استفاده 

از الستیک مسدود شود.
16-4-5-17 عبور لوله گاز به صورت افقی از پشت دستگاه گازسوز باید از ارتفاعی پایین تر از سطح 
شعله باشد. در صورتی که لوله گاز باالتر از دستگاه گازسوز قرار گیرد، باید حداقل 50 سانتی متر از 

سطح شعله فاصله داشته باشد.
باید  بام  17-4-5-17 در صورتی که لوله کشی گاز از روی بام عبور کند، محل عبور لوله در روی 
تا کف محل نصب حداقل 5  آن  زیر  فاصله  و  نگیرد  قرار  مرور  و  عبور  در مسیر  باشد که  به نحوی 

سانتی متر باشد و با استفاده از بست، در محل خود محکم شود.

5-5-17 لوله کشی توکار
لوله کشی توکار آن است که اطراف آن با مصالح ساختمانی پر شده و برای دسترسی به  آن نیاز به 
کنده کاری و یا باز کردن، برداشتن یا جابه جا کردن مانعی باشد. لوله های مدفون در دیوار، سقف و 

کف نیز لوله توکار محسوب می شوند.
1-5-5-17 در اجرای لوله کشی توکار باید از لوله و اتصاالت فوالدی جوشی بدون درز و یا با درز 

مطابق با بند 17-4-7-2 استفاده شود.
2-5-5-17 برای اجرای لوله کشی توکار باید از روش جوشکاری برقی استفاده شود. جوشکاری باید 

یکنواخت و عاری از نواقص ظاهری باشد و طبق الزامات قسمت 17-5-7 انجام شود.
3-5-5-17 به منظور جلوگیری از زنگ زدن لوله های توکار و محافظت آن ها در برابر خوردگی، باید 

این لوله ها مطابق بند 17-5-6-2 عایق کاری شوند.
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4-5-5-17 چنانچه لوله گاز توکار در داخل کانال افقی مستقلی قرار داشته باشد، پس از عایق کاری 
لوله، این کانال باید با ماسه خشک پر شود.

5-5-5-17 عبور لوله های توکار از داخل یا دهانة چاه آب و فاضالب و موارد مشابه ممنوع است.
6-5-5-17 محل عبور لوله زیر کف پارکینگ یا نقاطی که اتومبیل عبور می کند برای جلوگیری از 
وارد آمدن فشار مستقیم یا انتقال لرزش ناشی از عبور اتومبیل به آن باید طبق بند 8-5-5-17 یا با 

نصب غالف فلزی1 طبق بند 17-5-4-15عمل شود.
می گیرند،  قرار  سنگین  ماشین های  تردد  مسیر  در  که  توکاری  لوله های  عبور  برای   17-5-5-7
حداقل عمق کانال باید یک متر باشد. زیر لوله باید حداقل به  ضخامت 10 سانتی متر خاك نرم پر 
شده و پس از نصب لوله، تا ارتفاع 15 سانتی متر باالتر از روی لوله، خاك نرم ریخته شود و باید روی 
آن یک ردیف موزائیک قرار داده شود. سپس باید روی آن 10 سانتی متر خاك معمولی پر شده و 
پس از نصب نوار اخطار تا سطح زمین با خاك معمولی پر و کف سازی شود. اگر به هر علت فاصله 
روی لوله تا سطح زمین کمتر از 50 سانتی متر باشد، باید لوله در داخل کانال بتنی که مخصوص آن 
ساخته می شود قرار داده شده و پس از ریختن خاك نرم، روی آن توسط بلوکهای بتنی پوشانده شود. 
8-5-5-17 حداقل عمق کانال برای لوله های مدفون در حیاط و محوطه های باز باید به اندازه  قطر 
لوله به عالوه 50 سانتی متر و عرض کانال باید به اندازه  قطر لوله به عالوه 40 سانتی متر باشد. زیر لوله 
باید حداقل به  ضخامت 10 سانتی متر خاك نرم پر شده و پس از نصب لوله، تا ارتفاع 15 سانتی متر 
باالتر از روی لوله، خاك نرم ریخته شود. روی خاك نرم باید یک ردیف موزائیک قرار داده شده، سپس 
روی موزاییک 10 سانتی متر خاك معمولی ریخته شود و پس از نصب نوار اخطار تا سطح زمین با 

خاك معمولی پر و کف  سازی شود.
9-5-5-17 برای جلوگیری از آسیب دیدن لوله یا پوشش آن توسط ریشه درخت، باید اطراف لوله 

با اجرای دیواره بتنی یا دیواره های غیر قابل نفوذ مشابه محافظت شود.
10-5-5-17 لوله های گاز توکاری که با مصالح ساختمانی پوشیده می شود، باید از سایر لوله های 
تأسیساتی و کابل برق حداقل 10 سانتی متر فاصله داشته باشد. در صورتی که حفظ فاصله فوق مقدور 
نباشد، باید لوله گاز با عایق کاری و هم پوشانی50 درصد داخل غالف لوله ای غیر فلزی دو سایز بزرگ تر 

قرار داده شود.
11-5-5-17 کانال هایی که برای لوله گذاری به  موازات پی ساختمان حفر می شوند، نباید زیر محدوده 

سطح باربر پی قرارگیرند.

1. غالف فلزی باید مانند لوله های توکار به منظور جلوگیری از زنگ زدگی عایق شود.
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6-5-17 عایق کاری لوله ها
عایق کاری  گاز،  لوله کشی  فوالدی  اتصاالت  و  لوله ها  و خوردگی  زنگ زدگی  برابر  در  محافظت  برای 
الزامی است. در اجرای عایق کاری، بسته به نوع لوله کشی به صورت روکار یا توکار باید موارد زیر مد 

نظر باشد:

1-6-5-17 عایق کاری لوله کشی روکار
عایق کاری لوله کشی  روکار باید به روش رنگ آمیزی انجام شود. رنگ آمیزی باید شامل رنگ آستری از 

نوع ضد زنگ و دو الیه رنگ رویه از نوع رنگ روغنی باشد.
الف( لوله  ها باید قبل از اجرا چربی زدایی1و زنگ زدایی2شوند.

ب( لوله ها باید با یک الیه ضد زنگ پوشانده شده و پس از خشک شدن کامل با دو الیه رنگ روغنی، 
قرار  ساختمان  از  خارج  آزاد  فضای  در  که  لوله هایی  و  مرطوب  اقلیم های  در  شود.  رنگ آمیزی 

می گیرند باید با دو الیه ضد زنگ و دو الیه رنگ روغنی پوشانده شوند.3
پ( هنگام رنگ آمیزی، لوله ها باید خشک و از هرگونه گرد و غبار تمیز شده باشند. در محلی که گرد 

و خاك یا امکان خیس شدن لوله ها وجود دارد، رنگ آمیزی مجاز نیست.
ت( پس از اتمام لوله کشی باید سرجوش ها تمیز شده4و مطابق بند )ب( فوق با استفاده از ضد زنگ 

و رنگ روغنی رنگ آمیزی شوند.
ث( در لوله کشی روکار هیچ قسمتی از لوله نباید بدون رنگ آمیزی باشد.

2-6-5-17 عایق کاری لوله کشی  توکار
شامل  الیه  دو  در  و  شده  زنگ زدایی  و  چربی زدایی  باید  ابتدا  می شوند  نصب  توکار  که  لوله هایی 
زیر  نوار  اول که  نوارپیچی الیه  نوارپیچی شوند.  رو  نوار سفید  و یک الیه  زیر  نوار سیاه  یک الیه 
نامیده می شود باید با نوار پالستیکی چسب دار سیاه رنگ و رنگ سازگار با آن یا نوار نرم مخصوص 
سرجوش  همراه با پرایمر مخصوص نوار سرجوش انجام شود. نوارپیچی الیه دوم که نوار رو نامیده 
می شود و به عنوان محافظ بر روی الیه اول پیچیده می شود، باید با نوار پالستیکی چسب دار سفید 

رنگ انجام شود.

1. چربی زدایی با بنزین بدون سرب یا تولوئن.
2. از روش های مختلف مانند استفاده از برس سیمی یا فرچه سیمی.

3. اجرای الیه های بعدی باید پس از خشک شدن کامل الیه قبلی باشد.
4. با روش هایی مانند استفاده از فرچه سیمی یا برس برقی.
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1-2-6-5-17 انتخاب نوار و رنگ مربوطه باید بر اساس  نکات زیر باشد:
الف( نوار زیر باید به رنگ سیاه و نوار رو به رنگ سفید باشد.

مواد  نظر همخوانی  از  پرایمر  با  نوار  و الیه چسب  بوده  باید ساخت یک سازنده  پرایمر  و  نوار  ب( 
شیمیایی، مورد تأیید کارخانه سازنده باشد.

پ( نوارها باید قبل از تاریخ انقضا و در محدوده زمانی مجاز استفاده شوند. 
ت( استفاده از نوارهای مستعمل، معیوب، دارای خراش و سوراخ، مجاز نیست.

ث( استفاده از پرایمر متفرقه، فاسد یا تاریخ مصرف گذشته، مجاز نیست.
ج( در نوارپیچی لوله های با قطر 50 میلی متر )2 اینچ( و کمتر باید از نوارهای با عرض 50 میلی متر 
و برای نوارپیچی لوله های با قطر باالتر از 50 میلی متر )2 اینچ( از نوارهای با عرض 100 میلی متر 

استفاده شود. 
چ( میزان چسبندگی نوار زیر به  لوله باید حداقل برابر با 1/5 کیلوگرم به  ازای هر سانتی متر عرض 

نوار باشد.
ح( میزان چسبندگی نوار رو به  نوار زیر باید حداقل برابر با 0/5 کیلوگرم به  ازای هر سانتی  متر عرض 

نوار باشد.

2-2-6-5-17 نوارپیچی باید با در نظر گرفتن الزامات زیر انجام شود:
الف( پس از تمیز کردن سطح لوله ها و قبل از اقدام به  نوارپیچی باید سطح لوله پرایمر زده شود. 
پرایمر باید قبل از مصرف در ظرف خود به هم زده شود و پس از پایان پرایمرزنی درب ظرف آن 

محکم بسته شود.
ب( پرایمرزنی در هوای بارانی، مه سنگین، در گرد و غبار یا در شرایطی که دمای محیط پایین تر از 

5+ درجه سلسیوس باشد، مجاز نیست.
پ( پس از خشک شدن پرایمر1 باید نوارپیچی با روی هم پیچی50 درصد انجام شود.2 

ت( نوارپیچی باید با زاویه و با کشش دست یکنواخت انجام شود؛ به  طوری که هنگام نوارپیچی بیش 
از 0/5 درصد از عرض نوار کاسته نشود.

ث( در صورتی که حلقه نوار در هنگام نوارپیچی به پایان برسد، نوار جدید باید از فاصله 10 سانتی متر 
مانده به انتهای نوارپیچی، روی نوارقبلی پیچیده شود.

ج( در محل اتمام نوارپیچی باید نوار سه دور روی هم پیچیده شود.

1. خشک شدن باید در حدی باشد که اگر به  آهستگی به  آن انگشت زده شود، اثر انگشت بر روی آن نماند، ولی پرایمر 
نباید بطور کامل خشک شده باشد.

2. هر دور نوار باید 50 درصد عرض دور قبلی را بپوشاند.
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چ( در صورتی که نوارپیچی لوله ها قبل از جوشکاری انجام شده باشد، باید سرجوش ها و اتصاالت به 
 وسیلة نوار نرم مخصوص سرجوش  انجام شود.  

ح( در صورت عبور لوله از نقاط مرطوب یا عبور از نقاطی که در تماس با آب قرار دارند، باید نوارپیچی 
الیه زیر با یک الیه اضافه و در مجموع با دو الیه نوار زیر با روی هم پیچی50 درصد انجام شود، 

سپس روی آن نوار محافظ پیچیده شود.

3-6-5-17 تعمیر عایق کاری
در صورت صدمه دیدن عایق لوله ها تعمیر آن ها با در نظر گرفتن موارد زیر انجام می شود: 

1-3-5-6-17 در صورت خراشیدگی یا پاك شدن رنگ لوله های روکار، ابتدا باید قسمت صدمه 
دیده تمیزکاری شده، سپس با یک الیه ضد زنگ و دو الیه رنگ روغنی رنگ آمیزی شود.

2-3-5-6-17 در صورت صدمه دیدن  نوار عایق لوله های گاز، باید نوار قسمت آسیب  دیده از دور 
تا دور لوله باز شده و محل آسیب دیده تمیز شود. سپس سطح لوله به فاصله حداقل 10 سانتی متر 
از هر طرف تمیز و پرایمر زده و نوارپیچی نوار زیر با روی  هم پوشانی50 درصد انجام شده و سپس 

نوار سفید رو پیچیده شود.

7-5-17 جوشکاری
جوشکاری لوله ها و اتصاالت فوالدی با روش جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی روکش دار بر 
مبنای API 1104 انجام می شود و کنترل کیفیت و بازرسی از جوش ها بر اساس الزامات این قسمت 

می باشد.

1-7-5-17 الکترودها
الف( الکترودهای مصرفی در جوشکاری لوله کشی گاز با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع باید طبق 

 استاندارد های AWS/ASME SF A5.1 یا معادل آن باشد.
 E6013 الکترودهای  از  اینچ( می توان   2 ( از 50 میلی متر  اقطار کمتر  با  لوله  برای جوشکاری   
یا E6010 استفاده نمود، ولی برای جوشکاری لوله با اقطار 50 میلی متر )2 اینچ( و باالتر فقط 

استفاده از الکترود E6010 مجاز می باشد.
ب( روی جعبه الکترود باید نام سازنده، شماره الکترود، قطر الکترود، محدوده آمپر و ولتاژ مصرفی و 

تاریخ ساخت ذکر شده باشد.
پ( استفاده از الکترودهای زنگ زده یا فاسد یا الکترودهایی که پوشش آن ها یکنواخت نبوده و در هنگام 
جوشکاری دچار ریزش، بدسوزی، قطع و وصل جریان برق یا انحراف قوس الکتریکی شود، مجاز نیست.
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2-7-5-17 جوش لب به  لب
باشد.  لب به لب  جوش  به صورت  باید  فوالدی  اتصاالت  با  یا  یکدیگر  با  فوالدی  لوله های  جوشکاری 
لوله هایی که به صورت لب به لب مانند Error! Unknown switch argument. جوش داده می شوند 

باید مطابق مراحل زیر آماده سازی شوند:
الف( قبل از شروع جوشکاری باید لبة لوله ها و اتصاالت به  وسیله ابزارهایی مانند برس سیمی دستی 

یا برقی تا حد براق شدن از مواد زاید مانند زنگ و چربی ها تمیز شود.
ب( در صورتی که لوله با دستگاه لوله بر بریده شده باشد، قبل از شروع جوشکاری، زائده ایجاد شده 

داخل لوله باید به  وسیله سوهان گرد یا وسایل مناسب به طور کامل برداشته شود.
پ( در جوش لب به لب اگر ضخامت لوله یا اتصال بیشتر از 3 میلی متر باشد، پخ زدن لبه لوله الزامی 
می باشد. چنانچه کمتر از 3 میلی متر باشد، پخ زدن لبه لوله اختیاری است و می توان به  وسیله 

سوهان یا سنگ سنباده برقی پخ مالیمی بر روی لبه ها ایجاد نمود.
ت( پس از هم راستا کردن دوسر لوله ها در گیره هم ترازی، پاس اول )پاس ریشه( جوش انجام می شود.

ث( بعد از جوشکاری هر پاس و قبل از شروع پاس بعدی، باید سرباره و ناخالصی هر پاس جوش با 
سنگ زدن یا برس برقی برطرف شود. 

ج( لوله هایی که سر آن ها دوپهن )بیضوی( شده باشد، قبل از جوشکاری باید قسمت آسیب دیدة لوله 
بریده شود.

شکل 1-5- 17 طرح اتصال جوش لب به لب�

3-7-5-17 معایب جوش
در جوش های انجام شده، احتمال وجود معایبی وجود دارد که برخی از این معایب قابل رؤیت بوده و به 
آن ها عیوب ظاهری جوش گفته می شود و برخی از معایب غیر قابل رؤیت هستند و برای تشخیص آن ها 
باید روش پرتونگاری یا سایر روش ها به کار گرفته شوند. در ادامه به معایب متداول جوش اشاره شده است.
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3-5-7-17- 1 عدم یکنواختی تاج جوش
عدم یکنواختی تاج جوش از قبیل ناهمواری سطح جوش، انحراف تاج جوش، تقعر و یکنواخت نبودن 

آن در سرتاسر جوش می باشد.

2-3-5-7-17 شیار پای جوش
شیار ایجاد شده در اثر ذوب فلز پایه و در مجاورت تاج یا ریشة جوش است که به صورت پر نشده باقی 
مانده باشد )شکل 17-5-2(. شیار پای جوش باعث کاهش ضخامت لوله در محل جوش می شود. 

حدود قبولی جوش با در نظر داشتن مشخصات شیار پای جوش به شرح زیر است: 
الف( در صورتی که عمق شیار از 6 درصد ضخامت لوله تجاوز نکند، با هر طولی قابل  قبول است.

ب( اگر عمق شیار بین 6 تا 12/5درصـد ضخامت لوله باشد، درصورتی کـه طول آن از 5 سانتی متر 
یا  طول جوش هر کدام کمتر است، تجاوز نکند، قابل قبول است.

پ( اگر عمق شیار از 12/5 درصد ضخامت لوله تجاوز کند، با هر طولی قابل قبول نیست.

شکل 2-5- 17 شیار پای جوش

3-3-7-5-17 ترک
عمدتاً ترك در اثر سرد شدن سریع جوش به وجود می آید. تعمیر جوش ترك دار مجاز نیست و هیچ 
نوع ترکی در جوش قابل قبول نمی باشد )شکل 17-5-3(. جوش معیوب باید بریده شده و دوباره 
جوشکاری شود. ترك های ستاره ای )Error! Unknown switch argument.( که در نقطة پایانی 

جوش به  وجود می آید، باید به  وسیلة سنگ زدن برطرف شود.

شکل 3-5- 17 ترک در جوش
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شکل 4-5- 17 ترک های ستاره ای در سطح جوش

4-3-7-5-17 سوختگی ناشی از قوس الکتریکی
از قوس  با سطح لوله تماس پیدا کند، سوختگی ناشی  یا اهرم اتصال منفی  الکترود  در نقاطی که 
الکتریکی به وجود می آید )شکل 17-5-5( و اگر منجر به  ذوب موضعی شده باشد، قابل قبول نبوده و 

باید آن قسمت از لوله بریده و دوباره جوشکاری شود.

شکل 1-5- 17 سوختگی ناشی از قوس الکتریکی

5-3-7-5-17 ناخالصی سرباره ای
این عیب به دلیل سرباره مواد غیر فلزی به جا مانده در جوش می باشد. ناخالصی سرباره ای یا به صورت 
جدا جدا یا به صورت خطوط سربارة کشیده در جوش مشاهده می شود. حدود قبولی این عیب طبق 
استاندارد API 1104 است، به طوری که طول این سرباره ها نباید از 3 سانتی متر یا 1/2 اینچ در 12 

اینچ طول جوش تجاوز نماید.

6-3-7-5-17 ذوب ناقص در جوش
ناپیوستگی ایجاد شده بین جوش و فلز پایه است )شکل 17-5-6( که به  سطح یا ریشة جوش باز 
شده باشد، یا ناپیوستگی به  وجود آمده بین الیه های جوش با یکدیگر )شکل 17-5-7( یا بین جوش 
و فلز پایه است. در صورتی که مجموع طول این عیب بیش از 2/5 سانتی متر یا  طول جوش باشد 

)هر کدام که کمتر است( جوش قابل قبول نبوده و باید بریده شود. 
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شکل 6-5- 17 ذوب ناقص در ریشه یا تاج جوش

شکل 7-5- 17 ذوب ناقص در اثر جوش سرد

7-3-5-17 نفوذ بیش از حد
این عیب در اثر نفوذ بیش از حد ریشة جوش ایجاد می شود. در صورتی که نفوذ جوش در سرتاسر 

جوش بیش از 3 میلی متر باشد، جوش قابل قبول نبوده و باید بریده شود )شکل 8-5-17(.

شکل 8-5- 17 نفوذ بیش از حد

8-3-7-5-17 عدم نفوذ جوش
 این عیب در اثـــر پر شــدن ناقص ریشــــة جوش اســــــت )شکل 17-5-9 و شکل 10-5-17

Error! Unknown switch argument.(. در صورتی که مجموع طول قسمتی که نفوذ جوش ناقص 

است بیش از 2/5 سانتی متر یا  طول جوش باشد )هر کدام که کمتر است( قابل قبول نبوده و 
باید بریده شود.
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شکل 9-5- 17 عدم نفوذ در ریشة جوش

شکل 10-5- 17 عدم نفوذ در ریشة جوش از یک طرف

9-3-7-5-17 تخلخل
تخلخل، فضای به جا مانده از گازهای محبوس در جوش می باشد که در خالل مرحلة انجماد به صورت 
حفره باقی می ماند )شکل 17-5-11(. این حفره ها به طور معمول به  شکل کروی و به صورت منفرد یا 
مجتمع می باشند. در صورتی که قطر هر حفره از  ضخامت لوله بیشتر باشد یا قطر هر مجتمع آن ها 

بیش از 5 میلی متر باشد، جوش قابل قبول نیست.

شکل 11-5- 17 تخلخل در جوش

10-3-7-5-17 تورق در فلز پایه
اگر در لبه لوله، خطوطی ناشی از جدایی سطوح یا دو پوسته بودن فلز پایه مشاهده شود، قابل قبول 

نبوده و باید لوله تا محل رفع عیب بریده شود )شکل 12-5-17(.
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شکل 12-5- 17 تورق در فلز پایه

4-7-5-17 کنترل کیفیت جوش
الف( کلیه جوش های لوله ها و اتصاالت باید به طور کامل از نظر ظاهری کنترل شود. جوشی قابل 

قبول است که به طور یکنواخت در سرتاسر محل اتصال انجام شده باشد.
ب( بازرسی و کنترل کیفیت جوش ها باید  توسط ناظر انجام شود. درصورت لزوم برای بررسی نفوذ 
ریشه جوش و عیوب داخلی، نمونه هایی از سرجوش ها بریده شود. در صورتی که کیفیت جوشکاری 

مورد تأیید ناظر نباشد، باید از ادامه کار جوشکار جلوگیری شود.
پ( جوش هایی که معیوب تشخیص داده شوند باید بریده شده و دوباره جوشکاری شوند.

5-7-5-17 اصالح معایب جوش
جوش های معیوب باید بریده و مجددا جوشکاری شوند؛ پس از اصالح باید توسط ناظر بررسی و مورد 

تأیید قرار گیرند.

6-7-5-17 صالحیت جوشکار
معتبر  فنی  مهارت  پروانة  دارای  انجام شود که  توسط جوشکاران صالحیت داری  باید  جوشکاری 
از سازمان فنی و حرفه ای در جوشکاری لولة گاز با فشار 1/4 پوند بر اینچ مربع تا سایز 4 اینچ 

باشند.
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8-5-17 نقشه های چون ساخت1
پس از اتمام عملیات اجرایی لوله کشی، باید مطابق لوله کشی گاز انجام شده، نقشه مطابق ساخت تهیه 

و انطباق آن با اجرا توسط ناظر تأیید شود. نقشه های چون ساخت باید شامل کلیه موارد زیر باشد:

1-8-5-17 پالن محوطه و طبقات
نقشه محوطه ساختمان و طبقاتی که در آن ها لوله کشی گاز اجرا شده باید مطابق وضعیت اجرا شده 

تهیه شود. در نقشه باید موارد زیر به طور کامل مشخص باشد:
الف( محل علمک، لوله کشی رابط، کلکتور در صورت وجود و محل نصب کنتور.

ب( مسیر و موقعیت لوله کشی گاز در ساختمان طبق اجرا.
پ( نحوه اجرای لوله کشی در قسمت های مختلف به صورت روکار یا توکار.

ت( محل نصب کلیه شیرها در پالن طبقات.
ث( محل دقیق نصب و مشخصات تمامی دستگاه های گازسوز.

در خصوص دستگاههای گازسوز موتورخانه مرکزی، دیگ ها و پکیج های چگالشی، درج  تبصره 1: 
شماره سریال دستگاه نیز الزامی می باشد.

تبصره 2: در خصوص دستگاههای گازسوز آبگرمکن های فن دار و پکیج های فن دار، در صورت عدم 
پیش بینی معبر دود، باید شماره سریال دستگاه نیز درج شود.

ج( موقعیت دقیق و ابعاد و مشخصات دریچه های تأمین هوای احتراق.
چ( محل قرارگیری و مشخصات کامل دودکش های دستگاه های گازسوز دودکش دار.

ح( گروه ساختمان.
خ( جهت جغرافیایی.

2-8-5-17 نقشه ایزومتریک لوله کشی گاز
نقشه ایزومتریک چون ساخت لوله کشی گاز باید شامل موارد زیر باشد:

الف( لوله کشی رابط، کلکتور در صورت وجود و محل نصب کنتور.
ب( مشخصات مالک، طراح، ناظر و مجری.

پ( مسیر لوله کشی گاز به صورت ایزومتریک مطابق اجرا.
بر حسب متر مکعب در  بر حسب متر و حداکثر مقدار گاز مصرفی  ت( مقدار طوالنی ترین مسیر 

ساعت.

1 .As Built.
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ث( طول و قطر هر یک از قطعات و مقدار مصرف هر بخش از لوله کشی گاز اجرا شده.
ج( نحوه اجرای لوله کشی در قسمت های مختلف به صورت روکار یا توکار.

چ( نام اختصاری دستگاه های گازسوز و محل دقیق نصب و مشخصات تمامی دستگاه های گازسوز 
مطابق بند 17-5-8-1-ث

و جهت  نشانی  ذکـر  با  عمومی  به  معابر  نسبت  تقاضا  مورد  ساختمان  و  ملـک  محل  موقعیت  ح( 
جغرافیایی.

خ( تاریخ اتمام عملیات اجرایی.
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6-17 تأمین هوای احتراق

1-6-17 کلیات
یکی از مهم ترین دالیل احتراق ناقص در دستگاه های گازسوز، کمبود هوای مورد نیاز احتراق است 
و احتراق ناقص در دستگاه های گازسوز، ایمنی و سالمتی بهره برداران را به مخاطره می اندازد. از این 
رو تأمین هوای احتراق برای پیشگیری از بروز خطرات ناشی از احتراق ناقص در دستگاه های گازسوز 
الزامات این فصل شامل روش های تأمین هوای احتراق و نحوه محاسبه مقدار  اهمیت زیادی دارد. 
آن به منظور تأمین حداقل شرایط الزم برای احتراق کامل و ایمن در دستگاه های گازسوز و عملکرد 
صحیح آن است که عدم رعایت آن ها منجر به فوت، گازگرفتگی یا آلودگی هوای داخل ساختمان  

می شود. 

2-6-17 الزامات عمومی در تأمین هوای احتراق
در تأمین هوای احتراق دستگاه های گازسوز الزامات زیر باید رعایت شود: 

1-2-6-17 برای هر قسمت از ساختمان که در آن دستگاه گازسوز نصب می شود برای احتراق کامل 
در هر یک از دستگاه ها باید هوا به  مقدار الزم و کافی و با روش مناسب بر اساس شرایط فضای محل 

نصب، نوع و ظرفیت حرارتی دستگاه گازسوز1 تأمین شود.
2-2-6-17 در هر محل از ساختمان که بیش از یک دستگاه گازسوز نصب می شود، تأمین هوای 
احتراق باید متناسب با نوع دستگاه های گازسوز و بر اساس مجموع حداکثر ارزش حرارتی ناخالص 

گاز مصرفی آن ها باشد.

1. ظرفیت حرارتی بر مبنای ارزش حرارتی ناخالص گاز مصرفی دستگاه گازسوز محاسبه می شود. 
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3-2-6-17 هوای انتقالی یا هوای تعویض شده به منظور جبران تلفات بارهای حرارتی و برودتی یا 
تهویه مطبوع نباید به عنوان تأمین هوای احتراق دستگاه های گازسوز مد نظر قرار گیرد.

توضیح 1: منظور از تأمین هوای احتراق در این فصل، فراهم نمودن شرایط دریافت مقدار هوایی است 
که عالوه بر احتراق کامل، تهویه و رقیق سازی گازهای دودکش دستگاه های گازسوز را نیز امکان پذیر 

می سازد.
توضیح 2: در هر یک از روش های تأمین هوای احتراق، منبع اصلی برای تأمین هوا، فضای آزاد خارج 
از  با استفاده  از ساختمان است که در آن هوا به مقدار نامحدود و به صورت طبیعی جریان دارد و 
روش های مختلف ذکر شده در این مبحث، ارتباط بین فضای آزاد خارج و فضای محل نصب دستگاه 

گازسوز برای تأمین هوای احتراق برقرار می شود. 
توضیح 3: تأمین هوا از فضاهایی که ارتباطی با فضای آزاد خارج از ساختمان ندارند مجاز نیست.

توضیح 4: نحوه تأمین هوای احتراق دستگاه های گازسوز باید در طراحی پیش بینی و از تطابق آن با 
اجرا هنگام صدور تأییدیه سامانه گاز ساختمان اطمینان حاصل شود.

3-6-17 فضاهای مجاور1 غیرمجاز در تأمین هوا
تأمین هوای احتراق از فضاهای زیر2 به عنوان فضای مجاور مجاز نیست:

الف( فضاهایی که در آن گازهای خطرناك یا آلوده کننده وجود داشته باشد، مانند پارکینگ ها.
ب( فضاهایی که در آن گازها یا بخارهای قابل اشتعال وجود داشته باشد، مانند سالن های رنگ و انبار 
از مواد شیمیایی )که  مایعات قابل اشتعال و آرایشگاه ها و سالنهای زیبایی که در آن ها معموالً 

گازهای قابل اشتعال و یا خورنده تولید و منتشر میکنند( استفاده می شود.
پ( فضاهایی که در آن گرد و غبار و ذرات مواد جامد انتشار یابد، مانند کارگاه های نجاری یا چوب بری.

ت( فضاهای موتورخانه ساختمان و فضاهایی مانند محل نصب ژنراتور برق.
ث( فضای اتاق خواب، سرویس بهداشتی، حمام، انباری و راه پله.

ج( فضای استخر، سونا و جکوزی.
دودکشها،  لوله ها،  جداره  تا  کانال  داخلی  دیواره  بین  کانال ها،  داخل  مانده  باقی  خالی  فضای  چ( 

کانال های فلزی و کابل ها.
ح( فضای درز انقطاع.

1. منظور، فضاهایی هستند که در مجاور فضای محل نصب دستگاه گازسوز قرار گرفته اند و هوای مورد نیاز احتراق 
دستگاه گازسوز از هوای موجود در آن فضاها تأمین می شود.

2. نصب دستگاه های گازسوز در فضاهای ذکر شده در صورتی مجاز است که طبق الزامات فصل 17-4 ممنوعیتی از نظر 
نصب دستگاه گازسوز در آن فضا وجود نداشته و در طراحی، پیش بینی الزم برای آنها شده باشد.  
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خ( فضای چاه آسانسور و فضای کانال های تأسیساتی.
چ( فضاهایی که نرخ نفوذ هوای آن ها کمتر از 0/2 نوبت در ساعت باشد.

4-6-17 روش های تأمین هوای احتراق
تأمین هوای احتراق در فضاهای محل نصب دستگاه های گازسوز با استفاده از روش های مختلف و بر 
اساس شرایط فضای محل نصب انجام می شود. این روش ها شامل تأمین هوا از طریق یک دریچه باز 
ثابت، تأمین هوا از طریق دو دریچه باز ثابت، تأمین هوا از طریق کانال های قائم یا افقی با سطح مقطع 
ثابت، تأمین هوای احتراق به صورت مکانیکی و تأمین هوای احتراق با استفاده از تأسیسات مهندسی 
می باشد. در این قسمت روش های مختلف تأمین هوای احتراق تشریح شده و بر اساس شرایط فضا و 

مشخصات دستگاه های گازسوز، باید یکی از روش ها در تأمین هوای احتراق به کار  رود.
چنانچه  و  بوده  گازسوز  دستگاه های  مختص  فقط  فصل،  این  طبق  احتراق  هوای  تأمین  توضیح: 

اختالفی با مبحث چهاردهم مقررات ملّی ساختمان داشته باشد، باید الزامات آن رعایت شود.

1-4-6-17 تأمین هوای احتراق از طریق یک دریچه باز ثابت 
از  خارج  آزاد  فضای  مجاور  گازسوز  دستگاه  نصب  محل  فضای  باید  روش  این  در   17-6-4-1-1

ساختمان باشد تا امکان دریافت هوا به صورت مستقیم از فضای آزاد خارج وجود داشته باشد.
از ساختمان  آزاد خارج  با هوای  به صورت مستقیم  ثابت که  و  دایمی  باز  2-4-6-17 یک دریچه 
ارتباط داشته باشد باید روی جدار مشترك بین فضای داخل و فضای مجاور آزاد خارج از ساختمان1 

تعبیه شود.
از سقف روی جدار  پایین تر  فاصله 300 میلی متر  باید در  این دریچه  باالترین قسمت   17-6-4-3

مشترك بین فضای داخل و فضای آزاد خارج از ساختمان باشد.
4-6-4-17 حداقل سطح آزاد دریچه باید برابر با 100 میلی متر مربع به ازای هر 117 کیلو کالری بر 

ساعت2 ارزش حرارتی ناخالص گاز ورودی به دستگاه/دستگاه های گازسوز باشد.
میلی متر  80 از  کمتر  نباید  کوچک  ضلع  اندازه  مستطیل  مقطع  با  دریچه های  در   17-6-4-5 

)3 اینچ( باشد.
از مجموع مساحت مجرای دودکش های دستگاه های  نباید کمتر  دریچه  این  آزاد  سطح   :1 تبصره 
گازسوز با دودکش نصب شده در محل باشد. در صورت کوچک تر بودن سطح محاسبه شده بر مبنای 

1. از فضاهایی مانند نورگیر و پاسیو در صورتی می توان هوا را دریافت کرد که با فضای آزاد خارج از ساختمان ارتباط 
مستقیم و دایمی داشته باشند.

2. یک اینچ مربع به ازای هر 3000 بی تی یو بر ساعت.
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مندرجات این مبحث باید دریچه تا حدی بزرگ تر در نظر گرفته شود تا سطح آزاد آن حداقل برابر 
مجموع سطح مقطع دودکش های دستگاه های گازسوز شود.

تبصره 2: در این روش ارتباط دریچه توسط کانال به فضای آزاد خارج از ساختمان مجاز نیست.

2-4-6-17 تأمین هوای احتراق از طریق دو دریچه باز ثابت
از  خارج  آزاد  فضای  مجاور  گازسوز  دستگاه  نصب  محل  فضای  باید  روش  این  در   17-6-4-2-1

ساختمان باشد.1
2-2-4-6-17 دو دریچه باز به صورت ثابت باید روی جدار مشترك بین فضای داخل و فضای مجاور 

آزاد خارج از ساختمان تعبیه شود. 
3-2-4-6-17 محل دریچه ها یکی در فاصله 300 میلی متر پایین تر از سقف2 و دیگری تا فاصله 

300 میلی متر باالتر از کف3 باید باشد. 
4-2-4-6-17 مساحت دریچه ها باید حداقل 100 میلی متر مربع به ازای هر 156 کیلو کالری بر 

ساعت4 ارزش حرارتی ناخالص گاز ورودی به دستگاه/دستگاه های گازسوز باشد.
5-2-4-6-17 در دریچه های با مقطع مستطیل اندازه ضلع کوچک نباید کمتر از 80 میلی متر )3 

اینچ( باشد.

3-4-6-17 تأمین هوای احتراق از طریق کانال های مستقیم قائم یا افقی
1-3-4-6-17 در این روش تأمین هوای احتراق توسط کانال های افقی یا قائم مستقیم که دارای 

سطح مقطع ثابت بوده و در طول مسیر انشعاب یا اتصالی ندارند، انجام می شود.
مساحت  افقی،  کانال  طریق  از  ساختمان  خارِج  آزاد  فضای  با  ارتباط  صورت  در   17-6-4-3-2
دریچه ها و سطح مقطع سراسر کانال باید حداقل 100 میلی متر مربع به ازای هر 78 کیلو کالری بر 

ساعت ارزش حرارتی ناخالص گاز ورودی به دستگاه/دستگاه های گازسوز باشد.
مساحت  قائم،  کانال  طریق  از  ساختمان  خارِج  آزاد  فضای  با  ارتباط  صورت  در   17-6-4-3-3
دریچه ها و سطح مقطع سراسر کانال باید حداقل 100 میلی متر مربع به ازای هر 156 کیلو کالری بر 

ساعت5 ارزش حرارتی ناخالص گاز ورودی به دستگاه/دستگاه های گازسوز باشد.

1. تا امکان تبادل هوا از طریق دریچه ها به صورت مستقیم با فضای آزاد خارج وجود داشته باشد.
2. باالترین نقطه دریچه باید در حدفاصل 30 سانتی متری از سقف باشد.

3. پایین ترین نقطه دریچه باید در حدفاصل 30 سانتی متری از کف باشد. اگر کف محل نصب دستگاه گازسوز با سطح 
زمین در یک تراز باشد. در این صورت پایین ترین نقطه دریچه باید 30 سانتی متر باالتر از کف قرار گیرد. 

4. یک اینچ مربع به ازای هر 4000 بی تی یو بر ساعت.

5. یک اینچ مربع به ازای هر 2000 بی تی یو بر ساعت.
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توضیح: کانال افقی تأمین هوای احتراق که در قسمت باال قرار می گیرد نباید به سمت منبع هوای 
آزاد شیب رو به پایین داشته باشد.

4-3-4-6-17 در کانال های با مقطع مستطیل اندازه ضلع کوچک کانال نباید کمتر از 80 میلی متر 
)3 اینچ( باشد.

اینچ( جهت   3( میلی متر  از 80  کمتر  با عرض  دکوراتیو  دریچه های خطی  نصب   17-6-4-3-5
تأمین هوای احتراق مجاز نیست.

4-4-6-17 تأمین هوای احتراق به صورت مکانیکی
در این روش هوای احتراق مورد نیاز دستگاه های گازسوز نصب شده در فضاهای داخلی توسط سیستم 

مکانیکی و از فضای آزاد خارِج ساختمان فراهم می شود.
1-4-4-6-17 سیستم مکانیکی تأمین هوای احتراق باید مختص دستگاه های گازسوز نصب شده 

در محل باشد.
2-4-4-6-17 کمترین مقدار هوایی که توسط سیستم مکانیکی برای تأمین هوای احتراق باید به 
داخل فضای محل نصب دستگاه/دستگاه های گازسوز منتقل  شود، 1 متر مکعب در ساعت به ازای هر 
424 کیلو کالری در ساعت1)0/04 متر مکعب در دقیقه به ازای هر 1000 کیلو کالری در ساعت( 

ارزش حرارتی ناخالص گاز ورودی به دستگاه/دستگاه های گازسوز باشد.
هوای  تأمین  سیستم  است،  شده  نصب  هوا  تخلیه  برای  هواکش  که  فضایی  در   17-6-4-4-3
مکانیکی باید عالوه بر تأمین هوای احتراق، حجم هوایی را که توسط هواکش تخلیه شده، تأمین کند.

4-4-4-6-17 سیستم تأمین هوای مکانیکی باید با دستگاه/دستگاه های گازسوز مرتبط2 و وابسته 
باشد؛ به طوری که در زمان از کار افتادن یا خاموشی سیستم تأمین هوای مکانیکی، مشعل دستگاه/

دستگاه های گازسوز خاموش شود و قابل روشن کردن نباشد.
5-4-4-6-17 برای مواقع ضروری یا از کار افتادن سیستم تأمین هوای مکانیکی باید سیستمی 
به عنوان پشتیبان نصب شود که به طور کامل با سیستم اصلی مطابقت داشته و عملکرد آن همانند 

سیستم اصلی باشد.

5-4-6-17 تأمین هوای احتراق با استفاده از تأسیسات مهندسی3
در برخی موارد خاص به نصب تأسیساتی نیاز است که با استفاده از روش های مختلف بتوان هوای احتراق 

1. 0/35 فوت مکعب در دقیقه به ازای هر 1000 بی تی یو بر ساعت.
2 . Interlock.
3 . Engineered Installations.



مبحث هفدهم

82

مورد نیاز دستگاه های گازسوز را تأمین نمود. این تأسیسات باید بر اساس مشخصات دستگاه ها، شرایط 
فضای محل نصب و الزامات این مبحث، هوای کافی برای احتراق، تهویه و رقیق کردن محصوالت احتراق 
را تأمین نمایند. استفاده از این روش برای موارد خاص بوده و باید با استفاده از روابط محاسباتی و توسط 

اشخاصی که دارای صالحیت مربوطه از وزارت راه و شهرسازی باشند، انجام شود.

5-6-17 فضای محل نصب دستگاه گازسوز
در تأمین هوای احتراق دستگاه های گازسوزی که هوای مورد نیاز احتراق از فضای محل نصب تأمین 
می شود باید هوا به مقدار کافی و از روش های مختلف وارد آن فضا شود. روش تأمین هوا در محل 

نصب دستگاه گازسوز بر اساس شرایط فضای محل نصب تعیین می شود. 

1-5-6-17 فضا با نرخ نفوذ هوای نامشخص
فضای محل نصب دستگاه گازسوز که نرخ نفوذ هوای آن محاسبه نشده یا نامشخص باشد. 

1-1-5-6-17 اگر حجم فضای محل نصب دستگاه گازسوز برابر یا بیش از 1 متر مکعب برای هر 
178 کیلو کالری در ساعت ارزش حرارتی ناخالص گاز ورودی به دستگاه/دستگاه های گازسوز آن فضا 
باشد، تأمین هوای احتراق فضای محل نصب دستگاه گازسوز باید با رعایت الزامات و بر اساس یکی از 

روش های مندرج در بندهای .... »)ناتمام(
2-1-5-6-17 اگر حجم فضای محل نصب دستگاه گازسوز کمتر از 1 متر مکعب برای هر 178 
فضا  آن  گازسوز  دستگاه/دستگاه های  به  ورودی  گاز  ناخالص  حرارتی  ارزش  ساعت  در  کالری  کیلو 
باشد، تأمین هوای احتراق فضای محل نصب دستگاه گازسوز باید با رعایت الزامات و بر اساس یکی از 
روش های مندرج در بندهای الی )ناتمام( انجام شود. بنابراین تأمین هوای احتراق با استفاده از روش 

مندرج در بند )ناتمام(Error! Reference source not found.برای این گونه فضاها مجاز نیست.

2-5-6-17 فضا با نرخ نفوذ هوای مشخص
فضای محل نصب دستگاه گازسوز است که نرخ نفوذ هوای آن محاسبه1 شده و تعداد دفعات تعویض 

هوا در هر ساعت2 مشخص باشد.
تعداد دفعات  و  به فضای محل نصب دستگاه گازسوز محاسبه شده  نفوذ هوا  نرخ   17-6-5-2-1

تعویض هوا بیش از 0/6 بار در هر ساعت باشد:

1. محاسبات بر اساس مراجعی مانند ASHRAE انجام می شود.
2. ACH-Air Change per Hour.
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الف( اگر حجم فضای محل نصب دستگاه گازسوز برابر یا بیش از 1 متر مکعب برای هر 178 کیلو 
کالری در ساعت ارزش حرارتی ناخالص گاز ورودی به دستگاه/دستگاه های گازسوز آن فضا باشد، 
تأمین هوای احتراق فضای محل نصب دستگاه گازسوز باید با رعایت الزامات و بر اساس یکی از 

روش های مندرج در بندهای 17-6-4-5 انجام شود.
ب( اگر حجم فضای محل نصب دستگاه گازسوز کمتر از 1 متر مکعب برای هر 178 کیلو کالری در 
باشد، تأمین  ناخالص گاز ورودی به دستگاه/دستگاه های گازسوز آن فضا  ساعت ارزش حرارتی 
هوای احتراق فضای محل نصب دستگاه گازسوز باید با رعایت الزامات و بر اساس یکی از روش های 
مندرج در بندهای الی )ناتمام( بنابراین تأمین هوای احتراق با استفاده از روش مندرج در بند 

)ناتمام( برای این گونه فضاها مجاز نیست.
2-2-5-6-17 نرخ نفوذ هوا به فضای محل نصب دستگاه گازسوز محاسبه شده و تعداد دفعات 

تعویض هوا بیش از 0/6 بار در ساعت باشد:
الف( اگر حجم فضای محل نصب دستگاه های گازسوز برابر یا بیش از حجم مورد نیاز محاسبه 
شده بر اساس روابط )1( یا )2( باشد، تأمین هوای احتراق فضای محل نصب دستگاه گازسوز باید 
 Error! Reference )با رعایت الزامات و بر اساس یکی از روش های مندرج در بندهای الی )ناتمام

source not found. انجام شود.

ب( اگر حجم فضای محل نصب دستگاه های گازسوز کمتر از حجم مورد نیاز محاسبه شده بر 
اساس روابط )1( یا )2( باشد، تأمین هوای احتراق فضای محل نصب دستگاه گازسوز باید با رعایت 
 Error! Reference source not الی  بندهای  در  مندرج  روش های  از  یکی  اساس  بر  و  الزامات 
found. )ناتمام( انجام شود. بنابراین، تأمین هوای احتراق با استفاده از روش مندرج در بند )ناتمام( 

Error! Reference source not found. برای این گونه فضاها مجاز نیست.

رابطه )1( برای محاسبه حجم مورد نیاز فضای محل نصب دستگاه های گازسوز بدون فن به کار می رود.
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رابطه )2( برای محاسبه حجم مورد نیاز فضای محل نصب دستگاه های گازسوز فن دار به کار می رود.
در روابط  فوق:

Required Volumeother  =       حجم الزم برای محل نصب دستگاه های گازسوز بدون فن
Required Volumefan  =           حجم الزم برای محل نصب دستگاه های گازسوز فن دار

ACH  =                                   تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت
Iother  =                      ظرفیت دستگاه/دستگاه های گازسوز بدون فن

Ifan  =                          ظرفیت دستگاه/دستگاه های گازسوز فن دار

توضیح: در صورتی که در فضایی هم دستگاه گازسوز بدون فن و هم دستگاه گازسوز فن دار وجود 
از  برای هر یک  از روابط )1( و )2(  نیاز مجموع حجم های محاسبه شده  باشد، حجم مورد  داشته 

دستگاه های گازسوز خواهد بود. 

6-6-17 دریچه ها و کانال های تأمین هوای احتراق
دریچه ها و کانال های تأمین هوای احتراق باید طوری باشند که امکان دریافت و انتقال هوای آزاد 

به صورت دائم و بدون مانع از طریق آن ها وجود داشته باشد.

1-6-6-17 دریچه های تأمین هوای احتراق
1-1-6-6-17 حداقل سطح آزاد دریچه های تأمین هوای احتراق نباید کمتر از سطح آزاد محاسبه 

شده بر اساس مندرجات این مبحث باشد. 
2-1-6-6-17 در صورت نصب توری بر روی دریچه تأمین هوا، اندازه چشمه های توری باید حداقل 
7 میلی متر ) اینچ( بوده )NFPA 2-7-3-9( و دسترسی مناسب برای بازدید و تمیز کردن آن 

پیش بینی گردد.    
3-1-6-6-17 اگر دریچه ای از نوع فلزی بر روی دریچه نصب می شود، سطح آزاد آن نباید بیش از 

75 درصد محاسبه شود، مگر آن که کارخانه سازنده دریچه درصد دیگری توصیه کرده باشد.
4-1-6-6-17 اگر دریچه ای از نوع چوبی بر روی دریچه نصب می شود، سطح آزاد آن نباید بیش از 

25 درصد محاسبه شود، مگر آن که کارخانه سازنده دریچه درصد دیگری توصیه کرده باشد.
 300 باید  دست کم  احتراق  هوای  دریافت  دهانه  زیر  تراز  ساختمان،  از  بیرون  در   17-6-6-1-5

میلی متر )12 اینچ( باالتر از زمین مجاور قرار گیرد.
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نصب  فضای  از جوانب  که  کابل هایی  و  لوله ها  و  دودکش  اطراف  باقی مانده  فضای   17-6-6-1-6
دستگاه گازسوز عبور می نمایند، نباید به عنوان دهانه ورود هوای احتراق تلقی و محاسبه شود.

از نظر  باید  نیاز احتراق تأمین می شود  از طریق آن ها هوای مورد  7-1-6-6-17 دریچه هایی که 
عایق صوت با الزامات »مبحث 18 مقررات ملّی ساختمان« و از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی با 
الزامات »مبحث 19 مقررات ملّی ساختمان« مطابقت داشته باشند، ولی در هر حالت اولویت اصلی در 
نصب این دریچه ها، تأمین هوای احتراق است و مطابقت با مباحث 18 و 19 مقررات ملّی ساختمان 

در اولویت بعدی است.1  
با  باید  این دمپرها  تأمین هوای احتراق،  8-1-6-6-17 در صورت نصب دمپر موتوردار در مسیر 
مشعل دستگاه گازسوز مرتبط2 و وابسته باشند؛ به گونه ای که با بسته شدن مسیر تأمین هوا، مشعل 

دستگاه گازسوز نیز به طور خودکار خاموش شود.
9-1-6-6-17 نصب دمپر دستی بر روی دهانه ورود هوا یا کانال تأمین هوای احتراق، مجاز نیست.

2-6-6-17 کانال های تأمین هوای احتراق
کانال های تأمین هوای احتراق باید با الزامات زیر مطابقت داشته باشند:

یا از جنسی  ناپذیر، آلومینیوم و  باید از جنس فوالد گالوانیزه، فوالد زنگ  1-2-6-6-17 کانال ها 
همسان از نظر مقاومت در مقابل خوردگی، استحکام و سختی ساخته شوند. 

2-2-6-6-17 طراحی و ساخت کانال هوا باید با  رعایت الزامات »مبحث 14 مقررات ملّی ساختمان« 
انجام شود.

سمت  به  احتراق  هوای  آزادانه  حرکت  که  شود  منتهی  فضایی  به  باید  کانال ها   17-6-6-2-3
دستگاه های گازسوز بدون مانع انجام شود.

4-2-6-6-17 هر کانال  فقط باید برای تأمین هوای یک فضای محل نصب دستگاه گازسوز به کار 
رود. 

5-2-6-6-17 سطح مقطع کانال نباید کمتر از سطح آزاد دهانه متصل به آن باشد.
6-2-6-6-17 سطح آزاد و بدون مانع هر کانال نباید از 10000 میلی متر مربع )15 اینچ مربع( 

کمتر باشد.
7-2-6-6-17 در کانال های با مقطع مستطیل اندازه ضلع کوچک کانال نباید کمتر از 80 میلی متر 

)3 اینچ( باشد.

1. اولویت اول و اصلی، تأمین هوای احتراق است و به دلیل رعایت الزامات مباحث 18 و 19 به هیچ وجه نباید در تأمین 
هوای احتراق خللی ایجاد شود.

2 .Interlock.
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8-2-6-6-17 یک کانال نباید هم به دهانه ورودی باال و هم دهانه ورودی پایین هوا برساند؛ برای 
هر دهانه ورودی هوا باید کانال مستقل نصب شود. 

9-2-6-6-17 کانال افقی تأمین هوای احتراق که در زیر سقف نصب می شود، نباید به سمت دهانه 
ورودی هوای آزاد خارج، شیب رو به پایین داشته باشد.

3-6-6-17 تأمین هوای احتراق از کف کاذب
در تأمین هوای احتراق از کف کاذب باید فضای کف کاذب دارای بازشوی دائمی، محافظت شده و 
دارای ارتباط مستقیم با هوای آزاد بوده و در مسیر جریان هوا تا فضای محل نصب دستگاه گازسوز 

مانعی وجود نداشته باشد. 
1-3-6-6-17 سطح دریچه های انتقال هوا بین فضای آزاد خارج و فضای زیر کف کاذب و دریچه 
انتقال هوا بین محل نصب دستگاه گازسوز و فضای زیر کف کاذب باید با یکدیگر برابر و بر مبنای 

الزامات این مبحث باشند. 
2-3-6-6-17 احتمال مسدود شدن دهانه ورود هوا از بیرون با برف، یخ، النه گزینی پرندگان و یا 

فضوالت و عوامل دیگر نباید وجود داشته باشد.
3-3-6-6-17 در مناطقی که احتمال بروز سیل یا آب گرفتگی وجود دارد، دهانه ورود هوا باید در 

ارتفاع مناسب جانمایی گردد.

4-6-6-17 تأمین هوای احتراق از فضای زیر شیروانی
از  آزاد خارج  با  هوای  فضا  این  باید  زیر شیروانی  از فضای  احتراق  تأمین هوای  در   17-6-6-4-1
ساختمان به صورت مستقیم، دائمی و بسته نشدنی ارتباط داشته و هوای آزاد بیرون باید در مسیر 
داخل فضای زیر شیروانی تا دهانه ورود هوا به محل نصب دستگاه، بدون هیچ مانعی جریان داشته 

باشد.
2-4-6-6-17 سطح دریچه های انتقال هوا بین فضای آزاد خارج و فضای زیر شیروانی و دریچه 
بر مبنای  و  برابر  یکدیگر  با  باید  زیر شیروانی  و فضای  بین محل نصب دستگاه گازسوز  انتقال هوا 

الزامات این مبحث باشند. 
3-4-6-6-17 دهانه کانال ورود هوای احتراق باید دست کم تا 150 میلی متر )6 اینچ( باالتر از کف 

فضای زیر شیروانی ادامه یابد. 
4-4-6-6-17 در صورت عبور هرگونه دودکش از فضای زیر شیروانی، تأمین هوای احتراق از فضای 

مذکور مجاز نمیباشد. 
5-4-6-6-17 احتمال مسدود شدن دهانه ورود هوا از بیرون با برف، یخ، النه گزینی پرندگان و 
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یا فضوالت و عوامل دیگر نباید وجود داشته باشد. در صورت نصب توری بر روی دریچه کانالی که 
به فضای زیر شیروانی منتهی می شود، باید اندازه چشمه های توری حداقل 7 میلی متر ) اینچ( و 

دسترسی مناسب برای بازدید و تمیز کردن آن پیش بینی شود.
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7-17 دودکش های دستگاه های گازسوز

1-7-17 کلیات
دودکش ها نقش اصلی را در انتقال و تخلیه محصوالت احتراق دارند و از آنجا که این محصوالت حاوی 
گازهای مسموم کننده، سوزاننده و آالینده هستند، لزوم انتقال کامل، ترقیق آن ها و هدایت به فضای 
ایجاب  انتشار در فضای محل نصب  یا  بروز هرگونه نشت  از   از ساختمان و پیشگیری  آزاد خارج  
می نماید که مراحل طراحی، ساخت، نصب و بازرسی دودکش ها با رعایت کلیه ضوابط ایمنی و فنی 
انجام شود. از این رو اجرای دقیق الزامات این فصل در حوزه وظایف طراح، مجری، ناظر، سازندگان و 
خصوصاً نصابان دستگاه های گازسوز و دودکش ها بوده و هر یک از اشخاص یاد شده در قبال وظایفی 

که از طرف وزارت راه و شهرسازی تعیین شده مسئولیت قانونی دارند. 

2-7-17 حدود و دامنه کار
الزامات این فصل شامل موارد زیر می باشد:

الف( طراحی، نصب و بازرسی دودکش دستگاه های گازسوز.
ب( طراحی، نصب و بازرسی معبر دودکش.

پ( طراحی، نصب و بازرسی دودکش مشترك دستگاه های گازسوز.
ت( طراحی، نصب و بازرسی دودکش دستگاه های گازسوز چگالشی.

الزامات این مبحث و مبحث 14 در مورد دودکش دستگاه های گازسوز  تبصره: درصورتی که بین 
تفاوتی وجود داشته باشد، الزامات سختگیرانه تر باید رعایت شود.
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3-7-17 طراحی دودکش
در طراحی دودکش،  مشخصات مربوط به دودکش ، لوله رابط و نحوه خروج محصوالت احتراق تعیین 

می شود. این مشخصات عبارتند از:
الف( نوع دودکش، محل نصب و مسیر عبور دودکش از فضای محل نصب دستگاه گازسوز تا فضای 

آزاِد خارج از ساختمان.
ب( اندازه  سطح دهانه معبر محصوالت احتراق و ارتفاع دودکش، جنس و ضخامت جداره.

پ( محل نصب، مسیر عبور، نوع جنس و ضخامت جداره و اندازه  سطح دهانه لوله رابط دودکش.
ت( نوع و ضخامت عایق  حرارتی مورد نیاز.

ث( نحوه اتصال محل خروج محصوالت احتراق از دستگاه به لوله رابط یا دودکش و نحوه اتصال لوله 
رابط به دودکش.

ج( نوع، محل نصب، مسیر عبور، اندازه  سطح دهانه معبر محصوالت احتراق، جنس و ضخامت جداره 
دودکش های مشترك برای دو یا چند دستگاه گازسوز.

چ( محل خروج دودکش از بام ساختمان، رعایت فواصل آن در امتدادهای جانبی و قائم و محل و 
نوع کالهک دودکش.

ح( نوع، محل، مسیر عبور، جنس و ضخامت جداره و ابعاد معبر دودکش.

1-3-7-17 الزامات عمومی 
انواع دودکش  و معبر دودکش  باید رعایت شود شامل موارد زیر  الزاماتی که در طراحی و اجرای 

است:
1-1-3-7-17 طراحی و اجرای دودکش  باید بر اساس نوع و ظرفیت دستگاه های گازسوز متصل به 
آن، ابعاد و فضای محل نصب آن ها انجام شود. ظرفیت دستگاه گازسوز بر اساس ارتفاع از سطح دریا 

مالك عمل می باشد1.
2-1-3-7-17 اجزای دودکش باید از نقطه اتصال به دستگاه گازسوز تا انتهای دودکش در خارج از 
ساختمان، بصورت به هم پیوسته و درزبندی شده باشد و گازهای حاصل از احتراق از هیچ نقطه آن 

به فضای داخل ساختمان نشت نکند.
3-1-3-7-17 دودکش و اجزای آن باید در برابر ضربات فیزیکی، صدمات خارجی و تکآن های زلزله 

مقاوم باشند.
4-1-3-7-17 دودکش یا هیچ یک از اجزای دودکش نباید از داخل کانال یا پلنوم هوا عبور کند.

1. برای جزئیات بیشتر به مراجعی مانند NFPA  ، 211 NFPA 54و ASHRAE مراجعه شود.
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5-1-3-7-17 در دودکش های قائم فلزی، سطوح داخل معبر دود باید در برابر خوردگی ناشی از 
چگالش بخار آب و گازهای خورنده خروجی مقاوم باشد.

6-1-3-7-17 دودکش قائم باید بر روی پایه ای از مصالح ساختمانی مقاوم در برابر وزن دودکش و 
دست کم 3 ساعت مقاوم در برابر آتش قرار گیرد.

7-1-3-7-17 قسمت پایین دودکش قائم در زیر پایین ترین اتصال رابط به آن، باید دست کم 300 
میلی متر )12 اینچ( ادامه یابد.

8-1-3-7-17 درطراحی و اجرای دودکش و لوله رابط باید دستورالعمل و الزامات این مبحث مالك 
عمل باشد.

9-1-3-7-17 در طراحی دودکش و لوله رابط دودکش باید محل تکیه گاه ها و بست ها برای تحمل 
وزن، حفاظت در برابر ضربات فیزیکی و نیروهای ناشی از زلزله و همچنین تغییرات دمای دودکش و 

لوله رابط مشخص شده و اجرا مطابق طراحی انجام پذیرد.
به  مربوط  دیوارهای  و  داخلی  فضای  کاذب،  باالی سقف  فضای  از  دودکش  عبور   17-7-3-1-10
استخر، سونا و حمام ممنوع است. در صورت عبور دودکش از مجاورت دیوار فضاهای یاد شده، دیواره 

معبر دودکش در جوار فضای موصوف باید سیمان اندود شود. 
11-1-3-7-17 در طراحی دودکش باید جزئیات مربوط به عایق حرارتی آن مشخص شود. عایق 
جداره  از  گرما  انتقال  مقابل  در  آن  مقاومت  و  باشد  سوختن  قابل  غیر  باید  استفاده  مورد  حرارتی 
دودکش به خارج طوری باشد که خللی در عملکرد دودکش در اثر کاهش دمای محصوالت احتراق 

ایجاد نشود.
استفاده از لوله های قابل انعطاف که دارای درز می باشند به عنوان دودکش ممنوع است. در طراحی 

دودکش دستگاه های گازسوز  فن دار باید الزامات دودکش  با جریان مکانیکی رعایت شود.
گازسوز،  دستگاه  نصب  محل  فضای  از  غیر  فضایی  از  دودکش  عبور  صورت  در   17-7-3-1-12
دودکش باید داخل معبر دودکش مستقلی قرار گیرد و تا فضای آزاِد خارج از ساختمان امتداد داشته 

باشد. مشخصات معبر دودکش باید مطابق با بند 17-7-3-5-2 باشد.
13-1-3-7-17 دهانه خروجی دودکش باید از مخازن مواد قابل اشتعال یا انفجار باالتر قرار گیرد و 

فواصل آن در ترازهای افقی و عمودی بر مبنای الزامات ایمنی حریم آن مخزن تعیین شود. 
را مسدود  باشد که جریان دود  به کالهکی  باید مجهز  14-1-3-7-17 دهانه خروجی دودکش 
جلوگیری  پرندگان  النه گزینی  و  دودکش  داخل  به  اشیاء  سایر  و  برف  باران،  آب  ورود  از  و  نکند 

به عمل آورد.
15-1-3-7-17 انتهای دودکش باید با فضای آزاد ارتباط داشته باشد و محصوالت احتراق از دهانه 
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ابتدای  دهانه  تخلیه شود.1  داخل ساختمان  فضاهای  یا  و محصور  در فضای مسقف  نباید  دودکش 
به دودکش در سقف  لوله رابط  اتصال  باید به صورت عمودی و در داخل دیوار قرار گیرد.  دودکش 

ممنوع می باشد.
16-1-3-7-17 در دودکش های فلزی باید فاصله کافی جهت جلوگیری از سوختگی و آسیب دیدگی 

افراد منظور شود.
17-1-3-7-17 در محل عبور دودکش و معبر دودکش از کف، سقف یا بام ساختمان، شکل و اندازه 

دودکش نباید تغییر نماید. 
18-1-3-7-17 عبور هرگونه تأسیسات از معبر دودکش ممنوع میباشد.

2-3-7-17 دودکش با مکش طبیعی
1-2-3-7-17 حداقل سطح مقطع دودکش با مکش طبیعی باید 7850 میلی متر مربع )12 اینچ 
مربع( باشد. استفاده از دودکش با مکش طبیعی که سطح مقطع آن کمتر از مقدار فوق باشد برای 

انتقال محصوالت حاصل از احتراق دستگاه های گازسوز ممنوع است.
2-2-3-7-17 به جز مواردی که از دودکش مشترك برای اتصال چند دستگاه استفاده می شود، 
دهانه  مقطع  با سطح  برابر  باید حداقل  آن  ابتدای  دهانه  و  با مکش طبیعی  دودکش  مقطع  سطح 

خروجی دستگاه متصل به آن باشد.
3-2-3-7-17 حداقل ارتفاع دودکش با مکش طبیعی دستگاه های گازسوز باید 3 متر باشد.

4-2-3-7-17 دودکش با مکش طبیعی باید تا حد ممکن به صورت قائم باشد. در محلی که امکان 
اجرای دودکش به صورت قائم وجود ندارد، حداکثر زاویه انحراف از امتداد قائم 45 درجه باید باشد. 
عالوه بر رعایت حداکثر زاویه انحراف از امتداد قائم، تعداد زانوی مورد استفاده در مسیر دودکش نباید 

بیش از 4 عدد باشد2.
تبصره: استفاده از زانوی 90 درجه فقط در محل خروجی دستگاه گازسوز و محل اتصال به ابتدای 

دودکش مجاز است و در امتداد قائم دودکش ممنوع است.
با بست یا تکیه گاه مناسب برای  باید  انحراف مسیر دودکش  5-2-3-7-17 محل نصب زانوها و 
تحمل وزن، حفاظت در برابر ضربات فیزیکی و نیروهای ناشی از زلزله و همچنین تغییرات دما به 

اجزای ساختمان به صورت محکم متصل و ثابت شود.
6-2-3-7-17 اتصال دودکش با مکش طبیعی به دودکش با جریان مکانیکی ممنوع است.

1. دهانه محل خروج محصوالت احتراق از دودکش نباید در فضاهای داخل ساختمان مانند راه پله و پاسیو قرار گیرد.
2. حداکثر زاویه هر زانو نباید بیش از 45 درجه باشد.
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تا  باشد  عمودی  به صورت  باید  طبیعی  مکش  با  دودکش  خروجی  دهانه  انتهای   17-7-3-2-7
محصوالت احتراق در جهت عمود به سطح مقطع دودکش و به طرف باال منتقل شود.

8-2-3-7-17 دهانة خروجی انتهای باالی دودکش باید تا بام ساختمان ادامه داشته باشد.
9-2-3-7-17 فاصلة قائم دهانه خروجی دودکش از تراز زمین پیاده رو مجاور، نباید کمتر از 3  متر 

باشد.
10-2-3-7-17 دهانة خروجی نسبت به باالترین نقطة بام که دودکش از آن خارج می شود، حداقل 
باید 1 متر باالتر قرار گیرد. این دهانه از هر یک از اجزای ساختمان تا فاصله 3 متر از جداره دودکش، 

باید حداقل 600 میلی متر باالتر باشد.
دریچه های  آبی،  کولرهای  مکش  قسمت  با  دودکش  انتهای  افقی  فاصله  حداقل   17-7-3-2-11
تأمین هوای ساختمان یا قسمت مکش دمنده های هوا به داخل ساختمان باید 3 متر در نظر گرفته 
شود. در صورتی که رعایت این فاصله امکان پذیر نباشد، باید انتهای دودکش را 1 متر باالتر از آن ها 

در نظر گرفت و با بست یا دیوار حائل مهار نمود.
12-2-3-7-17 حداقل فاصله افقی انتهای دودکش با در یا پنجره یا بازشو ساختمان باید حداقل 
3 متر  باشد؛ در صورتی که رعایت این فاصله امکان پذیر نباشد، باید انتهای دودکش را 1 متر باالتر 

از آن ها در نظر گرفت و با بست یا دیوار حائل مهار نمود.

3-3-7-17 دودکش با جریان مکانیکی
اتصاالت آن  باید به طور کامل بدون نشت و هوابند  با جریان مکانیکی و  1-3-3-7-17 دودکش    

باشد.
2-3-3-7-17 بر اساس محل قرار گرفتن دمنده، جریان داخل دودکش مکشی یا رانشی یا تلفیقی 

از دو حالت خواهد بود.1
3-3-3-7-17 مشعل دستگاه گازسوز باید با دمنده دودکش به جریان مکانیکی مرتبط و وابسته 
باشد؛ به طوری که دمنده لحظاتی قبل از شروع به کار مشعل راه اندازی شود و چنانچه دمنده به هر 
دلیلی راه اندازی نشود، مشعل نباید شروع به کار کند و در صورت از کار افتادن دمنده حین کار، مشعل 

دستگاه گازسوز خاموش شود.
4-3-3-7-17 دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی نباید در محل خروجی آن دارای شیب 

رو به پایین باشد.
5-3-3-7-17 دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی که به صورت افقی قراردارد و محصوالت 

1. جریان مکشی در بخش مکش دمنده و جریان رانشی در بخش رانش دمنده خواهد بود.
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احتراق در سطح افقی تخلیه می شود، نباید به سمت آپارتمان، ملک و ساختمان  مجاور بوده و باید 
حداقل 3 متر از مرز )حریم( ملک یا ساختمان های مجاور فاصله داشته باشد.

6-3-3-7-17 دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی نباید به سمت در، پنجره یا هر بازشوی 
دیگری باشد.

7-3-3-7-17 دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی نباید در فضای پاسیو یا فضاهای داخلی 
ساختمان قرار گیرد.

مکش  بخش  سمت  به  نباید  مکانیکی  جریان  با  دودکش  خروجی  دهانه  جهت   17-7-3-3-8
دستگاه های دمنده دار باشد.

9-3-3-7-17 دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی باید از بخش مکش دستگاه های دمنده دار 
فاصله  این  رعایت  که  محلی  در  باشد.  داشته  عمودی  فاصله  متر   1 و  افقی  فاصله  متر   3 حداقل 
امکان پذیر نباشد، کاهش فاصله افقی تا 1 متر در صورتی مجاز است که دهانه خروجی دودکش 1 متر 

باالتر از بخش مکش دستگاه های دمنده دار قرار گیرد.
10-3-3-7-17 دهانه خروجی دودکش دستگاه های گازسوز چگالشی باید حداقل از بخش مکش 
دستگاه های دمنده دار 3 متر به صورت افقی و 1 متر به صورت عمودی فاصله داشته باشد. کاهش فاصله 
افقی تا 1 متر برای مواردی که امکان افزایش فاصله وجود نداشته باشد درصورتی مجاز است که دهانه 

خروجی دودکش 2 متر باالتر از بخش مکش دستگاه های دمنده دار قرار گیرد.
11-3-3-7-17 در ساختمان های ویالیی دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی که باالتر از در، 
پنجره یا بازشوهای ساختمان قرار می گیرد، باید حداقل 1200 میلی متر فاصله افقی و 300 میلی متر 

فاصله عمودی داشته باشد.
بازشوهای  یا  پنجره  در،  هر  از  باید  گازسوز چگالشی  دستگاه های  دودکش  دهانه خروجی  تبصره: 

ساختمان حداقل 1200 میلی متر فاصله افقی و 1200 میلی متر فاصله عمودی داشته باشد.
12-3-3-7-17 دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی که در فاصله ای کمتر از 1 متر از سقف 
قرار می گیرد، نباید به سمت سقف باشد. جهت خروج محصوالت احتراق باید به فضای آزاد خارج از 

ساختمان هدایت شود. 
13-3-3-7-17 فاصلة قائم دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی از تراز زمین پیاده رو مجاور 

یا محل عبور و مرور افراد، نباید کمتر از 3  متر باشد.
14-3-3-7-17 درپوش دهانه خروجی دودکش باید به گونه ای نصب شود که از ورود آب باران، برف 

و یا اجزای خارجی به داخل دودکش و النه گزینی پرندگان جلوگیری به عمل آورد.

4-3-7-17جنس دودکش
جنس دودکش ها و لوله رابط دودکش در ساختمان ها بستگی به دستگاه گازسوز و فن آوری استفاده 
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شده در آن و دمای محصوالت احتراق خروجی از دستگاه دارد. استفاده از دودکش با مصالح بنایی 
مانند آجر و سنگ برای دستگاه های گازسوز ممنوع است.

1-4-3-7-17 دودکش فلزی
عایق  از  استفاده  با  کامل  به صورت  و  بوده  نشت  بدون  باید  مسیر  در سرتاسر  فلزی  دودکش  الف( 

حرارتی عایق کاری شود.
ب( دودکش فلزی در خارج از ساختمان باید دارای پوشش مناسب به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت 

به عایق حرارتی آن باشد.
پ( دودکش فلزی که داخل ساختمان نصب می شود باید در معبر دودکش به گونه ای قرار گیرد که 

امکان بازرسی، تعمیر یا تعویض دودکش بدون تخریب وجود داشته باشد.
ت( در دستگاه های گازسوز که دمای محصوالت احتراق آن در نقطه ورود به دودکش کمتر از 165 
درجة سلسیوس است، جنس دودکش باید از نوع مقاوم در مقابل خوردگی، مانند فوالد زنگ ناپذیر 

باشد یا سطوح داخلی دودکش فلزی باید با این گونه مصالح حفاظت شود.
ث( جنس دودکش های فلزی که در خارج از ساختمان نصب می شوند باید از ورق گالوانیزه با ضخامت 

مقادیر مندرج در جدول 17-7-2 باشد.
ج( دودکش قائم فلزی باید با پیش بینی انبساط و انقباض ناشی از گرما و سرما ساخته و نصب شود.

2-4-3-7-17 دودکش سیمانی، سفالی و سرامیکی
الف( دودکش باید در سرتاسر مسیر بدون نشت بوده و به صورت کامل با استفاده از عایق حرارتی 

عایق  شود.
ب( دودکش باید در برابر خوردگی، ساییده شدن و ترك برداشتن ناشی از تماس با گازهای حاصل 

از احتراق، تا دمای 538 درجه سلسیوس مقاوم باشد.
پ( دودکش باید هم زمان با ساخت معبر دودکش با مصالح بنایی در داخل آن قرار گیرد و قطعات آن 

با دقت با یکدیگرمتصل شده و درزهای بین قطعات با مواد نسوز هوابند شود.
ت( به جز وزن دودکش، هیچ بار دیگری نباید بر پایه های دودکش وارد شود، مگر آن که در طراحی 

دودکش برای آن بار اضافه پیش بینی های الزم به عمل آمده باشد.

UPVC 3-4-3-7-17 دودکش
مطابق   UPVC دودکش  از  چگالشی  سیستم های  احتراق  از  حاصل  گازهای  خروج  جهت  الف( 
استاندارد BS EN14471 استفاده میشود. به عالوه این نوع دودکش باید داخل غالفی فلزی بوده 

و معبر دودکش با مصالح ساختمانی و دودبند قرار داشته باشد.
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در  مندرج  مقادیر  با ضخامت  گالوانیزه  ورق  از  باید   UPVC فلزی دودکش های  ب( جنس غالفی 
جدول 17-7-1 باشد.

 )Stainless Steel(4-4-3-7-17 دودکش فوالدی ضد زنگ
نوع  این  در  استفاده  مورد  ورق  داشته،  کاربرد  چگالشی  دیگ های  در  دودکش  نوع  این  الف( 

دودکش ها می بایست از نوع Stainless Steel 316L باشد.
ب( جنس دودکش های فوالدی ضد زنگ باید از ورق فوالدی با مشخصات ذکر شده در بند 17-

7-3-4-4 )الف( و با ضخامت مقادیر مندرج در جدول 17-7-1 باشد.

جدول 1-7-17 ضخامت ورق فوالدی ضد زنگ

حداقل ضخامت ورق)میلی متر(قطر دودکش گرد )میلی متر(

تا 406
407 تا 457

بزرگ تر از 457

0/8
1
2

4-7-17 معبر دودکش
معبر دودکش با استفاده از مصالح فلزی یا مصالح بنایی در فضای داخل یا خارج از ساختمان ساخته 
می شود و دودکش ها داخل آن قرار می گیرند. در طراحی و ساخت معبر دودکش از نظر محل نصب 

آن باید نکات زیر مد نظر باشد:

1-4-7-17 معبر دودکش خارج از ساختمان
الف( معبر دودکش در فضای خارج از ساختمان باید با استفاده از مصالح فلزی یا مصالح بنایی ساخته 

 شود.
ب( جنس معبر دودکش فلزی باید از لوله سیاه یا ورق سیاه فوالدی با حداقل ضخامتی برابر با مقادیر 
جدول 17-7-2 باشد. استفاده از سایر لوله ها یا ورق های فلزی با همان استحکام و همان مقاومت 
در برابر خوردگی، مجاز است. استفاده از پروفیل های فلزی برای تقویت معبر دودکش فلزی و 

اتصال قطعات به صورت جوشی یا پرچی یا با پیچ و مهره مجاز است.



7-17 دودکش های دستگاه های گازسوز 

97

جدول 2-7-17 ضخامت ورق فوالدی معبر دودکش فلزی

حداقل ضخامت ورق)میلی متر(سطح مقطع)سانتی متر مربع(

تا 995
996 تا 1290
1291 تا 1640
بزرگ تر از 1640

1/5
2

2/5
3/5

پ( معبر دودکش فلزی باید روی پایه ای نصب شود که بار وزن معبر دودکش و دودکش های داخل 
آن را به زمین منتقل کند. در صورتی که پایه و معبر دودکش با اجزای ساختمان مرتبط باشند 
باید در طراحی ساختمان، پیش بینی های الزم برای مهار وزن، بارهای حاصل از انبساط و انقباض 

ناشی از گرما و سرما و بارهای دیگر به عمل آمده باشد.
ت( معبر دودکش فلزی باید به منظور محافظت با عایق مقاوم در برابر خوردگی پوشش داده شود.

ث( معبر دودکش با مصالح بنایی با استفاده از مصالح نسوختنی مانند سنگ، آجر یا بتن باید ساخته 
شود.

ج( معبر دودکش با مصالح بنایی باید روی پایه ای از مصالح بنایی که جدا از اجزای ساختمان است، 
نصب شود و بار وزن معبر دودکش و دودکش های داخل آن را به زمین منتقل کند. در صورتی که 
پایه و معبر دودکش با اجزای ساختمان مرتبط باشند، در طراحی ساختمان باید پیش بینی های 

الزم برای مهار وزن و سایر بارها به عمل آمده باشد.
ح( محصوالت احتراق باید از طریق دودکش های نصب شده داخل معبر دودکش منتقل شوند. بین 
جداره خارجی عایق حرارتی دودکش ها و جداره داخلی معبردودکش باید فضای خالی وجود داشته 

باشد تا در صورت نشتی، محصوالت احتراق از طریق معبر دودکش به فضای آزاد منتقل شوند.1
چ( استفاده از زانوی90 درجه در امتداد مسیر معبر دودکش ممنوع است. حداکثر زاویه انحراف از 

امتداد قائم باید 45 درجه باشد.
خ( معبر دودکش باید تا باالترین نقطه در پشت بام ادامه داشته باشد. 

د( در انتهای پایین معبر دودکش برای تمیز کردن ادواری، باید دریچة بازدید هوابند و مقاوم در برابر 
خوردگی پیش بینی شود. فاصله پایین ترین نقطه دریچه تا کف زمین باید حداقل 300 میلی متر 
باشد. ارتفاع این دریچه باید حداقل 150 میلی متر باشد و لبة باالیی آن حداقل 150 میلی متر 

پایین تر از اتصال پایین ترین لولة رابط به دودکش باشد.

نشت  صورت  در  فقط  و  نمی شوند  منتقل  دودکش  معبر  داخلی  فضای  از  مستقیم  به صورت  احتراق  محصوالت   .1
از  خارج  آزاد  فضای  به  شده  نشت  محصوالت  دودکش،  معبر  داخلی  فضای  به  دودکش ها  از  احتراق  محصوالت 

ساختمان هدایت می شوند.
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ذ( انتهای باالیی معبر دودکش باید با کالهکی مناسب برای جلوگیری از النه گزینی پرندگان، ورود 
باران و برف یا سایر اشیاءحفاظت شود.

ر( اگر در معبر دودکش با مصالح بنایی، دو دودکش نصب  شود، سطوح خارجی دودکش ها باید دارای 
عایق حرارتی بوده و از یکدیگر فاصله داشته باشند.

2-4-7-17 معبر دودکش داخل ساختمان1
الف( معبر دودکش در فضای داخل ساختمان باید با مصالح بنایی نسوختنی مانند سنگ، آجر یا بتن 

ساخته شود.
ب( در طراحی ساختمان های جدید باید محل معبر دودکش و ابعاد آن قبل از اخذ پروانه ساخت 

مشخص شده و در نقشه های ساختمان جزئیات دقیق آن درج شود. 
پ( در حین ساخت معبر دودکش باید امکان نصب دودکش داخل فضای آن و اجرای عایق کاری 

حرارتی دودکش فراهم شود.
ت( محصوالت احتراق بایدازطریق دودکش های نصب شده داخل معبر دودکش منتقل شوند. بین 
وجود  خالی  فضای  باید  معبردودکش  داخلی  و جداره  دودکش ها  حرارتی  عایق  جداره خارجی 
داشته باشد تا در صورت نشتی، محصوالت احتراق از طریق معبردودکش به فضای آزاد منتقل 

شوند.2
از  انحراف  زاویه  است. حداکثر  زانوی90 درجه درامتداد مسیر معبردودکش ممنوع  از  استفاده  چ( 

امتداد قائم 45 درجه باید باشد.
خ( معبر دودکش باید از فاصله 300 میلی متر پایین تر از نقطه قرارگیری ابتدای دودکش داخل آن تا 
پشت بام به صورت یکپارچه اجرا شود و نباید هیچ گونه دریچه در مسیر آن وجود داشته باشد یا 

ارتباطی با فضاهایی مانند فضای زیر سقف کاذب داشته باشد. 
د( معبر دودکش باید تا باالترین نقطه در پشت بام ادامه داشته باشد. 

چ( انتهای باالیی معبر دودکش باید به فضای آزاد مرتبط باشد تا در صورت نشت احتمالی محصوالت 
احتراق داخل آن به فضای آزاد خارج از ساختمان هدایت شوند. 

ذ( انتهای باالیی معبر دودکش باید با نصب کالهکی مناسب برای جلوگیری از النه گزینی پرندگان، 
ورود باران و برف یا سایر اشیاء حفاظت شود.

1. داکت یا کانال در فضای داخلی ساختمان که دودکش از داخل آن عبور می کند.
نشت  صورت  در  فقط  و  نمی شوند  منتقل  دودکش  معبر  داخلی  فضای  از  مستقیم  به صورت  احتراق  محصوالت   .2
از  خارج  آزاد  فضای  به  شده  نشت  محصوالت  دودکش،  معبر  داخلی  فضای  به  دودکش ها  از  احتراق  محصوالت 

ساختمان هدایت می شوند.
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ر( اگر در معبر دودکش با مصالح بنایی، دو دودکش نصب شود، سطوح خارجی دودکش ها باید دارای 
عایق حرارتی بوده و از یکدیگر فاصله داشته باشند.

ز( عبور دودکش از فضای باالی سقف کاذب، فضای داخلی و دیوارهای مربوط به استخر، سونا و حمام 
و چاه آسانسور ممنوع است. در صورت عبور دودکش از مجاورت دیوار فضاهای یاد شده، باید 

دیواره معبر دودکش در جوار فضای موصوف سیمان اندود شود. 

5-7-17 لوله رابط دودکش
قابل  و  نصب  دارد،  قرار  آن  در  دستگاه  که  فضایی  همان  در  باید  دودکش  رابط  لوله   17-7-5-1

دسترسی باشد و نباید در مسیر تردد یا در معرض ضربه فیزیکی باشد.
2-5-7-17 محل های اتصال لوله رابط دودکش به دستگاه گازسوز و دودکش باید به صورت کامل 

هوابند و بدون نشت باشد.
3-5-7-17 برای مهار وزن لوله رابط و نیروهای ناشی از انقباظ و انبساط حرارتی و اثر زمین لرزه و 
سایر بارها، لوله رابط دودکش باید با بست و تکیه گاه   مناسب به اجزای ساختمان به طور ثابت متصل شود.
4-5-7-17 لوله رابط دودکش با مکش طبیعی از محل اتصال به دستگاه تا نقطه اتصال به دودکش 

باید دارای شیب حداقل 2 درصد به طرف باال باشد.
5-5-7-17حداقل اندازه مساحت دهانه لوله رابط باید برابر با مساحت دهانه خروجی محصوالت 
احتراق از دستگاه گازسوز باشد. در صورتی که طبق طراحی سطح مقطع دهانه لوله رابط کوچک تر 
از سطح مقطع دهانه خروج محصوالت احتراق دستگاه  گازسوز باشد، باید مساحت دهانه لوله رابط را 

برابر با مساحت دهانه خروجی محصوالت احتراق از دستگاه گازسوز در نظر گرفت.
6-5-7-17 مسیر لوله رابط دودکش باید تا حد ممکن کوتاه و مستقیم باشد و استفاده از زانو با 

زاویه بیش از 90 درجه در مسیر آن مجاز نیست.
7-5-7-17 نصب دمپر دستی داخل لوله رابط دودکش مجاز نیست. در صورت نصب دمپر موتوری 
در مسیر لوله رابط، دودکش باید با مشعل دستگاه مرتبط و وابسته باشد، تا در صورت بسته شدن 

دمپر، مشعل دستگاه نیز به طور خودکار خاموش شود. 
8-5-7-17 حداکثر طول لوله رابط دودکش باید 450 میلی متر )18 اینچ( برای هر 25 میلی متر )1 
اینچ( قطرآن باشد. در صورتی که طول لوله رابط از 450 میلی متر )18 اینچ( برای هر 250 میلی متر 
)1 اینچ( قطر آن بیشتر باشد، باید از طریق افزایش قطر یا ارتفاع کل دودکش، ظرفیت مورد نظر 

تأمین شود. در هر حال طول لوله رابط نباید از 75 درصد ارتفاع دودکش قائم بیشتر باشد.
9-5-7-17 در اتصال لولة رابط دودکش به دودکش، لوله رابط باید تا سطح داخلی دودکش ادامه 

یابد، ولی نباید وارد آن شود. محل اتصال باید به صورت کامل هوابند شود.
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10-5-7-17 جنس لوله رابط دودکش باید از لوله یا ورق فوالدی گالوانیزه با ضخامتی برابر با مقادیر 
جدول 17-7-2 باشد. ساخت لوله رابط دودکش از سایر لوله ها یا ورق های فلزی با همان استحکام 
و همان مقاومت در برابر خوردگی، مجاز است. استفاده از پروفیل های فلزی برای تقویت لوله رابط 

دودکش و اتصال قطعات به صورت جوشی یا پرچی یا با پیچ و مهره مجاز است.

جدول 3-7-17 ضخامت ورق فوالدی لوله رابط دودکش

فوالدی قطر لوله رابط دودکش ورق  ضخامت 
گالوانیزه

اینچمیلی متراینچمیلی متر

تا 120
از 120 تا 220
از 220 تا 400

400 و بیشتر از آن

تا 5
از 5 تا 9

از 9 تا 16
16و بیشتر از آن

0/6
0/7
0/9
1/5

0/022
0/028
0/034
0/064

11-5-7-17 عبور لوله رابط دودکش از کف، سقف، دیوار یا پارتیشن ساخته شده از مواد و مصالح 
سوختنی یا دیواره مقاوم در برابر آتش ممنوع می باشد.

7-6-7-17 تعیین قطر دودکش مستقل برای یک دستگاه گازسوز
و  مراجع  در  دودکش ها  محاسبات  برای  که  روابطی  از  استفاده  با  باید  دودکش  قطر  تعیین  تذکر: 
استانداردهای مربوطه وجود دارد استفاده شود. در این قسمت طبق محاسبات، تعیین قطر دودکش ها 

برای سهولت کار ارائه شده است.
تذکر: تعیین قطر دودکش برای مقادیر خارج از جدول باید با استفاده از روابط محاسبات دودکش 

انجام شود.1
1-6-7-17 تعیین قطر دودکش مستقل برای یک دستگاه گازسوز که در طرح ذیل نشان داده شده، 
ارتفاع کل دودکش که فاصله بین بلندترین نقطه دستگاه گازسوز تا انتهای دودکش است و طول لوله 

رابط، با استفاده از ظرفیت دستگاه گازسوز انجام می شود.
2-6-7-17 طول افقی لوله رابط برابر (L =0( به معنی دودکشی است که به طور مستقیم و قائم و 

بدون هیچ واسطه ای بر روی محل خروج محصوالت احتراق دستگاه گازسوز نصب شده باشد.

1. محاسبات دودکش با استفاده از روابطی که در مراجعی مانند ASHRAE یا  NFPA211 و NFPA54 وجود 
دارد، انجام می شود.
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برای محاسبة قطر دودکش دستگاه های گازسوزی که در مناطق مرتفع نصب می شوند، ظرفیت 
دستگاه در سطح دریا مالك خواهد بود.

  

شکل 1-7-17 دودکش برای استفادة یک دستگاه گازسوز
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جدول 4-7-17 ظرفیت دودکش های تک جداره پیش ساخته برای استفاده یک دستگاه گازسوز

طول افقی لولهقطر دودکش )میلی متر(
رابط )متر(

L

ارتفاع
)متر(
H

300250200150100
حداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه های گازسوز )1000 کیلوکالری(

230/30153/0093/9051/0021/200

3
191/90127/5078/5042/4016/900/6
182/80121/2072/9538/6015/401/5
176/80114/9069/2036/1013/603
168/20109/1065/1532/8011/604/5
262/60172/70106/1056/3023/000

4/5

218/40143/9088/4047/0018/200/6
208/30136/4072/1042/9016/911/5
200/75129/8077/8039/9014/603
191/90123/2073/5036/4012/624/5
6مجاز نیست183/30117/7068/9033/30
300/50194/40118/7063/6025/500

6

250/00161/90100/0053/0020/200/6
238/60154/0091/9048/5018/701/5
229/80144/2087/1044/9016/403
219/70138/9082/3041/2013/904/5
6مجاز نیست210/10132/6077/3037/60
340/60221/70133/6069/7027/300

9

287/90184/30111/4058/1021/200/6
272/70175/25103/5053/0019/701/5
265/15165/6598/0049/5017/173
4/5مجاز نیست252/50157/8092/4044/70
6مجاز نیست242/40150/5086/9041/20
9مجاز نیستمجاز نیست224/70136/4074/50
391/40247/50149/0078/3030/300

15

325/75207/10124/2065/6524/000/6
1/5مجاز نیست310/60197/00119/7059/10
3مجاز نیست300/50184/30115/1555/80
4/5مجاز نیست285/35178/00102/8050/50
6مجاز نیست272/70169/2097/0047/00
9مجاز نیستمجاز نیست255/10152/8083/30
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7-7-17 دودکش مشترک
در طراحی دودکش مشترك الزامات زیر باید رعایت شود:

1-7-7-17 تمامی دستگاه های متصل به دودکش مشترك می بایست به کنترل های ایمنی مجهز 
باشند.

2-7-7-17 استفاده از دودکش مشترك فقط برای دستگاه های گازسوزی که هوای مورد نیاز 
احتراق آن ها از فضای آزاد خارج از ساختمان تأمین  شود، مجاز است.

3-7-7-17 استفاده از دودکش مشترك در داخل واحدهای آپارتمانی ممنوع است.
باید  4-7-7-17 دودکش مشترك برای دو دستگاه گازسوز که در یک طبقه نصب می شوند، 

نزدیک تر یا مستقیم روی دستگاه گازسوز با ظرفیت حرارتی کمتر قرار گیرد.
مانند  اختصاصی  فضای  در  که  گازسوزی  دستگاه های  برای  مشترك  دودکش   17-7-7-5
موتورخانه ها نصب می شوند در صورتی مجاز است که محل نصب دستگاه های گازسوز فضایی با درب 
مستقل داشته باشد و هوای احتراق آن مطابق الزامات فصل 17-6 به صورت مستقیم از فضای آزاد 

خارج از ساختمان تأمین شود.
6-7-7-17 طراحی و اجرای دودکش مشترك برای دستگاه های گازسوز که در طبقات متوالی 
قرار دارند حداکثر تا 5 طبقه به شرطی مجاز است که هوای مورد نیاز احتراق به صورت مستقیم از 
فضای آزاد تأمین شود و دستگاه، خارج از فضای داخلی واحد که دسترسی آن از همان واحد است، 

نصب شود. عالوه بر آن باید دودکش آن ها با مکش طبیعی باشد. 
هوای  تأمین  که  گازسوزی  دستگاه های  برای  مشترك  دودکش  اجرای  و  طراحی   17-7-7-7

احتراق آن ها از فضای داخلی ساختمان ها باشد، مجـازنیست. 
8-7-7-17 استفاده از دودکش مشترك برای پکیج های فن دار ممنوع است.

9-7-7-17 اتصال دودکش دستگاه های گازسوز فن دار و دودکش دستگاه گازسوز بدون فن به 
یک دودکش مشترك مجاز نیست.

10-7-7-17 لوله های رابط دستگاه های گازسوز با دودکش مشترك در محل اتصال به بخش قائم 
دودکش نباید مقابل یکدیگر قرار گیرند.

11-7-7-17 سه راهی مورد استفاده برای اتصال لوله های رابط  به  دودکش مشترك باید هم سایز 
دودکش مشترك در محل اتصال لوله رابط به بخش قائم دودکش باشد.

12-7-7-17 دودکش های مشترك و لوله رابط دودکش و اتصاالت آن ها در صورتی که سازنده 
دستگاه گازسوز نوع خاصی را بر اساس الزامات این مبحث برای آن ها پیش بینی نکرده باشد، باید از 

نوع فلزی باشد.
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اتصال  سه راهی  از  استفاده  با  باید  فقط  مشترك  دودکش  رابط  لوله های  اتصال   17-7-7-13
پیش ساخته در بخش قائم دودکش انجام شود. گرفتن انشعاب با روش های دیگر مجاز نیست.

8-7-7-17 تعیین قطر دودکش مشترک و لوله رابط
1-9-7-7-17 قطر دودکش  مشترك تک جداره و لوله رابط دودکش دستگاه های گازسوزی که در 
یک طبقه مطابق  نصب شده اند، با استفاده از ظرفیت دستگاه گازسوز، ارتفاع دودکش و طول لوله رابط 

از جدول 17-7-5 و جدول 17-7-6 تعیین می شود.
نصب  طبقه  یک  در  که  گازسوزی  دستگاه های  مستقل  دودکش  قطر  تعیین  برای  تبصره: 
 2-7-17 شکل  اساس  بر  باید  می شوند  متصل  مشترك  دودکش  به  که  قسمتی  تا  شده اند 

می شود. استفاده 
که  گازسوزی  رابط دودکش دستگاه های  لوله  و  قطر دودکش  مشترك تک جداره   17-7-7-9-2
در طبقات متوالی یک ساختمان مطابق شکل 17-7-3 نصب شده اند، با استفادهاز ظرفیت دستگاه 

گازسوز، ارتفاع دودکش و طول لوله رابط از جدول 17-7-5 و 17-7-6 تعیین می شود.
تبصره: در ساختمان هایی که دستگاه های گازسوز در طبقات متوالی آن از دودکش مشترك استفاده 
به  پایین ترین  را  احتراق  که محصوالت  قائمی  قسمت  و  رابط  لوله  پایین ترین  قطر  اندازة  می کنند، 
سه راهی دودکش مشترك هدایت می کند باید از شکل 17-7-2 محاسبه شود. در این رابطه ارتفاع 
کل، فاصله بین باالترین نقطه محل خروج محصوالت احتراق دستگاه گازسوز تا سه راهی پایین ترین 

طبقه می باشد.
3-9-7-7-17 در دودکش های مشترك می توان حداکثر قطر محاسبه شده دودکش را از ابتدا تا 

انتها یکسان در نظر گرفت.
4-9-7-7-17 بدون در نظر گرفتن جدول ظرفیت، در صورت برابر بودن قطر لولة رابط با قطر 
دودکش مشترك، باید قطر دودکش مشترك در جدول حداقل یک اندازه بزرگ تر در نظر گرفته 

شود.
5-9-3-7-17 هر زانویی 90 درجه اضافه بر دو زانویی اول، ظرفیت لوله رابط دودکش مشترك را 

10    % کاهش می دهد.
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 شکل 2-7-17 دودکش برای دو یا چند دستگاه گازسوز که در یک طبقه نصب شده اند
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 شکل 3-7-17 دودکش مشترک در طبقات متوالی ساختمان ها

 جدول 5-7-17 ظرفیت دودکش های مشترک فلزی بدون لوله رابط

قطر دودکش مشترک
ارتفاع

H)متر( 300250200150100

حداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه های گازسوز )1000 کیلوکالری(

141/4099/7063/1034/3014/903

174/20121/2077/0042/4017/904/5

199/50138/9085/9047/0020/26

9مجاز نیست237/40164/10101/0054/30

15مجاز نیستمجاز نیست300/50204/50123/70
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جدول 6-7-17 ظرفیت لوله رابط دودکش

D )قطر لوله رابط )میلی متر
ارتفاع رابط )متر(

R
ارتفاع
H)متر( 200150100

حداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه های گازسوز )1000 کیلوکالری(

60/6029/5011/100/3

4/5 66/9033/8014/100/6

75/2039/1016/200/9

68/2032/6012/400/3

9 و بیشتر 74/5036/6014/600/6

81/1041/4017/200/9

8-7-17 ضوابط عمومی مربوط به  طراحی و نصب دودکش ها
1-8-7-17 گازهای حاصل از احتراق دستگاه های گازسوز باید مطابق این مقررات به طور مستقیم و 

بدون برخورد با مانع، به  فضای آزاد خارج ازساختمان هدایت شود.
2-8-7-17 اتصال دستگاه گازسوز به محلی که قطر دهانه دودکش از قطر دهانه خروجی محصوالت 

احتراق آن کوچک تر باشد مجاز نیست.
3-8-7-17 دودکش دستگاه های گازسوز از نوع با دودکش که محل نصب آن ها خارج از فضای 

داخلی ساختمان است باید بر اساس الزامات این مبحث طراحی و اجرا شوند.
4-7-7-17 دودکش باید روی پایه های مناسب قرار گیرد تا وزن آن به  پایه منتقل شود و در امتداد 

قائم باید توسط بست های مناسب به  اجزای ساختمان متصل شود.
5-7-7-17 ارتفاع دهانه دودکش بخاری دیواری باید حداقل 120 سانتی متر باالتر از کف محل 

نصب قرار داشته باشد.
6-7-7-17 درصورت استفاده از دودکش مشترك در ساختمان های بیش از پنج طبقه، برای هر پنج 

طبقه یک دودکش مشترك بر اساس الزامات این مبحث مجاز است.
7-7-7-17 معبر دودکش1 باید از باال به  هوای آزاد ارتباط داشته باشد و نباید به  فضاهای داخلی 

ساختمان راه داشته باشد.
8-7-7-17 در صورتی که در ساختمان های موجود، دودکش بدون معبر یا بدون کانال از مجاور 

1. داکت یا کانال که از داخل آن دودکش عبور می کند.
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در  کربن  منوکسید  سنسور  نصب  نماید،  عبور  مسکونی  واحدهای  خارجی  یا  و  داخلی  دیوارهای 
واحدهای مسکونی مذکور الزامی می باشد.

9-7-7-17 کلیه محل های اتصال دودکش ها باید به طور کامل دودبند باشند�
10-7-7-17 استفاده از قطعات لوله های پیش ساخته سر صاف برای دودکش ممنوع است و باید از 

نوع نر و ماده استفاده شود.
تبصره: چنانچه قطعات دودکش از نوع نر و ماده فراهم نباشد، استفاده از قطعات لوله های پیش ساخته 
مواد  همراه  به  دودکش(  قطعه  دو  دادن  اتصال  )برای  مناسب  اتصاالت  کاربرد  به  مشروط  سرصاف 

دودبندکننده خواهد بود.
باشد،  بر مبنای مشخصات آن طراحی نشده  به دودکشی که  11-7-7-17 وصل دستگاه گازسوز 

مجاز نیست.
برای آن ها دودکش طراحی  با دودکش که  از دستگاه های گازسوز  استفاده  و  12-7-7-17 نصب 

نشده باشد، مجاز نیست.
13-7-7-17 دستگاه های گازسوز از نوع با دودکش که نیاز به دودکش از نوع خاصی دارند، مانند 
دودکش های دوجداره پکیج های محفظه احتراق بسته یا دودکش UPVC دیگ های چگالشی باید 
توسط سازنده یا وارد کننده، همراه دستگاه ارائه و توسط افراد دارای صالحیت، نصب شده و گواهینامه 

نصب آن صادرشود.
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8-17 بازرسی، کنترل کیفیت، آزمایش، صدور تأییدیه، 
تحویل و تزریق گاز

1-8-17 کلیات
گازسوز  دستگاه های  راه اندازی  و  نصب  تا  طراحی  مرحله  از  الزامات  رعایت  گاز،  سامانه  اجرای  در 
ضروری است و برای حصول اطمینان باید هر یک از اجزا و بخش های سامانه بر مبنای احکام این 
مبحث، مورد بازرسی، کنترل و آزمایش  قرار گیرند. در این فرآیند مغایرت های احتمالی مشخص شده 
و اقدام الزم برای اصالح انجام می شود.1 این فصل مربوط به فرآیند بررسی انطباق اجرای سامانه گاز 
با الزامات این مبحث و آزمایش های الزم به منظور تعیین صحت عملکرد اجرا است که بر مبنای آن 
گواهی اتمام عملیات سیستم لوله کشی گاز صادر و سپس تزریق گاز و راه اندازی دستگاه های گازسوز 

انجام می شود.

2-8-17  حدود و دامنه کار
الزامات این فصل حدود کّمی و کیفی کنترل ها و بازرسی های مربوط به  کلیه مراحل مندرج در این 
آزمایش ها،  و  گاز  لوله کشی  اجرای  مصالح،  انتخاب  طراحی،  شامل  که  می کند  مشخص  را  مقررات 
نصب و اجرای دودکش ها و آزمایش آن ها، نصب مجاری تأمین هوای احتراق، صدور تأییدیه ها، نصب 
یا  اجرایی  بررسی مراحل مختلف  راه اندازی سامانه گاز می باشد.  و  تزریق گاز  دستگاه های گازسوز، 
بخش هایی از سامانه گاز در حیطه وظایف هر یک، طبق این مقررات بوده و این اشخاص باید بر اساس 
وظایف مندرج در این مبحث، اجزای مختلف سیستم را کنترل نموده و از انطباق اجرا با این مقررات 

1. در صورتی که اشکالی مربوط به مراحل اولیه اجرایی بوده و در پایان کار مشخص شود، قبل از صدور تأییدیه نهایی 
باید این اشکال رفع شود.
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اطمینان حاصل نمایند. در صورت اجرای هر یک از بخش ها و در نهایت تمامی سیستم مطابق با این 
مقررات، کیفیت مطلوب1 حاصل و تأییدیه صحت انجام کار صادر می شود. صدور تأییدیه باید پس از 

انجام مراحل کنترل کیفیت مطابق این مقررات باشد.
توضیح: صدور تأییدیه نهایی برای سامانه، مستلزم اتمام مراحل اجرایی2، مطابقت با الزامات این 

مقررات و انجام کلیه آزمایش های مندرج در این فصل می باشد. 

1-2-8-17 کنترل کیفیت
کنترل کیفیت برای مطابقت اجرای سامانه گاز ساختمان با مقررات این مبحث توسط اشخاصی که 

دارای صالحیت از وزارت راه و شهرسازی هستند باید انجام شود. 
الزامات  با  آن  در  مندرج  جزئیات  و  طرح  انطباق  از  اطمینان  و حصول  طراحی   17-8-2-1-1
این مقررات بر عهده طراح است. انتخاب مسیر لوله کشی، نوع و محل نصب دستگاه های گازسوز، 
طراحی  در  باید  که  هستند  مواردی  جمله  از  احتراق،  هوای  تأمین  مجاری  دودکش ها،  مصالح، 

شوند. مشخص 
2-1-2-8-17 بررسی طرح ارائه شده، امکان اجرا و صدور تأییدیه طرح در صورت مطابقت با الزامات 
این مقررات، بر عهده ناظر است. در صورت وجود اشکال در طرح ارائه شده یا رعایت نشدن الزامات 
این مبحث، ناظر باید با ارائه مستندات و دالیل کافی بر مبنای این مقررات، درخواست اصالح طرح 
را داشته باشد. طراح موظف به اصالح طرح و تطبیق آن با مقررات و ارجاع آن برای صدور تأییدیه 

طرح از طرف ناظر می باشد.
3-1-2-8-17 کلیه موارد اجرایی شامل اجرای لوله کشی  گاز، نصب دریچه ها و کانال های تأمین 
باید  با سامانه گاز ساختمان  هوای احتراق، نصب و اجرای دودکش ها و سایر موارد اجرایی مرتبط 
اجرای طرح و جزئیات  امکان  بررسی  انجام شود.  توسط مجری  و  باشد  این مبحث  الزامات  مطابق 
اجرایی مندرج در طرح با مجری است و کلیه مراحل اجرایی باید با هماهنگی ناظر باشد. درصورت 
نیاز به تغییر در جزئیات طرح، قبل از اجرا باید تغییرات با هماهنگی طراح و ناظر انجام شده و پس 

از تأیید، عملیات اجرایی شروع شود.
4-1-2-8-17 مسئولیت کنترل کیفیت و گواهی اتمام عملیات سیستم لوله کشی گاز در تمامی 
مراحل مطابق با الزامات این مبحث و همچنین حصول اطمینان از مناسب بودن دودکش ها و مجاری 
حصول  اطمینان  برای  ضروری  بداند  ناظر  که  مواردی   در  است.  ناظر  بر عهده  گازسوز  لوازم  تهویه 

1. منظور، رعایت کامل مقررات این مبحث است.
2. دستگاه هایی که به صورت فصلی نصب و جمع آوری می شوند مانند بخاری، باید شرایط محل نصب آنها از نظر تأمین 

هوای احتراق و تخلیه محصوالت احتراق مطابق الزامات این مبحث باشد.
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و  راه  وزارت  از  دارای صالحیت  اشخاص  خدمات  از  می تواند  آزمایش ها،  و  مصالح  اجرا،  کیفیت  از 
شهرسازی استفاده نماید.

5-1-2-8-17 نصب دستگاه های گازسوز، نصب لوله رابط دودکش، کنترل نهایی مکش دودکش ها، 
مجاری تأمین هوای احتراق، راه اندازی و آزمایش عملکرد دستگاه های گازسوز بر  عهده نصاب مجاز 

و مورد تأیید سازنده دستگاه گازسوز یا اشخاص دارای صالحیت از وزارت راه و شهرسازی می باشد.

3-8-17 آزمایش لوله کشی گاز
برای اطمینان از استحکام و هوابند بودن لوله کشی گاز اجرا شده، تمام قطعات و اجزای لوله کشی 
باید تحت آزمایش قرار گیرند. آزمایش  الزم برای تعیین استحکام و نشتی باید در دو مرحله جداگانه 
انجام شود؛ مرحله اول، آزمایش مقاومت است که برای تعیین استحکام و مقاومت اجزای لوله کشی 
از هوابند بودن  از آزمایش مقاومت، برای اطمینان  بوده و مرحله دوم، آزمایش نشت است که بعد 

انجام می شود. 

1-3-8-17 الزامات عمومی در انجام آزمایش های لوله کشی گاز
در اجرای آزمایش های لوله کشی گاز الزامات زیر باید رعایت شوند:

1-1-3-8-17 آزمایش ها باید با استفاده از یکی از گاز های هوا، نیتروژن، دی اکسید کربن یا گازهای 
بی اثر انجام شود. استفاده از اکسیژن برای انجام آزمایش ها ممنوع است. 

2-1-3-8-17 انواع آزمایش ها و بازرسی های غیر مخرب نظیر رادیوگرافی، تست های اولتراسونیک، 
ذرات مغناطیسی و مایعات نافذ مورد نیاز این بخش از مقررات نیستند.

3-1-3-8-17 فشارسنج هایی که در آزمایش ها مورد استفاده قرار می گیرند باید دارای دقت کافی 
باشند. در صورت استفاده از فشارسنج های عقربه ای، قطر صفحه نمایش باید حداقل50 میلی متر و 
دامنه کاری آن برای آزمایش مقاومت باید متناسب با فشار نهایی و حداکثر بین صفر تا 3 بار )صفر تا 
45 پوند بر اینچ مربع( باشد. دامنه کاری فشار سنج برای آزمایش نشت باید متناسب با فشار نهایی 
و حداکثر بین صفر تا 1 بار )صفر تا 15 پوند بر اینچ مربع( باشد.1 فشار سنج مورد استفاده بایستی 

دارای گواهی کالبیراسیون باشد و از شروع تاریخ اعتبار بیش از شش ماه سپری نشده باشد.
4-1-3-8-17 لوله کشی گاز ممکن است در یک مرحله یا به تدریج با پیشرفت کار تحت آزمایش 

قرار گیرد، ولی در پایان کار باید آزمایش به صورت یکپارچه بر روی کل لوله کشی انجام شود.
5-1-3-8-17 بخش هایی از لوله کشی گاز که باید قبل از اتمام عملیات لوله کشی پوشانده  شوند 

1. دامنه کاری تعیین شده در فشارسنج ها برای مشخص نمودن افت فشارهای جزئی است.
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یا داخل کاناِل غیر قابل دسترسی قرار  گیرند، باید آزمایش شده و در صورت مناسب بودن نتیجه 
آزمایش طبق الزامات این فصل، باید نسبت به پوشاندن یا نصب آن ها در کانال اقدام شود. در پایان 
با یکدیگر به صورت  باید  عملیات اجرای لوله کشی گاز، کل لوله کشی شامل لوله، اتصاالت و شیرها 

یکپارچه آزمایش شوند.
و  پوشانده  قسمت ها  سایر  از  قبل  توکار  گاز  لوله کشی  از  بخشی  که  صورتی  در   17-8-3-1-6
بقیه  با  این قسمت به صورت یکپارچه  باشد، تکرار آزمایش  به  آن تکمیل شده  آزمایش های مربوط 

لوله کشی، مشابه بندهای ذیربط فوق، الزامی است.
7-1-3-8-17 چنانچه سیستم لوله کشی به  دو یا چند قسمت تقسیم و هر قسمت جداگانه تحت 
آزمایش فشار قرار گیرد و قسمت های رابط برای اتصال قسمت های مجزا به  یکدیگر چه تحت آزمایش 
قرار گرفته چه نگرفته باشند، باید مجموعة لوله کشی به صورت یکپارچه تحت آزمایش قرار داده  شود.

8-1-3-8-17 در صورتی که نتیجه آزمایش مقاومت مورد قبول نباشد، باید اشکاالت رفع شده و 
آزمایش تکرار شود. رفع اشکال و تکرار آزمایش تا حصول اطمینان از نتیجه مورد قبول باید ادامه یابد 
و پس از آن آزمایش نشتی انجام شود. در هر حالت اجرای هر دو آزمایش مقاومت و نشتی الزامی 

است و نتایج حاصل باید مورد قبول باشد. 
9-1-3-8-17 چنانچه قسمتی از سیستم لوله کشی گازدار شده باشد، برای آزمایش قسمت هایی که 
گازدار نیستند، دو بخش گازدار و بدون گاز نباید تحت هیچ شرایطی به  وسیله شیر از یکدیگر مجزا 
شوند و تفکیک آن ها از یکدیگر باید با  استفاده از درپوش های جوشی یا دنده ای باشد و نقاط تفکیک 

طوری مسدود شود  که امکان نشت گاز یا هوا به هیچ وجه وجود نداشته باشد.

2-3-8-17 آزمایش مقاومت
در این آزمایش لوله کشی گاز باید با فشار حدود2 بار )30 پوند بر اینچ مربع( به  مدت یک ساعت از 

نظر استحکام و تحمل فشار کنترل شود. 
مراحل آزمایش باید به شرح زیر باشد:

1-2-3-8-17 شیرهای اصلی و فرعی باید به صورت کامل باز باشند�
2-2-3-8-17 شیرهای مصرف باید به صورت نیمه باز بوده و با درپوش، خروجی آن ها مسدود شود.

3-2-3-8-17 انتهای لوله کشی رابط باید با درپوش فلزی مسدود شود.
4-2-3-8-17 سیال آزمایش از یک شیر مصرف به سیستم تزریق شود.

5-2-3-8-17 فشار داخل سیستم با استفاده از فشارسنج نصب شده روی یکی از شیرهای مصرف 
با فشار 2 بار )30 پوند بر اینچ مربع( تنظیم شود.
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6-2-3-8-17 پس از تنظیم فشار، باید تمامی شیرهای مصرف که با درپوش مسدود شده اند از 
طریق آزمایش کف صابون و یا مایع ظرفشویی کنترل شوند.

قطعات  و  اجزا  کلیه  باید  شد،  مشاهده  فشاری  افت  فشارسنج  در  که  در صورتی   17-8-3-2-7
بررسی شده و علت کاهش فشار مشخص شود. پس از تشخیص علت، باید نسبت به رفع آن اقدام و 

مراحل فوق تکرار شود. آزمایش تا زمانی که مورد قبول نباشد باید تکرار شود.1
8-2-3-8-17 پس از گذشت یک ساعت از زمان تنظیم فشار، اگر هیچ گونه فوران، تخلیه یا کاهش 

فشاری در فشارسنج مشاهده نشود، آزمایش مورد قبول است.

3-3-8-17 آزمایش نشت
این آزمایش باید پس از انجام آزمون مقاومت و صحت آن انجام شود. در این آزمایش لوله کشی گاز 
باید با فشار 0/7 بار )10پوند بر اینچ مربع( به  مدت 24 ساعت تحت فشار قرار داده و از حیث نشتی 

کنترل شود.
مراحل آزمایش باید به شرح زیر باشد:

1-3-3-8-17 شیرهای فرعی باید به صورت کامل باز باشند�
2-3-3-8-17 شیرهای مصرف باید به صورت کامل بسته و درپوش نصب شده روی آن ها برداشته شود.

3-3-3-8-17 سیال آزمایش باید از یک شیر مصرف به سیستم تزریق شود.
4-3-3-8-17 فشار داخل سیستم با استفاده از فشارسنج نصب شده روی یکی از شیرهای مصرف 

با فشار 0/7 بار )10پوند بر اینچ مربع( تنظیم شود.
5-3-3-8-17 پس از تنظیم فشار، قسمت خروجی شیرهای مصرف و انتهای لوله کشی رابط باید 

از نظر نشتی کنترل شود. 
6-3-3-8-17 در صورتی که در فشارسنج افت فشاری مشاهده شد باید کلیه اجزا و قطعات بررسی 
شده و علت کاهش فشار مشخص شود. پس از تشخیص علت، باید نسبت به رفع آن اقدام و مراحل 

فوق تکرار شود. آزمایش تا زمانی که مورد قبول نباشد باید تکرار شود. 
در  فشاری  افت  هیچ گونه  اگر  فشار،  تنظیم  زمان  از  ساعت   24 گذشت  از  پس   17-8-3-3-7

فشارسنج مشاهده نشود، آزمایش مورد قبول است.
از نصب دستگاه های  تا قبل  باید خروجی کلیه شیرهای مصرف  پایان آزمایش  از  توضیح: پس 

گازسوز با درپوش فلزی مسدود شوند.

1. این آزمایش هنگامی مورد قبول است که هیچ گونه افت یا کاهش فشاری در فشارسنج مشاهده نشود.
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4-8-17 صدور تأییدیه عملیات اجرایی
پس از اتمام عملیات لوله کشی گاز و قبل از تزریق گاز باید مطابقت کلیه موارد اجرا شده با الزامات 
این مبحث توسط ناظر کنترل شده و در صورت تطابق، تأییدیه صادر شود. تأییدیه باید زمانی صادر 
شود که کلیه عملیات ساختمانی به پایان رسیده و سامانه آماده تزریق گاز، راه اندازی و بهره برداری 

باشد.1 مواردی که باید بررسی شوند به شرح زیر است:
و  اجرا شده  گاز  لوله کشی  با  آن  در  مندرج  و مشخصات  نقشه چون ساخت  1-4-8-17 مطابقت 

سامانه گاز ساختمان.
2-4-8-17 بازرسی کل سیستم لوله کشی گاز ساختمان و مطابقت لوله کشی رابط، لوله جانشین و 

محل نصب کنتور، لوله کشی گاز، محل نصب شیرها و نقاط مصرف با الزامات این مبحث.
3-4-8-17 بازرسی دریچه ها و کانال های تأمین هوا و مطابقت آن ها با الزامات فصل 6 این مبحث.

4-4-8-17 بازرسی دودکش ها و مطابقت آن ها با الزامات فصل 7 این مبحث.
تطابق  و  شوند  نصب  ثابت  به صورت  باید  که  گازسوزی  دستگاه های  موضع  بازرسی   17-8-4-5

وضعیت آن ها با الزامات این مبحث.2 

5-8-17 برقراری جریان گاز
تحویل کنتور و سایر تجهیزات انشعاب گاز به مجری یا پیمانکار تحت پوشش شرکت گاز پس از اعالم 
پایان کار لوله کشی گاز از سوی سازمان استان و همچنین وصل و تحویل جریان گاز به مشترکینی که 

لوله کشی گاز آن ها به تأیید سازمان استان رسیده باشد در تعهد شرکت گاز استان میباشد. 
تبصره: حضور مالک و بهره بردار در زمان وصل و تحویل گاز الزامی می باشد و در صورت درخواست 

مالک، تحویل گاز به بهره بردار می بایست در حضور مجری سیستم لوله کشی گاز انجام شود.

6-8-17 بررسی نشت گاز درسیستم لوله کشی گازدار
درصورت نیاز به حصول اطمینان از عدم نشتی در سیستم لوله کشی گازدار این فرآیند با استفاده از 

کنتور گاز یا فشارسنج به شرح ذیل صورت می پذیرد:
1-6-8-17 بررسی نشت گاز با استفاده از کنتور

برای انجام این آزمایش باید شیر اصلی و شیرهای فرعی3 در حالت باز و تمام شیرهای مصرف در 
حالت بسته قرار داشته باشند. سپس با دقت، شماره  انداز کنتور به  مدت 15 دقیقه کنترل شود. اگر 

1. در ساختمان های موقت عملیات ساختمانی بخشی که سامانه گاز در آن اجرا می شود، باید به اتمام رسیده باشد.
2. دستگاه های گازسوزی مانندشومینه، پکیج، مشعل، دیگ حرارت مرکزی، آبگرمکن.

3. برای آزمایش قطع جریان گاز توسط شیرهای فرعی در حالت بسته، می توان از این روش استفاده کرد.
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شماره  انداز در این مدت حرکت کرد، دلیل وجود نشت در سیستم لوله کشی می باشد. اگـر شماره 
 انداز حرکتی نـکرد، برای اطمینان از صحت کار کنتور باید شمعک یکی از دستگاه های گازسوز را 
روشن کرد و دوباره شماره  انداز را به مدت 15 دقیقه زیر نظر گرفت. در این حالت عقربه یا شماره انداز 

باید حرکت کرده و مصرف گاز شمعک را نشان دهد.1

2-6-8-17 بررسی نشت گاز با استفاده از فشارسنج
در این روش باید از فشارسنجی که دارای صفحه نمایش با قطر حداقل 100 میلی متر و حداکثر تا 
250 میلی متر ستون آب مدرج شده باشد، استفاده شود. فشارسنج باید به یکی از شیرهای مصرف 
وصل شده و سپس شیر اصلی گاز باز شود. پس از این که فشار به  حد ثابتی رسید، باید شیر اصلی 
گاز بسته شود. پس از بستن شیر اصلی و ثابت شدن فشار، اگر فشارسنج تا مدت 3 دقیقه هیچ افت 

فشاری را نشان ندهد، لوله کشی گاز نشتی ندارد.
توضیح: اگر به  وسیله روش های فوق وجود نشتی گاز مشاهده شد، باید تمام شیرها و مجاری خروجی 
مربوط به  این سیستم آزمایش شود. در صورت حصول اطمینان از بسته بودن کلیه شیرها و نشت 
نداشتن هیچ یک از این اجزا، باید لوله کشی گاز از نظر نشتی کنترل شود. در این شرایط باید شیر 
اصلی گاز بسته و محل نشت گاز مشخص شود و پس از انجام تعمیرات الزم برای برطرف کردن نشتی 

باید آزمایش های مذکور در بندهای 3-8-17 و  0تکرار شود.
مایع  از  باید  کار  این  برای  نشود،  استفاده  شعله  از  هرگز  گاز،  نشتی  محل  کردن  پیدا  برای  تذکر: 

کف کننده مانند صابون یا مایع ظرفشویی استفاده شود.
7-8-17 آزمایش مجدد سیستم لوله کشی در صورت برقرار نشدن جریان گاز به  مدت طوالنی

چنانچه از زمان نتیجه قبولی آزمایش های مقاومت و نشتی بیش از شش ماه گذشته و جریان گاز در 
سیستم لوله کشی برقرار نشده باشد، انجام مجدد آزمایش  نشتی، الزامی است. آزمایش ها باید توسط 
مجری مطابق بند 3-8-17 انجام و توسط ناظر کنترل شود. در صورت مورد قبول بودن آزمایش های 

انجام شده و نتایج آن ها، برقراری جریان گاز بالمانع است. 
تبصره: در صورت وجود نشتی در سیستم لوله کشی گاز یا هر گونه مغایرت با الزامات این مبحث 
باید نسبت به رفع آن اقدام شود و برقراری جریان گاز منوط به رفع کلیه اشکال ها و قبولی نتایج 

آزمایش ها مطابق بند 3-8-17 است. 

1. با انجام این آزمایش کارکرد کنتور نیز مشخص می شود.
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9-17 نصب، راه اندازی و بهره برداری از سامانه  گاز ساختمان

1-9-17 کلیات
ضوابط بهره برداری و نگهداری از سامانه گاز ساختمان در مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان به صورت 
کلی بیان شده است و به دلیل اهمیت موضوع، جزئیات آن می بایست مورد توجه قرار گیرد. پس از 
نصب و راه اندازی دستگاه های گازسوز به منظور بهره برداری مناسب از سامانه گاز باید دستورالعمل 
و  نکات  حاوی  که  ساختمان  ملّی  مقررات   22 و   17 مباحث  با  مطابق  طبیعی  گاز  از  بهره برداری 
توصیه های ایمنی بوده و راهنمایی الزم در استفاده مناسب از سامانه گاز را در بر داشته باشد، تهیه 
و در اختیار بهره بردار قرار گیرد. در این فصل موارد مربوط به نصب و راه اندازی دستگاه های گازسوز، 

الزامات مربوط به تغییر لوله کشی گاز و تعمیر و تعویض دستگاه های گازسوز بیان شده است.

2-9-17 نصب و راه اندازی دستگاه های گازسوز
1-2-9-17 دستگاه های گازسوز باید دارای نشان استاندارد ملّی یا استاندارد معتبر بین المللی مورد 

تأیید سازمان ملّی استاندارد باشند.
2-2-9-17 ممنوعیت نصب دستگاه های گازسوز در ساختمان ها طبق فصل 17-4 می باشد. 

3-2-9-17 دستگاه های گازسوز باید در محل پیش بینی شده در نقشه گازرسانی ساختمان نصب 
شوند. 

از طرف  به زبان فارسی  باید دستورالعمل نحوه بهره برداری  برای هر دستگاه گازسوز   17-9-2-4
سازنده یا واردکننده همراه با دستگاه ارائه شود.

5-2-9-17 قبل از اتصال هر دستگاه گازسوز به  لوله کشی گاز، باید اطمینان حاصل شود که دستگاه 
برای استفاده از گاز طبیعی تنظیم شده باشد. کنترل این امر به  عهده نصاب مجاز است.
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6-2-9-17 دستگاه های گازسوز نباید در مکان هایی که گازهای قابل اشتعال، قابل انفجار یا سمی 
در فضای آن ها پخش می شود نصب شوند. نصب دستگاه های گازسوز در این مکان ها در صورتی مجاز 
است که در طراحی، فضای مجزایی که به هیچ وجه امکان انتشار گازهای قابل اشتعال یا انفجار در آن 
وجود نداشته باشد، پیش بینی شده و تمهیدات الزم در مورد شرایط محل نصب، از جمله تأمین هوای 
احتراق، تخلیه محصوالت احتراق، فواصل از اطراف و سایر دستگاه ها و ایمنی طبق شرایط فضای محل 

نصب در نظر گرفته شده باشد.
7-2-9-17 در زمان نصب و راه اندازی دستگاه های گازسوز با دودکش، باید تخلیة گازهای حاصل 
از احتراق به وسیله دودکش به  فضای آزاد خارج از ساختمان کنترل و از عملکرد دودکش اطمینان 

حاصل شود.
8-2-9-17 دستگاه های گازسوز بدون دودکش که نیاز به  دودکش ندارند مانند اجاق گاز یا پلوپز باید 
در فضای باز یا محلی نصب شوند که دارای دریچه تأمین هوای احتراق مناسب بوده و امکان تهویه و 

تخلیه گازهای حاصل از احتراق به صورت طبیعی یا مکانیکی وجود داشته باشد.
9-2-9-17 دستگاه گازسوز باید مطابق دستورالعمل و توصیه سازنده نصب شود و فضای دسترسی 
در اطراف آن به منظور تنظیم، تعمیر یا تعویض وجود داشته باشد و گواهی نصب توسط نصاب مجاز 

صادر گردد.
10-2-9-17 نصاب باید کلیه دستورالعمل هایی که توسط سازنده یا واردکننده با دستگاه ارائه شده 

است را به بهره بردار تحویل دهد.
11-2-9-17 چنانچه نصاب دستگاه گازسوز هرگونه تغییری در نحوة نصب وسیله گازسوز و دودکش 
و  را کسب  الزم  مجوز  سازنده1دستگاه،  از  اقدام  هرگونه  از  قبل  باید  دهد  تشخیص  را ضروری  آن 

گواهینامه نصب صادر نماید.
لوله های  باید فواصل الزم بدنه دستگاه، دودکش ها و  12-2-9-17 در نصب دستگاه های گازسوز، 

رابط از مواد، مصالح و اشیای قابل اشتعال طبق الزامات این مبحث رعایت شود.
13-2-9-17 اتصال دستگاه گازسوز به شیر مصرف باید فقط با استفاده از لوله فلزی، لوله مسی، 
شیلنگ فلزی خرطومی و شیلنگ الستیکی/پالستیکی و اتصاالت مناسب که دارای نشان استاندارد 

ملّی باشند، انجام شود.

3-9-17 نکات قابل توجه در دوره بهره برداری
باید کلیه ضوابط و دستورالعمل های ایمنی استفاده از گاز طبیعی را رعایت  1-3-9-17 مشترك 

1. در مورد دستگاه های وارداتی، واردکننده دستگاه به عنوان نماینده سازنده می باشد.
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نماید. برخی از این ضوابط در فصل 17-پ-3 با عنوان »پیوست سه-راهنمای ایمنی« آمده است.
 4-9-17 بند  الزامات  باید  گازسوز  دستگاه های  نصب  محل  تغییر  به  نیاز  صورت  در   17-9-3-2

رعایت شود.
3-3-9-17 مسدود نمودن یا نصب مانعی که جریان هوای دریچه های تأمین هوای احتراق را مختل 

کند، ممنوع است.
4-3-9-17اولویت اصلی در نصب دریچه های تأمین هوا، حصول اطمینان از تأمین هوای الزم برای 

احتراق کامل در دستگاه های گازسوز است. 
یا  فضا  به  کم شدن حجم  منجر  که  گازسوز  نصب دستگاه  فضای محل  در  تغییرات   17-9-3-5
مسدود یا کم شدن مساحت مسیرهای پیش بینی شده برای تأمین هوای مورد نیاز احتراق شود، مجاز 
نیست. در صورت الزام در تغییر فضای محل نصب دستگاه گازسوز باید کلیه موارد مربوط به تأمین 

هوای احتراق مورد نیاز دستگاه گازسوز مطابق الزامات فصل 17-6 رعایت شود. 
6-9-3-17 تغییرات در فضای محل نصب دستگاه گازسوز که منجر به اختالل در خروج محصوالت 
احتراق به فضای آزاد خارج از ساختمان شود، مجاز نیست. در صورت الزام در تغییر فضای محل نصب 
دستگاه گازسوز باید کلیه موارد مربوط به تخلیه محصوالت احتراق مطابق الزامات فصل 17-7 رعایت شود.

7-9-3-17 مسدود کردن تراس ها و بالکن هایی که در آن دستگاه گازسوز نصب شده ممنوع است. 
8-9-3-17 هرگونه تغییر در دستگاه های گازسوز مانند اجاق گاز یا مشعل سیستم حرارت مرکزی 
که موجب افزایش مصرف گاز بیشتر از برآورد اولیه شود، بدون رعایت الزامات این مبحث ممنوع است.

9-9-3-17 درکنده کاری های داخل یا خارج از ساختمان باید مسیرهای عبور لوله گاز مشخص شده 
و از آسیب رسیدن به  لوله و پوشش محافظ روی آن ممانعت به عمل آید.

10-9-3-17 اجرای هرگونه تغییرات یا تعمیر در سیستم لوله کشی گاز موجود در ساختمان ها باید 
طبق الزامات این مبحث انجام شود.

11-9-3-17 قبل از انجام هرگونه تعمیر یا تغییر در سیستم لوله کشی گاز داخل ساختمان مراتب 
باید به  اطالع شرکت گاز رسانده و طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط، مجوز الزم اخذ شود.

12-9-3-17 هرگونه عملیات ساختمانی در ساختمان هایی که دارای سیستم لوله کشی گاز طبیعی 
و دودکش های آن هستند، باید به نحوی انجام شود که هیچ گونه آسیب یا تنشی به  سیستم لوله کشی 

گاز ساختمان وارد نشود.
13-9-3-17 در صورت صدمه دیدن لوله گاز یا پوشش روی آن در هنگام کنده کاری، اصالح و 

هرگونه تعمیرات باید توسط مجری و مطابق الزامات این مبحث انجام شود.
14-9-3-17 در صورت مشاهده هرگونه اشکال در کنتور و رگوالتور گاز، مراتب باید در اسرع وقت 

به شرکت گاز اطالع داده شود.
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15-9-3-17 شیر اصلی گاز غیر از مواقع اضطراری مانند وقوع آتش سوزی یا زلزله به  هیچ وجه 
نباید بدون اطالع و هماهنگی کلیه مصرف کنندگان گاز ساختمان بسته شود. وصل مجدد گاز باید 
با حضور و اطالع کلیه مصرف کنندگان و پس از حصول اطمینان کامل از بسته بودن کلیه شیرهای 
مصرف انجام شود. برای جلوگیری از بسته شدن اتفاقی این شیر، نصب تابلوی هشدار دهنده الزم 

است.
کلیه دستگاه های  در  و محافظ شعله  کنترل  لوازم  ترموکوپل،  نمودن  مدار خارج  از   17-3-9-16

گازسوز ممنوع است.

4-9-17 تغییر در سامانه گاز ساختمان
برای انجام تغییراتی که باعث اثرگذاری بر سامانه گاز ساختمان می شوند، مانند تغییر نوع ساختمان 
از نظر بهره برداری1، تغییر در فضاهای داخلی ساختمان، تغییر در لوله کشی گاز، تغییر محل دستگاه 

گازسوز و تغییر نوع دستگاه گازسوز، باید موارد زیر رعایت شود:
1-4-9-17 برای تغییرات در سامانه گاز ساختمان، اطالع رسانی و اخذ مجوزهای الزم از شرکت گاز 

و وزارت راه و شهرسازی الزامی است.
2-4-9-17 هر گونه تغییر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان باید تحت نظارت مهندس ناظر و 

توسط مجری دارای صالحیت از وزارت راه و شهرسازی با رعایت الزامات این مقررات انجام شود.
3-4-9-17 طرح و جزئیات اجرایی تغییرات باید بر مبنای الزامات این مبحث تهیه شود.

5-4-9-17 پس از اطالع رسانی به شرکت گاز، در صورت نیاز جریان گاز2 ساختمان قطع شود. 
الف( اگر تغییرات مربوط به لوله کشی رابط، کلکتور، محل کنتورها، شیر اصلی و لوله اصلی باشد 

باید جریان کلی گاز در لوله کشی داخلی ساختمان قطع شود.
ب( اگر تغییرات به گونه ای است که امکان تفکیک محل تغییر از بخشی از لوله کشی گاز ساختمان 
که باید بدون وقفه بهره برداری شود، وجود داشته باشد باید محل تغییرات از لوله کشی گاز منفک 
شده و بخش گازدار با درپوش مناسب مسدود شود. در این حالت، استفاده از شیر بدون نصب 

درپوش برای تفکیک دو قسمت از لوله کشی برای انجام تغییرات مجاز نیست.
6-4-9-17 گاز موجود درکل بخش های لوله کشی یا قسمتی که نیاز به تغییرات دارد باید با رعایت 
الزامات ایمنی و با استفاده از نیتروژن یا دی اکسید کربن یا سایرگازهای بی اثر به محل ایمنی در فضای 

آزاد خارج از ساختمان تخلیه شود.

1. تبدیل ساختمان مسکونی به عمومی یا بالعکس.
2. قطع جریان گاز کل سیستم لوله کشی باید توسط شرکت گاز با بستن شیر قبل از رگوالتور باشد. در برخی موارد با 

جمع آوری رگوالتور انجام می شود.



9-17 نصب، راه اندازی و بهره برداری از سامانه گاز ساختمان 

121

7-4-9-17 اجرای تغییرات در سامانه گاز ساختمان از طراحی تا اتمام عملیات اجرایی و آزمایش و 
راه اندازی باید با رعایت الزامات این مبحث باشد.

8-4-9-17 پس از اتمام عملیات اجرایی باید نقشه چون ساخت با مشخصات مندرج در فصل 5-17 
تهیه شود. بخش هایی که تغییرات روی آن ها اعمال شده است باید مشخص باشد.

9-4-9-17 کلیه بخش هایی که تغییرات در آن ها انجام شده است، باید برای انجام بازرسی قابل 
مشاهده و دسترسی باشند و بر اساس الزامات فصل 17-8 تحت آزمایش قرار گیرند.

10-4-9-17 در سامانه هایی که جریان گاز آن ها به طور کامل قطع شده است، قبل از تزریق گاز و 
راه اندازی باید آزمایش های الزم طبق فصل17-8 برای کل لوله کشی انجام شود.

باشد، فقط بخشی که تغییرات  از سامانه در حال بهره برداری  11-4-9-17 در صورتی که بخشی 
در آن انجام شده است، باید مطابق فصل 17-8 آزمایش شده و مورد تأیید مهندس ناظر قرار گیرد.

12-4-9-17 پس از پایان تغییرات طبق الزامات این مبحث و صدور تأییدیه نهایی، جهت راه اندازی 
سامانه گاز باید مراتب به  اطالع شرکت گاز رسانده شود.

قبل از تخریب و بازسازی ساختمان باید برای جمع آوری علمک به  شرکت گاز اطالع داده شود.

5-9-17 تعمیر سیستم لوله کشی گاز ساختمان
و  ناظر  نظارت مهندس  باید تحت  لوله کشی گاز ساختمان  تعمیر در سیستم  1-5-9-17 هرگونه 

توسط مجری دارای صالحیت از وزارت راه و شهرسازی با رعایت الزامات این مقررات انجام شود.
2-5-9-17 قبل از انجام هرگونه تعمیر، گاز موجود در سیستم لوله کشی باید با رعایت نکات ایمنی 
به  فضای آزاد خارج از ساختمان تخلیه شود. تخلیة گاز در محفظة احتراق دیگ های حرارت مرکزی 

یا از طریق لوازم گازسوز مجاز نیست.
3-5-9-17 در صورت قطع اتصال دستگاه های گازسوز از سیستم لوله کشی گاز، شیر مربوطه باید 

مورد آزمایش کف و صابون قرار گیرد.
4-5-9-17 هرگونه کنده کاری و انجام تعمیرات لوله گاز توکار باید با احتیاط الزم انجام شود تا 
آسیبی به  پوشش خارجی و لوله وارد نشود. در صورت بروز خرابی و آسیب در پوشش باید طبق بند 

3-6-5-17 اقدام شود.
5-5-9-17 در هنگام انجام تعمیرات لوله کشی گاز ساختمان، نباید هیچ گونه تنش و بار اضافی به 

 لوله کشی وارد شود.
6-5-9-17 اگر محل قرارگیری لوله گاز به نحوی باشد که بار بر آن وارد شود، مانند لوله هایی که 
از دیوار، سقف یا کف ساختمان عبور می کنند، باید برای محافظت در برابر بارهای وارده مطابق بند 

14Error! Unknown switch argument-4-5-17. داخل غالف فلزی قرار گیرند.
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7-5-9-17- اگر لوله کشی گاز ساختمان در اثر صدمات مکانیکی یا علل دیگر دچار آسیب شود، 
و  راه  وزارت  از  دارای صالحیت  یا حقوقی  از طریق مجری حقیقی  باید  او  قانونی  نماینده  یا  مالک 

شهرسازی برای رفع اشکال پیش آمده اقدام نماید.
8-5-9-17 در صورتی که آسیب وارده به  لوله کشی گاز باعث بروز وضعیت اضطراری مانند نشتی یا 
فوران گاز یا آتش سوزی شود باید بالفاصله توسط مالک یا نماینده قانونی او، جریان گاز با بستن شیر 

اصلی ساختمان قطع و برای رفع اشکال پیش آمده اقدام  شود. 
9-5-9-17 در صورت بروز صدمه به نحوی که اجرای بندهای 17-9-5-7 و 17-9-5-8 قابل انجام 
نباشد، مالک یا نمایندة قانونی او باید در اسرع وقت شرکت گاز و سازمان آتش نشانی را مطلع نماید.

10-5-9-17 هر یک از اجزای ساختمان1 که بر اثر شکافتن، سوراخ کردن یا بریدن، به منظور تغییر 
یا تعمیر لوله کشی گاز ساختمان، تضعیف شود یا آسیب ببیند، باید پس از خاتمه لوله کشی گاز مطابق 

مباحث مقررات ملّی ساختمان تعمیر و تقویت  شده و به  حالت ایمن و بی خطر اولیه بازسازی شود.

6-9-17 تعویض دستگاه های گازسوز
در برخی موارد به دلیل خرابی یا نقص ایجاد شده یا ارتقا، نیاز به تعویض دستگاه گازسوز وجود دارد. 

برای تعویض دستگاه های گازسوز الزامات زیر باید رعایت شود:
1-6-9-17 نصب و راه اندازی دستگاه گازسوز جدید و تعویض با دستگاه های گازسوز قدیمی باید با 

رعایت الزامات مندرج در قسمت 17-9-2 انجام شود.
2-6-9-17 هنگام وصل یک دستگاه گازسوز جدید به سیستم لوله کشی موجود، نصاب مجاز باید از 
کافی بودن ظرفیت لوله کشی مطابق نقشه چون ساخت، برای اتصال دستگاه جدید اطمینان حاصل 

نماید. 
3-6-9-17 یکسان بودن مقدار مصرف گاز و شرایط تأمین هوا و تخلیه محصوالت احتراق دستگاه 
گازسوز جدید باید توسط نصاب و مطابق نقشه چون ساخت کنترل گردد. در صورت عدم مطابقت، 
چنانچه نیاز به تغییر در سامانه گاز ساختمان2 وجود داشته باشد، باید الزامات قسمت 17-9-4رعایت 

شود.

7-9-17 تفکیک کنتور
این قسمت از مقررات مربوط به الزاماتی است که باید در حین عملیات اجرایی تفکیک کنتور از سامانه 

1.اجزای غیرسازه ای که تغییر در آنها مجاز باشد.
2. شامل انواع تغییرات در لوله کشی یا دریچه های تأمین هوا یا دودکش ها است.
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گاز در حال بهره برداری، رعایت شود. مشترك متقاضی تفکیک کنتور باید پس از اخذ مجوز نسبت به 
انجام مراحل اجرایی تفکیک کنتور اقدام نماید.

تفکیک کنتور و مجزا کردن لوله کشی مربوط به آن یا اجرای لوله کشی جدید باید با رعایت الزامات 
زیر باشد:

1-7-9-17 هر گونه تفکیک کنتور در سیستم لوله کشی گاز ساختمان باید تحت نظارت مهندس 
ناظر و توسط مجری دارای صالحیت از وزارت راه و شهرسازی با رعایت الزامات این مقررات انجام 

شود.
2-7-9-17 تهیه طرح اولیه باید مطابق الزامات فصل 17-4 باشد و باید محل انشعاب از لوله کشی 
رابط و تغییرات آن، در صورت نیاز به کلکتور، ارائه جزئیات آن و جانمایی محل کنتورها، تغییرات در 

سامانه گاز موجود و جزئیات اجرایی مشخص شود.
3-7-9-17 انجام کلیه مراحل اجرا، بازرسی و صدور تأییدیه نهایی و راه اندازی بخش جدید که از 

لوله کشی قبلی و در حال بهره برداری، تفکیک شده باید طبق الزامات این مبحث باشد.
4-7-9-17 محل تفکیک در لوله کشی گاز قبلی باید با درپوش جوشی مسدود و محل آن رؤیت 
و نشت یابی شود.1 در صورتی که در محل تفکیک شده از نظر ظاهری اشکالی مشاهده نشد و نشتی 

وجود نداشت، بهره برداری از آن بخش لوله کشی گاز بالمانع است.
5-7-9-17 پس از اجرا، نقشه چون ساخت مربوط به بخشی که کنتور آن تفکیک شده است باید 

تهیه شود.
لوله کشی گاز  از  بهره برداری، محل تفکیک و بخشی که  6-9-7-17 در نقشه سامانه گاز درحال 

موجود مجزا شده باید توسط نقشه چون ساخت جدید مشخص شود.2
7-9-7-17 در صورتی که سایر بخش های لوله کشی در اثر تفکیک کنتور نیاز به تغییر داشته باشد، 

باید طبق الزامات قسمت 17-9-4 عمل شود.

8-9-17 برقراری جریان گاز پس از قطع آن
در صورت قطع جریان گاز توسط شرکت گاز، پس از طی مراحل اداری برای برقراری جریان گاز باید 

الزامات زیر رعایت شود:
1-8-9-17 هر گونه اقدام در سامانه گاز ساختمان باید تحت نظارت مهندس ناظر و توسط مجری 

دارای صالحیت از وزارت راه و شهرسازی با رعایت الزامات این مقررات انجام شود.

1. فقط محل تفکیک در لوله کشی گاز در حال بهره برداری باید بررسی شود.
2. چنانچه سامانه گاز درحال بهره برداری فاقد نقشه باشد باید نقشه آن تهیه شده و محل تفکیک روی آن مشخص و 

قسمت جدید مورد تأیید قرار گیرد. 
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2-8-9-17 لوله کشی اجرا شده باید با نقشه چون ساخت آن مطابقت داده شود. در صورت نبودن 
نقشه چون ساخت باید نسبت به تهیه آن اقدام شود.

3-8-9-17 در صورت وجود تغییرات نسبت به نقشه چون ساخت باید طبق الزامات قسمت 17-
9-4 عمل شود. در صورت نیاز به تعمیر باید طبق الزامات قسمت  0 عمل شود.

4-8-9-17 در صورتی که سامانه گاز با نقشه چون ساخت مطابقت داشته و در آن تغییری ایجاد 
نشده باشد، باید نسبت به رفع نقص پیش آمده که سبب قطع جریان گاز شده است، اقدام شود و 

لوله کشی گاز طبق فصل 17-8 مورد آزمایش قرار گیرد.
5-8-9-17 جریان گاز باید پس از اصالح نواقص، مطابقت نتیجه آزمایش ها با الزامات فصل 8-17 

و صدور تأییدیه، برقرار شود.



بخش دوم

لوله کشی گاز طبیعی با فشار 2 الی 60 پوند 
بر اینچ مربع
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10-17 کلیات

1-10-17 حدود و دامنه کاربرد 
1-1-10-17 بخش دوم از مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان با عنوان »مقررات لوله کشي گاز 
طبیعي براي مصرف کنندگان عمده« ضوابط حداقل را که رعایت آن ها مشمول الزام قانونی است در 

موارد زیر مقرر می دارد. 
الف( مجتمع ها و ساختمان های مسکوني و عمومي )از جمله: تجاري، اداري، بهداشتي، آموزشي و ورزشي(

ب( محوطه ها و ساختمان های صنعتي 
ج( شهرك های مسکونی و صنعتی

2-1-10-17 این بخش از مبحث، حداقل ضوابط طراحي، اجراء و کنترل هاي کیفي لوله کشی گاز 
مصرف کنندگان فوق را در بر می گیرد.

3-1-10-17 این بخش با کاربري گاز طبیعي تحویلي به مصرف کنندگان فوق برای فشارهای بین دو 
پوند بر اینچ مربع1 )معادل 13790 پاسکال( تا شصت پوند بر اینچ مربع )معادل 413686 پاسکال( یا 
مصارف باالتر از 100 مترمکعب در ساعت تا حداکثر 5000  مترمکعب در ساعت تدوین گردیده است. 

4-1-10-17 مقررات این بخش شامل موارد ذیل نمی گردد:
الف( لوله کشی گازطبیعی ساختمان ها با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع )معادل 1724 پاسکال( 

1. کلیه ارقام مربوط به فشار در این مقررات فشار نسبی است.
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و برای مصارف حداکثر تا 100 متر مکعب در ساعت و قطر لوله حداکثر 100 میلی متر، که در 
مبحث 17 بخش اول آمده است.

ب( مصرف کنندگان عمده با فشار گاز بیش از شصت پوند بر اینچ مربع )معادل 413686 پاسکال( 
و مصارف باالتر از 5000 متر مکعب در ساعت.

براي فشارهای بیش از شصت پوند بر اینچ مربع )معادل 413686 پاسکال( و یا مصارف باالتر از 
5000 متر مکعب در ساعت، متقاضي باید به شرکت گاز ناحیه مراجعه نماید. 

2-10-17  مسئولیت ها 
1-2-10-17  طراح  

طراح شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای صالحیت طراحی لوله کشی گاز مشترکین عمده از 
طرف سازمان قانوني ذیربط باشد. طراح باید پس از طی مراحل اشتراك و عقد قرارداد فروش گاز 
طبیعی و تعیین محل ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری، در سقف قرارداد فروش، اقدام به طراحی 
شبکه داخلی گاز طبیعی متقاضی عمده نماید. عالوه بر آن طراح باید با رعایت مفاد این مقررات به 

نکات زیر نیز توجه داشته باشد: 
الف( در طراحي سیستم لوله کشي گاز ساختمان و محوطه ها، در هنگام مشخص نمودن محل نصب 
هر وسیله گازسوز باید تأمین هواي آن شامل تأمین هوا از داخل یا خارج ساختمان، حداقل سطح 
منافذ و یا دریچه های ورود هوا )درصورت لزوم تأمین هوا از خارج ساختمان( پیش بیني گردد. 
ب( حداقل قطر، ارتفاع و نوع دودکش وسیله گازسوز باید روي نقشه ذکر و در صورت وجود دودکش، 

انطباق آن با ذکر مشخصات، تأیید گردد. 
پ( طراح مجاز نیست وسائل گازسوز دودکش دار را در محلي قرار دهد که دودکش براي آن ها پیش 

بیني نشده باشد. 
ت( درصورتي که دودکش در خارج از ساختمان به صورت روي کار براي وسیله گازسوز در نظر گرفته 
شده باشد عالوه بر رعایت الزامات بند ب، باید مشخصات محل خروج دودکش از داخل به بیرون 

ساختمان روي نقشه ذکر شود. 
ث(  ارائه نقشه جزئیات اجرایی و فهرست مصالح از وظایف طراح می باشد.

2-2-10-17 مجري 
الف( مسئولیت کلیه امور طراحي، محاسبات )درصورتي که طراحي با مجري باشد(، استفاده از مصالح 
مناسب، اجراي لوله کشي گاز، تهیه نقشه هاي طبق اجرا، انجام آزمایش ها و در نهایت تزریق گاز 

و راه اندازي سیستم لوله کشي گاز به عهده مجري است. 
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تأیید دستگاه نظارت  به  از اجرا، نقشه طراحي شده را  لوله کشي گاز موظف است قبل  ب( مجري 
رسانده و محل نصب وسایل گازسوز را طبق نقشه، حین اجرا رعایت نماید و از امکان تأمین هوا 
و همچنین تخلیه ایمن محصوالت احتراق مصرف کننده های هر انشعاب اطمینان حاصل نماید. 

پ( مجري همواره در قبال کلیه امور مربوط به لوله کشي مطابق مقررات این مبحث از قبیل استفاده 
از مصالح مناسب، اجراي لوله کشي طبق نقشه هاي تأیید شده، کیفیت جوشکاري، عایق کاري 
از  نظارت  تأییدیه هاي دستگاه  و صدور  بود  کاتدي مسئول خواهد  کارآیي سیستم حفاظت  و 

مسئولیت وي نمي کاهد. 
ت( در مواردي که در این مقررات تشخیص موضوع و تصمیم گیري به عهده دستگاه نظارت گذاشته 
شده است و یا در مواردي که دستگاه نظارت تغییراتي را در نقشه هاي اجرایي ضروري بداند، نظر 

وي الزم االجرا بوده و مجري موظف به رعایت نظرات نامبرده و اصالح نقشه ها مي باشد. 
ث( در صورت تخطي مجري از مسئولیت ها و تعهدات خود از مقررات این مبحث، دستگاه نظارت 
مي تواند از ادامه کار او جلوگیري نموده و در صورت لزوم، گزارش مربوطه را جهت استیفاي حقوق 

مشترك به مراجع ذیصالح پیش بیني شده در قانون، منعکس نماید. 
ج( در صورت تخطي دستگاه نظارت از الزامات این مقررات، یا عدم تأیید کار اجرا شده بدون دلیل 
کافي، مجري مي تواند موضوع را به مرجع ذیصالح )مرجع معرفی کننده دستگاه نظارت( ارجاع 

و درخواست رسیدگي نماید. 

3-2-10-17 دستگاه نظارت 
الف( نظارت بر کلیه امور مربوط به لوله کشي گاز شامل تأیید نقشه هاي طراحی و کنترل محاسبات، 
انجام  و  اشکاالت  رفع  تا  کار  اجراي  مختلف  مراحل  بر  نظارت  مصرفي،  مصالح  تأیید  و  بررسی 
آزمایش هاي سیستم لوله کشي، تأیید ابعاد، موقعیت، بازبودن و کارآیی دودکش ها، تهویه وسایل 
گازسوز و عملیات تزریق گاز براساس مقررات این مبحث باید توسط دستگاه نظارت صورت گیرد. 
ب( قبل از اجراي لوله کشي، دستگاه نظارت باید ضمن بازدید از محل، نقشه هاي طراحي را بررسي 

نموده و در صورت عدم مشاهده ایراد یا مغایرت، نقشه ها را جهت اجرا تأیید نماید. 
پ( مصالح مورد استفاده در سیستم لوله کشي گاز باید قبل از اجرا توسط دستگاه نظارت مورد بررسي 
قرار گرفته و گواهینامه هاي ساخت آن ها کنترل و از مناسب بودن آن ها براي استفاده در سیستم 
نظارت  دستگاه  که  صورتي  در  شود.  حاصل  اطمینان  مبحث  این  مقررات  طبق  گاز  لوله کشي 
ضروري تشخیص دهد براي اطمینان از مطابقت مصالح با مقررات این مبحث باید آزمایش هاي 

الزم بر روي مصالح انجام گیرد. 
ت( درحین اجراي لوله کشي، دستگاه نظارت باید از محل به طور اتفاقي، در مقاطع زمانی مختلف هر 
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چند بار که الزم بداند )حداقل سه بار( بازدید نموده و از صحت انجام آن اطمینان حاصل نماید. 
ث( هرگاه در ضمن اجراي لوله کشي، الزم باشد تغییري در نقشه هاي اجرایي صورت گیرد، باید نقشه 

هاي اصالحي براساس این مقررات، تهیه و به تأیید دستگاه نظارت برسد. 
ج( در پایان کار، دستگاه نظارت باید از کار اجرا شده بازدید نموده ضمن صورت برداري از اشکاالت، 

موارد را جهت برطرف نمودن آن ها به مجري ابالغ نماید. 
چ( پس از رفع اشکاالت باید سیستم لوله کشي طبق مفاد بخش 17-16 این مبحث مورد آزمایش هاي 
الزم قرار گرفته و در صورت عدم وجود اشکال، تأییدیه آزمایش به وسیله دستگاه نظارت صادر 

گردد. 
ح( در مورد لوله کشي دفنی مطابق بندهای17-13-4-5 و 17-13-5-3 و 17-13-5-7 باید کلیه 
مراحل کار به وسیله دستگاه نظارت تا زمان صدور تأییدیه قبل از پوشاندن لوله کشي کنترل شود. 
خ( دستگاه نظارت موظف است فقط در صورتي که مشخصات و الزامات محل نصب از نظر تهویه و 
دودکش وسایل گازسوز مطابق مقررات این مبحث در نقشه و در زمان لوله کشي رعایت شده باشد 
)عالوه بر مشخصات فني و ایمني لوله کشي که باید مطابق بندهای مربوطه در این مقررات انجام 

شده باشند( نقشه طراحی و لوله کشي اجراشده را تأیید نماید. 
انتخاب مصالح،  د( مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تأییدیه هاي مربوطه در همه مراحل طراحي، 
اجرا، آزمایش های سیستم لوله کشي گاز و همچنین حصول اطمینان از مناسب بودن دودکش ها 

و مجاري تهویه جهت لوازم گازسوز به عهده دستگاه نظارت مي باشد. 
ذ( در مواردي که دستگاه نظارت ضروري بداند براي حصول اطمینان از کیفیت طراحي، اجرا، مصالح 
و آزمایش ها مي تواند از خدمات مشاورین و یا افراد ذیصالح استفاده نماید )بند 4-5-10-17( 
ولي در هر صورت تأیید نقشه هاي طراحی و مسئولیت هاي ناشي از آن به عهده دستگاه نظارت 

مي باشد. 
ر( در صورت تخطي مجري از الزامات این مقررات، دستگاه نظارت موظف است مراتب را کتباً به اطالع 
مجري و مراجع ذي صالح برساند و مجري موظف به رفع آن بوده و در صورت استنکاف مجري از 
رفع تخلف، دستگاه نظارت موظف است ضمن عدم صدور تأییدیه، موضوع را به مراجع ذي صالح 
)مرجع معرفی کننده دستگاه نظارت و کارفرما( جهت بررسي تخلفات صورت گرفته اطالع دهد. 

4-2-10-17  شرکت ها، موسسات، مشاورین و افراد ذیصالح 
شخص حقیقی و یا حقوقی که از مراجع قانونی جهت کار تخصصی مربوطه دارای مجوز و گواهینامه 

صالحیت معتبر باشد. 
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11-17 مشخصات مواد و مصالح مصرفی،  برآورد،  طراحی و 
انتخاب مصالح سیستم لوله کشی گاز

1-11-17  مشخصات مواد و مصالح مصرفی
1-1-11-17  لوله ها 

الف(  لوله های فوالدی 
لوله های فوالدی مورد استفاده درلوله کشی گاز می تواند از نوع بدون درز و یا درزدار باشد. این لوله ها 
از نظر ساخت، مواد، ابعاد، وزن، آزمایش ها و رواداری ها باید با آخرین ویرایش یکی از استانداردها 
 ISIRI 3360 EN 10255 , IGS-M-PL-001(2), و یا API 5L Grade B مطابقت داشته باشد 

)طبق جدول شماره پ-1-4(. 

ب( لوله های پلی اتیلن
کاربرد لوله های پلی اتیلن فقط به صورت مدفون برای استفاده در شبکه های گازرسانی شهرك ها و 

محوطه مجتمع های مسکونی و صنعتی مجاز می باشد. 
استاندارد با  و  شده  ساخته  گازرسانی  شبکه  در  استفاده  مخصوص  باید  پلی اتیلن   لوله های 
IGS-M-PL-014-1(2) مطابقت داشته باشند. شبکه های پلی اتیلن می بایست براساس این مبحث و 

ضوابط و دستورالعمل شرکت ملّی گاز به شمارهIGS-C-DN-001(0) 6 اجرا شوند. 
تبصره 1: استفاده از لوله های پلی اتیلن در سیستم گازرسانی داخل ساختمان ها مجاز نمی باشد.

تبصره 2: استفاده از لوله های پلی اتیلن به صورت روکار مجاز نمی باشد.
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تبصره3: اتصال لوله های پلی اتیلن به لوله های فوالدی فقط با استفاده از اتصال رابط1 لوله فوالدی به 
لوله پلی اتیلن و مطابق استانداردIGS-M-PL-014-3(1)  مجاز می باشد.

تبصره4: اتصاالت مورد استفاده در سیستم لوله کشی گاز پلی اتیلن باید از نوع الکتروفیوژن بوده و با 
استاندارد IGS-M-PL-014-2 مطابقت داشته باشند.

تبصره 5: در نقاطی که رعایت عمق )قطر لوله +100 سانتیمتر( برای دفن لوله های پلی اتیلن ممکن 
نباشد، باید مشابه بند 17-12-5-3-1-4 عمل شود.

پ( لوله های مسی 
الف: استفاده از لوله های مسی که با مشخصات بند 17-4-4-1 ردیف »ب« مطابقت داشته باشند، 
فقط برای اتصال لوازم گازسوز با فشار حداکثر یک چهارم پوند بر اینچ مربع ) 1724 پاسکال( و 

حداکثر طول 1/5 متر مجاز می باشد.
ب :  استفاده از لوله های مسی به عنوان بخشی از سیستم لوله کشی اعم از روکار و یا توکار مجاز 

نمی باشد.
ت(  لوله های قابل انعطاف )شیلنگ( برای اتصال دستگاه های گازسوز 

1: از این لوله ها فقط برای اتصال دستگاه های گازسوز به سیستم لوله کشی گاز استفاده می شود و 
کاربرد آن برای اتصال و یا بخش هائی از سیستم لوله کشی غیر از مورد یاد شده ممنوع می باشد.
2: مشخصات و حداکثر طول مجاز استفاده از لوله های قابل انعطاف مطابق با شرایط مندرج در بند 

»ب« ماده 17-4-4-1 بخش اول این مقررات می باشد.

2-1-11-17  اتصاالت 
الف( اتصاالت فوالدی 

1 : اتصاالت جوشی 
در اجرای لوله کشی گاز به صورت توکار و همچنین روکار باالتر از دو اینچ، کلیه اتصاالت باید از نوع 
جوشی فوالدی بدون درز مطابق مشخصات ASTM A-234 Grade WPB با حداکثر 0/25 درصد 
کربن و یا استاندارد ملی 3076 و یا استاندارد IGS-M-PL-022-1  بوده و  از نظر ابعاد با استاندارد 

ANSI B16.9 مطابقت داشته و ضخامت آن از رده 40  کمتر نباشد.

2 : اتصاالت دنده ای 
استفاده از اتصاالت پیچی به استثنای اتصاالت ورودی و خروجی رگوالتور، کنتور  و شیر قفل شونده 

در علمک ها، ممنوع می باشد.

1.Transition Fitting
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اتصاالت دنده ای باید مطابق با استاندارد ملّی شماره 1798 باشد.
3 :  فلنج ها 

فلنج ها باید فوالدی، دارای گردن جوشی و از نوع ASTM A-105 ساخته شده به روش آهنگری 
)فورج(، کالس 150 طبق استاندارد ANSI B.16.5 بوده و سطح آن ها باید بر آمده و شیاردار باشد. 

کاربرد اتصاالت فلنجی به صورت مدفون مجاز نیست.
ب(  اتصاالت پلی اتیلن 

استاندارد با  مطابق  الکتروفیوژن1  نوع  از  اتصاالت  از  استفاده  با  فقط  پلی اتیلن  کشی  لوله   اجرای 
یا  لب2  به  لب  جوش  از  اعم  اتصاالت  انواع  سایر  از  استفاده  می باشد.  مجاز   IGS-PL-014-2(2)

مکانیکی و غیره مجاز نمی باشد.
پ(  اتصاالت دنده پیچ 

اتصاالت دنده پیچ باید از جنس فوالدی و یا چدن چکش خوار و با شرایط زیر باشد:
از نظر ظاهری عاری از عیب و خلل و فرج داخلی یا خارجی و نواقص ظاهری باشد.  �1

سرهای آن دارای بر جستگی به صورت طوقه باشد تا در مقابل فشار وارده برای محکم بستن دنده   �2
پیچ مقاومت نموده و ترك نخورد.

در صورتیکه توسط گیره فشرده شود تا وقتی که قطر آن الاقل تا 80   % قطر اصلی تقلیل پیدا   �3
می کند نباید در آن ها شکستگی یا ترك به وجود آید.

ضخامت جداره بدنه آن ها الاقل برابر ضخامت جداره لوله ای باشد که اتصال بر آن نصب می گردد.  �4
بوده و حداقل های مندرج در  یکنواخت  کاماًل  باید  اتصال  بدنه  ضخامت جداره کلیه قسمتهای   �5

استاندارد مربوطه را دارا باشد.
فشار ترکیدن هیدرواستاتیکی آن ها الاقل برابر فشار ترکیدن لوله ای باشد که اتصال بر آن نصب   �6

می گردد.

3-1-11-17 مواد آب بندی اتصاالت دنده پیچ
برای آب بندی اتصاالت دنده ای لوله های گاز باید روی دنده های خارجی لوله و اتصال را به اندازه کافی و 
مناسب با مواد یا نوار آب بندی )تفلون( پوشانید. بکار بردن نخ های کنفی یا خمیر و سایر مواد که برای 
آب بندی لوله های آب متداول است برای لوله های گاز مجاز نمی باشد. ترکیبات موادی که برای آب بندی 
اتصاالت بکار می رود باید در برابر اثرات گاز طبیعی و مواد شیمیایی موجود در آن که در لوله ها جریان 

1. Electro Fusion
2. Butt weld
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دارد مقاوم باشد. عالوه بر آن این مواد باید همیشه حالت نرمی خود را حفظ کرده و خشک نشود و نیز 
به نحوی باشد که در اثر فشار یا حرارت زیاد محیط سیالن پیدا نکرده و از البالی اتصاالت خارج نشود.

4-1-11-17 شیرهای فلزی 
شیرهائی که در شبکه گاز با  لوله های فوالدی نصب می شود باید از نوع ربع گرد توپکی یا سماوری1  

طبق مشخصات زیر باشد:
استانــدارد طبق  آن ها  عالمتگــــذاری  و  آزمایــش ها  انــدازه ها،  ساخت،  طراحــی،   الف: 

IGS-M-PL-002-1(2) و IGS-M-PL-010-1(1) یا API 6 D باشد .

یا  از نوع کالس 150  ASTM A216 GRWCB و  باید فوالدی طبق استاندارد  : جنس شیر  ب 
معادل آن باشد  

پ:  شیرهای تا اندازه  اینچ می تواند از نوع جوشی، فلنجی و یا دنده پیچ باشد و شیرهای نوع توپکی 
و سماوری از اندازه 2 اینچ به باال باید از نوع  فلنجی یا جوشی باشد.

ت: شیرهای برنجی یا برنزی از نوع دنده پیچ تا اندازه  اینچ برای لوله کشی های روی کار در صورتیکه 
از نظر فشار و شرایط استفاده مناسب بوده و با استانداردهای موسسه استاندارد و یا شرکت ملی 

گاز مطابقت داشته باشد، قابل قبول است.
بوده و نصب حوضچه  بلند  با ساقه  به صورت جوشی  باید  شیرهای مدفون شبکه های گاز  تبصره: 

بازدید آن ها طبق نقشه های استاندارد شرکت ملی گاز باشد.

5-1-11-17 شیرهای پلی اتیلن
شیرهای پلی اتیلن که در شبکه های گاز نصب می شوند باید از نوع ربع گرد توپکی طبق استاندارد (0) 

IGS-M-PL-015 باشد.

6-1-11-17 پوشش لوله و اتصاالت فوالدی 
انواع پوشش های مورد استفاده برای عایقکاری لوله های مدفون باید مطابق جدول شماره پ-4-2 باشد.

7-1-11-17 دستگاه جوش پلی اتیلن
استاندارد با  مطابق  الکتروفیوژن  جوش  دستگاه  با  باید  پلی اتیلن  اتصاالت  و  لوله   جوشکاری 

IGS-M-PL-016(2)  انجام گیرد. 

1. Ball or Plug Valve
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8-1-11-17 الکترودهای جوشکاری 
مطابق  الکترودهای  از  استفاده  با  باید    API-5L Grade B لوله های  پاس های  کلیه  جوشکاری 

استاندارد AWS-E-6010  و یا ISIRI – 871 باشد.
تبصره:  مشخصات و نمونه الکترودها قبل از مصرف باید به تائید دستگاه نظارت برسد.

 انتخاب قطر الکترود در هر مورد بستگی به اندازه های پاس اول، قطر لوله و ضخامت جداره آن دارد. 
در این رابطه می توان از الکترودهای با قطر 3/32 اینچ یا 1/8 اینچ یا بر حسب مورد استفاده نمود. 
الکترودها تا زمان استفاده باید در جعبه های در بسته اصلی نگهداری شده و انبار کردن آن ها باید بر 
طبق توصیه های سازنده باشد. الکترودها پس از آنکه از جعبه های اصلی خارج شدند باید از رطوبت 
و صدمه به پوشش آن ها محافظت شوند. الکترودهایی که صدمه دیده اند مردود شناخته شده و باید 

از کارگاه خارج شوند.

9-1-11-17 واشر الئی
واشرهائی که در فاصله بین فلنج های لوله کشی گاز بکار می روند باید از جنسی باشد که در برابر 
فشاری که سیستم لوله کشی بر مبنای آن طراحی گردیده و همچنین ترکیبات شیمیایی گازی که 
در سیستم لوله کشی انتقال داده می شود مقاوم بوده و بتواند خواص فیزیکی و شیمیایی خود را در 
درجه حرارت و فشار طراحی شده حفظ نماید. واشرها باید از الیاف فشرده شده نسوز ساخته شده و در 
صورتیکه در ساختن آن ها الیاف فلزی بکار رفته باشد بتوانند تا دمای 500 درجه سانتی گراد مقاومت 
نماید. هرگاه فلنجی باز شود هنگام بستن مجدد آن باید واشر را تعویض نمود. واشرهای مصرفی باید 

با استاندارد شرکت ملی گاز به شماره IGS-M-PL-008 مطابقت داشته باشد.

10-1-11-17 مصالح مستعمل 
مصالح لوله کشی از قبیل لوله، اتصاالت و شیرهایی را که قبأل از سیستم لوله کشی باز شده است، 

نباید در لوله کشی گاز مورد استفاده قرار گیرد.

11-1-11-17 سایر مصالح 
اگر در سیستم لوله کشی گاز الزم باشد از مصالحی استفاده شود که مشخصات آن ها در این مقررات 
گفته نشده است، باید این مصالح به ترتیب اولویت مطابق با استانداردهای اقالم شبکه های گازرسانی 
شرکت ملی گاز)IGS(، استاندارد ملی نفت)IPS(  و استاندارد ملّی ایران )ISIRI( باشد. این مصالح 
باید به طور کامل بررسی شده و پس از نصب به طور دقیق آزمایش شود تا اطمینان حاصل گردد که 
برای کار مورد نظر مناسب و از نظر ایمنی مورد اطمینان می باشد، عالوه بر آن از طرف سازنده آن ها 
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برای مصرف در سیستم لوله کشی گاز توصیه شده باشد و در هر حال قبل از استفاده از این گونه 
وسایل باید به تائید دستگاه نظارت رسیده باشد.

12-1-11-17 عالمتگذاری 
روی هر قطعه از لوله، اتصاالت، شیرها و دیگر اجزاء لوله کشی گاز باید عالمت کارخانه سازنده، استاندارد 

ساخت و اندازه به صورت ریخته گری، پالك فلزی، رنگ پاك نشدنی نصب و یا نقش شده باشد.
تبصره: در مورد شیرها و فلنج ها رده فشار نیز باید درج گردد.

2-11-17 برآورد مصرف و طراحی سیستم لوله کشی گاز
2-11-17 -1 برآورد مصرف گاز

مقدار گاز الزم برای مصرف بر حسب متر مکعب در ساعت به استثنای شهرك های مسکونی و صنعتی 
را باید از ظرفیت حرارتی که سازندگان وسایل گازسوز برای آن ها مشخص کرده اند با در نظر گرفتن 

ارزش حرارتی گاز طبیعی برآورد کرده و یا از مقدار مصرف قبلی سوخت دستگاه محاسبه نمود. 
برآورد مصارف شهرك های مسکونی و صنعتی باید با استفاده از نرم افزارهای مورد تائید شرکت 

ملی گاز ایران و با منظور کردن شرایط اقلیمی و ضرایب رشد و توسعه شبکه انجام شود.
تبصره 1: در صورت موجود نبودن اطالعات مربوط به ظرفیت حرارتی دستگاه ها، میزان مصرف گاز 

باید بر اساس دفترچه محاسباتی مربوطه، برآورد شود.
تبصره 2: قرارداد مشترك با شرکت گاز استان باید بر اساس برآورد مصارف محاسبه شده، منعقد 

گردد.

2-11-17 -2 طراحی سیستم لوله کشی گاز
براساس ضوابطی که سازمان قانونی نظارت بر لوله کشی گاز مشترکین عمده تعیین می نماید، الزم 
است که طرح سیستم لوله کشی گاز به صورت نقشه )کروکی، پالن، ایزومتریک .....( توسط طراح تهیه 
شود. این نقشه/ نقشه ها به گونه ای باید تهیه شود که در آن ها تمام جزئیات سیستم لوله کشی اعم 
از اقطار لوله ها، موقعیت، فواصل انشعاب، طول بخش های مختلف سیستم لوله کشی و میزان مصارف 

هر یک از نقاط پیش بینی شده و شیرهای مصرف کننده ها مشخص شده باشند.
نقشه ها باید دارای مقیاس و یا اندازه بوده جزئیات ساختمانی، کانال، حوضچه، تکیه گاه، غالف، 

سیستم های تقلیل فشار ثانویه و کلیه اطالعات مورد نیاز طرح در آن ها مشخص شده باشند.
در نقشه ایزومتریک باید محل ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری )محل تحویل گاز از طرف شرکت 

گاز ناحیه(، نام دستگاه های گازسوز و حداکثر مصرف بر حسب متر مکعب در ساعت درج گردد.
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3-2-11-17 افزودن به سیستم لوله کشی موجود
چنانچه در نظر باشد، سیستم لوله کشی موجود توسعه یابد، باید اطمینان حاصل نمود که سیستم 
موجود ظرفیت کافی برای افزایش مصرف را داشته باشد. در غیر این صورت باید با تعویض لوله ها 
با لوله با قطر بیشتر و یا احداث لوله کشی مجزا برای مصارف جدید اقدام گردد. اخذ مجوز توسعه 

سیستم لوله کشی از شرکت گاز ناحیه الزامی است.

4-2-11-17 نقطه تحویل گاز به مشترک 
این نقطه،  اولیه می باشد. در  ایستگاه تقلیل فشار  لوله کشی گاز داخلی و  اتصال بین سیستم  محل 
لوله کشی گاز داخلی توسط یک شیر که جهت قطع و وصل جریان گاز مورد استفاده قرار می گیرد به 

ایستگاه تقلیل فشار اولیه متصل می شود.

5-2-11-17 نقاط اتصال به سیستم سوخت جایگزین 
واحدهایی که در آن ها برای مواقع قطع گاز شبکه شهری پیش بینی سوخت گاز جایگزین گردیده 
است، در محل اتصال که باید بعد از ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری باشد، از شیر سه طرفه استفاده 
شود. در غیر این صورت الزم است شیر یک طرفه برای جلوگیری از جریان معکوس پیش بینی شود 
و شیرگذاری باید به گونه ای باشد که در هنگام بازبودن یک مسیر، جریان گاز، از مسیر دیگر مسدود 

گردد. 

6-2-11-17 محل نصب ایستگاه های تقلیل فشار و یا رگوالتورها
برابر صدمات خارجی  در  باید طوری نصب شوند که  فشار  تقلیل دهنده  تجهیزات  یا  و  رگوالتورها 
در  باشد،  ارتباط  در  آزاد  فضای  با  مستقیم  صورت  به  باید  رگوالتورها  نصب  محل  باشند.  محفوظ 
صورت عدم وجود ارتباط مستقیم با فضای آزاد، باید ونت رگوالتور توسط لوله کشی با قطر مناسب 
به فضایی متصل شود که تخلیه گاز ناشی از ونت در آن بدون خطر  باشد و باید پیش بینی های الزم 
برای جلوگیری از ورود آب، حشرات و اشیاء خارجی به داخل ونت رگوالتور به عمل آید. اتصال ونت 
رگوالتور به مجرای دودکش دستگاه ها به هیچ وجه مجاز نمی باشد. رگوالتورها باید دارای شیر قطع 

کن فشار باال و فشار پایین باشند و نصب شیر قطع کن قبل و بعد از رگوالتورها الزامی است.

7-2-11-17 مالحظات کلی در تعیین قطر لوله ها 
قبل از اقدام به نصب سیستم لوله کشی گاز باید قرارداد اشتراك گاز طبیعی با شرکت گاز ناحیه/ 
شهر/ استان ذیربط منعقد گردد. سیستم لوله کشی باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که حداکثر 
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میزان گاز مصرفی دستگاه های گازسوز را بدون افت فشار خارج از میزان مجاز از نقطه ورود گاز به 
سیستم لوله کشی تا نقاط مصرف تأمین نماید. نقطه تحویل گاز به مشترك باید از طرف شرکت گاز 

ناحیه مشخص شده باشد.

8-2-11-17 افت فشار مجاز 
نقاط  از  لوله کشی در شرایط حداکثر جریان گاز در هیچ یک  افت فشار طراحی شده در سیستم 

مصرف نباید از 10 درصد فشار اولیه تجاوز  نماید.
یادآوری: منظور از نقطه مصرف برای لوازم گاز سوز که مجهز به رگوالتور هستند تا شیر قبل از 

رگوالتور و در سایر موارد تا شیر قبل از دستگاه گاز سوز می باشد.

9-2-11-17 حداکثر سرعت گاز 
سرعت گاز در سیستم لوله کشی نباید از 20 متر در ثانیه تجاوز نماید.

10-2-11-17 حداکثر میزان مصرف 
گازسوز  دستگاه های  مصارف  حداکثر  مجموع  ساعت(  در  مکعب  متر  )برحسب  مصرفی  گاز  میزان 
براساس مشخصات فنی آن ها که توسط سازندگان تعیین شده، می باشد. میزان مصرف چنانچه توسط 
سازنده دستگاه گازسوز مشخص نشده باشد، با استفاده از جدول 17-4-2 و توسط طراح مشخص 
گازسوز  های  دستگاه  کلیه  همزمان  کارکرد  براساس  باید  کشی  لوله  سیستم  کل  مصرف  می شود. 

پیش بینی شده در حداکثر ظرفیت دستگاه ها محاسبه شود.
تبصره: در مواردی که دستگاه هایی با سایر سوخت ها مورد استفاده قرار دارند، مصارف گاز آن ها باید 

از طریق محاسبات ارزش حرارتی سوخت ها و معادل یابی با گاز طبیعی تعیین شود.

11-2-11-17 تعیین قطر لوله ها 
اندازه قطر لوله های سیستم لوله کشی گاز باید به یکی از روش های زیر انجام شود:

-  با استفاده از جداول تعیین قطر لوله ها 
-  با استفاده از فرمول های محاسباتی 

-  با استفاده از نرم افزارهای طراحی مورد تأیید شرکت ملّی گاز

الف( برآورد  قطر با استفاده از جداول 
این روش فقط به منظور برآورد اولیه قطر لوله ها در شبکه های گاز شاخه ای مورد استفاده قرار می گیرد 
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و طراحی تفصیلی باید با استفاده از روابط طراحی و نرم افزارهای مورد تائید انجام شود. در این جداول 
)بخش پیوست جداول شماره پ-4-4 الی پ-4-8( ظرفیت های لوله ها برای فشار، قطر و طول های 
مختلف داده شده است. طول مورد استفاده برای محاسبات، طوالنی ترین مسیر بوده که فاصله بین 

خروجی از ایستگاه تقلیل فشار تا دورترین مصرف کننده از آن می باشد.

ب( محاسبه اندازه قطر لوله ها با استفاده از فرمول ها 
از  توان  می  گاز،  مجاز  سرعت  حداکثر  و  فشار  افت  به  توجه  با  لوله ها  قطر  اندازه  تعیین  برای 
فرمول های جریان گاز با در نظر گرفتن کلیه شرایط مربوط استفاده نمود. به عنوان نمونه فرمول 

زیر ارائه می گردد:
فرمول وایموت: 

)1(
                                                  

فرمول فوق برای جریان گاز در لوله ها با اندازه اسمی 12 اینچ و یا کمتر و همچنین فشار بیش از 
0/35 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع )5 پوند بر اینچ مربع( بکار می رود.

در فرمول فوق پارامترهای به کار رفته به شرح زیر است:
Q= مقدار جریان، مترمکعب در ساعت در شرایط استاندارد )فشار 1/033 کیلوگرم بر سانتی متر مربع 

و دمای 15/6 درجه سلسیوس( 
To=  دمای پایه )273/2 + 15/6 ( کلوین

Po= فشار پایه 1/033 کیلوگرم بر سانتی متر مربع 

P1= فشار ابتدای لوله، کیلوگرم بر سانتی متر مربع مطلق

 P2= فشار انتهای لوله در نقطه مصرف، کیلوگرم بر سانتی متر مربع مطلق )P2 براساس ده درصد افت 
فشار اولیه منظور می شود(

d= قطر داخلی، سانتی متر 

G= چگالی گاز 

273/2+ t ، دمای مطلق گاز =T

t= دمای قابل اندازه گیری گاز، سلسیوس 

L= طول لوله ، کیلومتر 
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اگر در فرمول فوق K 8/288 = T،  kg/cm2 033/1=  Po  ،  65/0 = G  و طول بر حسب متر 
= L  باشد، فرمول به صورت زیر خواهد بود .

)2(
                 

و طول های  قطر  فشار،  برای  لوله  الی پ-4-8  ظرفیت های مختلف  در جداول شماره پ-4-4 
مختلف آنها داده شده است. در صورتی که طول لوله کشی و یا قطرلوله ها باالتر از ارقام مندرج در 

جداول مذکور باشد، می توان ظرفیت های الزم را با استفاده از فرمول های )1( یا )2( محاسبه نمود.
در صورتیکه چگالی گاز غیر از 0/65 باشد برای بدست آوردن ظرفیت لوله باید ظرفیت های بدست 
آمده از جداول فوق الذکر را در ضرائب داده شده در جدول شماره پ-4-3 بخش پیوست ضرب نمود.

- فرمول های فوق الذکر برای جداول شماره 6 الی 8  بخش پیوست 4 مورد استفاده قرار می گیرد.
اینکه مقدار آن از 20 متر در ثانیه تجاوز نکند،  از  - برای محاسبه سرعت گاز در لوله و اطمینان 

می توان از فرمول زیر استفاده نمود.  

)3(
                                                                                                     

که در آن: 
V = سرعت جریان گاز )متر در ثانیه( 

Q =  میزان جریان )متر مکعب استاندارد در ساعت(
P1 =  فشار اولیه )کیلوگرم بر سانتی متر مربع مطلق(

d =  قطرداخلی لوله )سانتی متر( 

پ( نرم افزارهای طراحی شبکه های لوله کشی گاز 
تائید  مورد  باید  )حلقوی(  آنتنی  غیر  گازرسانی  شبکه های  طراحی  خاص  افزارهای  نرم  از  استفاده 

شرکت ملّی گاز ایران باشد.
طراحی شبکه های گاز با استفاده از لوله های پلی اتیلن باید به صورت شاخه ای و محاسبات آن 
با استفاده از فرمول IGT  و یا نرم افزارهای طراحی که مورد تائید شرکت ملّی گاز ایران است انجام 

گیرد.  
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12-17 اجرای لوله کشی گاز

1-12-17  کلیات
این بخش کلیه شرایط و عملیات مورد نیاز برای نصب و اجرای سیستم لوله کشی گاز با فشار 2 تا 60 

پوند بر اینچ مربع برای محوطه ها و مجموعه های مسکونی را شامل می شود. 
لوله کشی در محوطه های باز و نقاطی که امکان قرار گرفتن لوله در مسیر رفت و آمد وسایل نقلیه، 
یا افراد و یا برخورد اجسام خارجی وجود دارد و یا در معرض صدمات مکانیکی باشد، باید در زیر زمین 

و به صورت دفنی یا توکار اجرا شود.
تبصره: در داخل ساختمان ها و نقاط سرپوشیده که غیر مسکونی بوده و در معرض صدمات نباشد 

لوله کشی تا فشار 30 پوند بر اینچ مربع می تواند به صورت روکار اجرا شود.

2-12-17  تجهیز کارگاه 
مجری قبل از شروع هرگونه عملیات اجرایی باید تجهیزات و ابزارهای الزم را تهیه نموده و محلی را 

به عنوان کارگاه و متناسب با پروژه تعیین نماید، کارگاه باید دارای شرایط زیر باشد:
1. کارگاه باید در محلی ایمن و از نظر حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان و رانش زمین محفوظ باشد.

2. کارگاه باید دارای حداقل امکانات شامل آب، برق و تلفن باشد.
با محل اجرای کار دارای فاصله  باشد که دسترسی به آن آسان و  باید به گونه ای  3. محل کارگاه 

مناسب باشد.
4. کارگاه باید دارای محل مناسب جهت دفتر و استقرار کارکنان و انبار مناسب برای نگهداری اجناس 

و تجهیزات مورد نیاز پروژه باشد.
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3-12-17  نقشه های اجرایی 
قبل از شروع عملیات اجرایی، مجری باید نقشه های طراحی شده و وضعیت محل اجرا را بررسی کرده 
و نقشه های اجرایی را آماده نماید. چنانچه ایجاد تغییراتی در مسیر ضروری باشد، مجری باید این 
تغییرات را به تأیید دستگاه نظارت رسانده سپس اقدام به تهیه نقشه اجرایی نماید. پس از آماده شدن، 

نقشه های اجرایی باید به تائید دستگاه نظارت برسند.
تغییر مقدار  تغییراتی که سبب  اولیه و هرگونه  برآورد مصرف  با  تبصره: در صورت وجود مغایرت 
مصرف و یا فشار شود، باید نسبت به اصالح قرارداد و طراحی با هماهنگی سازمان های ذیربط اقدام 

شود.
پس از تائید نقشه های اجرایی، دستگاه نظارت باید مجوز شروع عملیات اجرایی را به صورت کتبی 

صادر نماید.

4-12-17  خم کاری لوله های فوالدی
برای تغییر دادن مسیر لوله های فوالدی حتی االمکان باید از اتصاالت مناسب و یا از لوله های خم شده 
در کارخانه لوله سازی استفاده شود. در صورتی که خم کردن لوله ها در محل نصب اجتناب ناپذیر 

باشد، برای خم کاری باید شرایط زیر رعایت گردد:
الف( خم کردن لوله فقط باید با استفاده از وسایل  و روش های مخصوص خم کاری لوله ها انجام گیرد.
ب( خمیدگی لوله باید صاف و عاری از هرگونه چین خوردگی، ترك خوردگی و عیوب مکانیکی باشد.

پ( برای لوله های درزدار، خط جوش طولی باید مجاور و یا روی خط میانی لوله که دارای کمترین 
تنش کششی یا فشاری است قرار گیرد.

ت(  قوس خمیدگی لوله نباید بیشتر از 90 درجه باشد.
ث(  شعاع انحنای داخلی خمیدگی نباید کمتر از 6 برابر قطر خارجی لوله باشد.

ج(  در قسمتی از لوله که خم می شود، نباید هیچ گونه خط جوش محیطی وجود داشته باشد.
چ(  وسط خمیدگی لوله باید از نزدیک ترین نقطه اتصال آن لوله به لوله و یا اتصاالت دیگر حداقل 
20 برابر قطر اسمی لوله فاصله داشته باشد. این فاصله را می توان برای لوله های 4 اینچ و بزرگتر 

تا 1/8 متر تقلیل داد.

5-12-17  لوله کشی دفنی 
1-5-12-17  کلیات

چنانچه لوله کشی در زیر سطح زمین اجرا شود و برای دسترسی به آن نیاز به حفاری زمین، تخلیه 
خاك و مصالح اطراف لوله ها باشد، لوله کشی دفنی نامیده می شود. 
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الف( لوله کشی دفنی باید داخل کانال حفاری شده مطابق شکل شماره پ-5-1 باشد.
ب( اجرای لوله کشی دفنی باید با استفاده از مصالح با مشخصات مندرج در بخش 17-11-1 باشد.
پ( جوشکاری در لوله کشی دفنی باید با روش ها و با شرایط مندرج در بخش 17-14 انجام شود.

ت( جهت جلوگیری از خوردگی لوله ها و اتصاالت فوالدی دفنی، باید عایقکاری آن ها مطابق شرایط 
مندرج در بخش 17-13 انجام شود.

ث( آزمایش های مورد نیاز در لوله کشی دفنی باید بر اساس موارد مندرج در بخش 17-16 صورت 
گیرد.

2-5-12-17  آماده سازی مسیر 
آماده سازی مسیر شامل خط کشی، حفاری کانال، تخلیه، تنظیم ابعاد محل حفاری شده و ساخت 

بستر جهت گذاشتن لوله ها می باشد و باید بر اساس شرایط ذیل انجام شود:
الف( مسیر لوله کشی مطابق با نقشه اجرایی باید در محل پیاده شده و خط کشی شود.

ب( خط کشی مسیر باید با استفاده از رنگ، گچ، مایع رنگی غیر قابل اشتعال و یا هر گونه مصالح 
ساختمانی که قابلیت نشان دادن مسیر را دارد، انجام شود.

پ( خط کشی باید به گونه ای انجام شود که مسیر الزم جهت عبور لوله ها و محل حفاری را به صورت 
کامل نشان دهد.

ت( خط کشی برای رویه برداری و حفاری کانال باید به صورت دو خط که نشان دهنده محدوده 
حفاری است انجام شود. فاصله دو خط باید از هر طرف از عرض کانال مورد نیاز، حداقل 5 و حد 

اکثر 10 سانتیمتر بزرگتر باشد.
ث( در صورت عبور لوله ها از مسیری که سطح آن توسط آسفالت، بتن و یا مصالح دیگری رویه سازی 
شده است، باید با استفاده از دستگاه برش مناسب و نیروی انسانی مجرب، اقدام به برش سطح 
و برداشتن رویه شود. رویه برداشته شده قبل از حفر کانال باید از محل تخلیه شود. رویه برداری 
باید به گونه ای باشد که حداقل تخریب را در محل های مجاور خط کشی انجام شده مسیر عبور 

لوله ها، ایجاد نماید.
ج(  مواد و مصالح به جا مانده از رویه های تخریب شده قبل از حفاری باید از محل تخلیه شوند.

چ(  حفاری کانال می تواند با استفاده از ماشین آالت برقی یا مکانیکی و یا نیروی انسانی انجام شود. 
الزامات ایمنی در زمان حفاری کانال باید به طور کامل رعایت شود.

باید  امکان ریزش وجود دارد، مجری  نرم و در زمان حفر کانال  ح( در زمین هایی که خاك آن ها 
از زمان شروع عملیات حفاری کانال تا زمان پرکردن آن، امکانات استحفاظی از قبیل پوشش، 

تخته کشی، ایجاد دیوار حائل و نصب پایه را فراهم و اجرا نماید.
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خ(  در محل هایی که سطح آب باال می باشد، باید در زمان حفاری و اجرای لوله کشی، با استفاده از 
دستگاه های مکنده اقدام به تخلیه آب محل حفاری، شود.

لبه کانال )حداقل 50  از  فاصله مناسب  با  و  باید در یک سمت کانال  از حفاری  د(  خاك حاصل 
سانتیمتر( ریخته شود. 

ذ(  حفاری همزمان در دو طرف معابری که قرار است دوطرف آن لوله گذاری شود در صورت عدم 
ایجاد مانع جهت عبور و مرور، مجاز می باشد.

ر(  ابعاد کانال باید به شرح ذیل باشد:
- عرض کانال )قطر خارجی لوله + 40 سانتیمتر( و حداقل عمق کانال )قطر خارجی لوله + 100 

سانتیمتر( می باشد.
ز(  در صورت وجود موانع و یا عدم امکان حفاری با تائید دستگاه نظارت، حداقل عمق کانال هشتاد 

سانتیمتر می تواند باشد.
ژ(  چنانچه بنا به ضرورت در یک کانال دو لوله مختلف کار گذاشته شود، مشخصات کانال باید مطابق 

شکل شماره پ-5-1 باشد.
س( در نقاطی که الزم است عملیات جوشکاری در داخل کانال انجام شود، ابعاد کانال باید طوری 

باشد که جوشکار بتواند با وسایل جوشکاری در داخل آن به راحتی کار کند.
ش( کف و دیواره کلیه کانال ها قبل از لوله گذاری باید تسطیح و رگالژ شده و از خرده سنگ و مواد 
زائد پاك گردد. همچنین الزم است طرفین لبه کانال به عرض30سانتیمتر از خرده آسفالت و 

غیره پاکسازی و تمیز شود. 
ص( پس از تنظیم ابعاد کانال ها باید کف کانال با 10 سانتیمتر ماسه یا خاك نرم پوشانده شود. برای 

لوله های پلی اتیلن باید از ماسه بادی استفاده شود.
ض( بستر آماده شده زیر لوله ها باید تمیز بوده و هیچ گونه سنگ ریزه و مواد اضافه که سبب زخمی 

کردن پوشش لوله ها می شوند، وجود نداشته باشد.

3-5-12-17  لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های فوالدی
در هنگام نصب لوله ها، اتصاالت و شیرها در داخل کانال موارد ذیل باید رعایت شوند:

1�  پس از اتمام عملیات جوشکاری، باید قطعات لوله کشی در داخل کانال و روی بستر آماده شده 
قرار گیرند.

2�  قبل از لوله گذاری باید در کف کانال بالشتک هایی از خاك نرم )خاك سرندی با قطر دانه های 
حداکثر تا 3 میلیمتر( به عرض 40 سانتیمتر و به فاصله 5 متر از یکدیگر ایجاد گردد. ارتفاع خاك 
نرم بالشتک ها باید به اندازه ای باشد که پس از استقرار لوله بر روی آن ها فاصله زیر لوله تا کف 

کانال حدود 15 سانتیمتر باشد.
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3�  در زمان گذاشتن لوله ها در داخل کانال باید با استفاده از تجهیزات مناسب و با حداقل خرابی 
پوشش، لوله ها داخل کانال قرار گیرند. در محل هائی که سطح آب های زیرزمینی به طور طبیعی و 
یا به دلیل سیل تا ارتفاع زیر لوله یا بیشتر در کانال باال آمده باشد، طبق نظر دستگاه نظارت باید 
از وزنه های مهار کننده یا میله های مهار کننده استفاده شود، به طوری که لوله در عمق معین در 
کف کانال قرار گیرد. بین مهار کننده و لوله باید از نوار پوشش استفاده کرده و باید پیش بینی 

الزم جهت جلوگیری از نفوذ آب به داخل لوله به عمل آید.
4�  سطح فوقانی لوله های مدفون باید تا سطح زمین حداقل 90 سانتیمتر فاصله داشته باشد و چنانچه 
امکان اجرا در این عمق وجود نداشته باشد، باید روی لوله به نحو مناسبی مقاوم گردد تا لوله در 
معرض فشارهای وارده توسط عوامل مختلف روی زمین قرار نگیرد. اگر به هر علت این فاصله 
کمتر از 50 سانتیمتر باشد، باید لوله در داخل کانال بتنی که مخصوص آن ساخته می شود قرار 
داده شده و پس از ریختن خاك نرم، روی آن توسط بلوك های بتنی پوشانده شود. در هر صورت 

نباید فاصله باالی لوله مدفون تا سطح زمین کمتر از 35 سانتیمتر باشد.
5�  برای جلوگیری از آسیب دیدن لوله و یا پوشش آن به وسیله ریشه درخت باید لوله کشی در فاصله 

مناسبی از درخت ها اجرا شود.
6�  در مواردی که لوله مدفون در معرض تردد وسایل نقلیه سنگین باشد، در صورتی که عمق آن از 
مقادیر مندرج در بند 4 کمتر باشد باید آن را از داخل غالف فلزی یا کانال با دیواره آجری و یا 

بتنی و پوشش بلوك های سیمانی قرار داد.
7�  اطراف لوله های مدفون تا فاصله 50 سانتیمتر از هر طرف نباید مصالح و مواد ساختمانی خورنده 

از قبیل شفته و آهک ریخته شود.
8�  جهت عبور لوله ها از روی کف بتنی باید کانال هایی برای این منظور در کف تعبیه شود. محل عبور 
لوله و کانال باید دقیقاً در لوله کشی مشخص شود و اطراف لوله داخل این کانال ها باید با ماسه و 
یا خاك نرم پر شده و روی آن طوری پوشانده شود که در صورت لزوم بدون وارد آمدن خسارت 

به ساختمان بتوان برای دسترسی به لوله روی آن را برداشت.
9�  لوله های گاز نباید با لوله های آب گرم و کابل برق فشار ضعیف در یک کانال قرار گیرند. در صورتی که 
قرار دادن آن ها در یک کانال اجتناب ناپذیر باشد باید لوله های گاز توسط عایق مناسبی در مقابل انتقال 

حرارت و یا اتصال الکتریکی محافظت شود و حریم آن ها بر اساس مقررات بخش 17-12-7 باشد.
به وسیله ماسه خشک  کانال  این  باید  باشد  قرار داشته  کانال مستقلی  لوله گاز داخل  چنانچه   �10
پر شود و اگر لوله گاز با سایر لوله ها و یا کابل برق در کانال اشتراکی قرار گیرد که امکان پر 
کردن کانال با ماسه وجود نداشته باشد، باید این کانال مجهز به هواکش های طبیعی مناسب در 

محل های مختلف باشد تا در صورت نشت گاز امکان جمع شدن گاز وجود نداشته باشد.
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11� فاصله لوله های مدفون تا لوله های تاسیساتی باید مطابق بخش 17-12-7 باشد.
12� فاصله لوله های مدفون گاز تا کابل های برق با ولتاژهای مختلف باید بر اساس بخش 7-12-17 

می باشد.
13� در مواردی که عبور لوله گاز از پی دیوار اجتناب ناپذیر باشد، این کار باید با استفاده از غالف فلزی 
صورت گیرد. غالف باید از لوله فلزی که قطر نامی آن از قطر نامی لوله گاز 2 اندازه بزرگتر است، 
باشد. جهت جلوگیری از تماس لوله گاز با غالف فلزی باید از کمربند مخصوص این کار استفاده 

شود و فاصله بین لوله گاز و غالف با استفاده از عایق ضد رطوبت پر شود.
14� در صورت عبور لوله گاز مدفون به موازات پی دیوار باید فاصله نزدیک ترین لبه کانال تا دیوار 

مجاور حداقل برابر عمق کانال باشد.
15� دفن اتصاالت پیچی و یا فلنجی مجاز نمی باشد.

16� در خاتمه هر روز کاری انتهای لوله هایی که در داخل کانال خوابانده شده اند باید به وسیله درپوش 
مناسب بسته شوند تا از ورود آب و گل یا اشیاء دیگر جلوگیری به عمل آید.

17� خط لوله در هیچ نقطه نباید تحت تنش قرار گیرد.
18� پس از انجام کلیه آزمایش های مندرج در بخش 17-16 باید روی لوله ها با استفاده از ماسه یا 
خاك نرم برای لوله های فوالدی و ماسه بادی برای لوله های پلی اتیلن پر شود. خاك نرم می تواند 
از خاك برگشتی کانال باشد مشروط بر اینکه از سرند مناسب با چشمه های حداکثر 8 میلیمتری 
سرند شده و فاقد سنگ و اشیاء نوك تیز و مصالح ساختمانی از قبیل آهک و خاك آغشته به مواد 
هیدروکربنی باشد و در غیر این صورت پیمانکار موظف به تامین خاك رس یا ماسه بادی طبق 
نظر دستگاه نظارت می باشد. ضخامت این الیه خاك نرم باید حداقل برابر با 20 سانتیمتر باشد. 
در صورت کم عرض بودن معبر یا امکان برخورد با موانع باید روی این الیه یک الیه موزائیک و 
یا آجر فشاری چیده شود. عرض این الیه باید از قطر لوله حداقل 5 سانتیمتر بزرگتر باشد. سپس 
کانال باید با خاك حفاری شده تا ارتفاع حد اقل بیست سانتیمتر و حد اکثر سی سانتیمتر باالتر 
از محل قرار گرفتن موزائیک ها و یا آجرچینی، پر شود. روی این الیه نوار اخطار کشیده شده و 

سپس کانال به صورت کامل تا سطح زمین پر می شود.
19� در زمان پر کردن کانال، باید با استفاده از دستگاه کوبانه، خاك برگشتی کوبیده شود تا خاك 

نشست کامل خود را انجام دهد.
20� پس از پر کردن کانال باید عالئم و دریچه ها در محل خود نصب شوند.

21� پس از اتمام مراحل فوق باید مسیر به حالت اولیه درآمده و به صورت کامل بازسازی شود.
22� مسیر لوله های دفنی در فواصل طوالنی باید به وسیله عالئم مشخص کننده که در نقاط و فواصل 

قابل رویت نصب می شوند، نشان داده شود.
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4-5-12-17  لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های پلی اتیلن
مقررات  اساس  بر  اتیلن  پلی  شیرهای  و  اتصاالت  لوله ها،  از  استفاده  با  دفنی  لوله کشی  اجرای 
 مندرج در این بخش فقط با فشار 60 پوند بر اینچ مربع )413686 پاسکال( و مطابق با استاندارد

IGS-C-DN-001(0) اجازه داده شده است. 

در هنگام اجرای لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های پلی اتیلن موارد ذیل باید رعایت شود:
1� جهت بارگیری، حمل و نقل و تخلیه لوله و اتصاالت می باید از وسایل مناسب که دارای سطوح صاف 

و فاقد اجسام تیز و برنده باشد، استفاده شود.
2�  مجری باید لوله ها و اتصاالت را در انبار سرپوشیده نگه دارد به طوری که تحت هیچ شرایطی در 
معرض نور خورشید قرار نگرفته و نحوه انبار کردن طوری باشد که امکان صدمه دیدن، فشرده 
شدن و یا سوراخ شدن آن ها وجود نداشته باشد. در صورتی که لوله ها، اتصاالت و شیرها به صورت 
بسته بندی کارخانه تحویل مجری گردد، باید این بسته بندی ها تا زمان استفاده باز نشده و از دست 

زدن به المنت های برقی اتصاالت الکتروفیوژن اکیداً خودداری شود.
3�  سطح زیر لوله ها باید صاف و هموار باشد. ارتفاع روی هم قراردادن لوله ها با توجه به جنس لوله، 
اندازه، ضخامت و درجه حرارت محیط متغیر بوده و با نظر دستگاه نظارت باید انجام گردد ولی در 
هر صورت ارتفاع روی  هم قراردادن لوله ها به صورت حلقه ای یا شاخه ای نباید از 1/5متر تجاوز 

نماید. 
4�  درپوش لوله ها و شیرها باید تا زمان جوشکاری بر روی آن ها باقی بماند.

5�  نگهداری لوله و اتصاالت پلی اتیلن تحت هیچ شرایطی نباید در دمای باالتر از 40 درجه سانتیگراد 
صورت پذیرد و در صورتی که بر اساس شرایط محیط و طبق نظر دستگاه نظارت امکان رعایت 
انقضای این  از  دمای مذکور فراهم نشود، حداکثر زمان نگهداری لوله سه ماه خواهد بود. پس 
مدت، آزمایش او آی تی1 بر روی لوله های مذکور انجام و چنانچه میزان او آی تی از مقدار ابتدا، 
کمتر از 20 درصد انحراف داشته باشد لوله قابل استفاده و در غیر اینصورت لوله قابل استفاده 

نخواهد بود. 
   تست او آی تی باید بر اساس استاندارد ISO 11357-6 انجام گیرد.

6�  ریسه نمودن و ردیف کردن لوله ها باید طبق شرایط زیر باشد:
- مجری موظف است فقط مصارف روزانه خود را از انبار به محل کار منتقل نماید.  

از  آن ها  طرف  دو  در  باید  می شوند  ریسه  هم  روی  خیابان  یا  کوچه  کنار  در  که  لوله هائی   -  
درپوشهای مناسب جهت جلوگیری از نفوذ آب، خاك و غیره استفاده گردد و الزم است درپوش 

11-  O.I.T : Oxygene Induction Time
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لوله ها تا زمان جوشکاری بر روی لوله ها باقی بماند. باید از قراردادن لوله ها در مسیر و مجاری آب 
و فاضالب خودداری گردد.

- لوله ها باید در طرفی از کانال ریسه شوند که حداقل عبور و مرور را داشته باشد.  
- برای ریسه کردن لوله ها باید از پایه های مناسب استفاده شده و بستر پایه ها به نحوی باشد که   

به بدنه لوله صدمه ای وارد نشود.
7� آماده سازی لوله ها و اجرای عملیات اتصال و جوشکاری باید مطابق مشخصات فنی و دستورالعمل های 

مندرج در بخش 17-14-2  باشد.
8� روش های بازرسی فنی جوش ها و آزمایش های مخرب باید مطابق مشخصات فنی و دستورالعمل های 

مندرج در بخش 17-14-2-5  و  17-14-2-6  و  17-14-2-7 باشد.
9�  لوله گذاری با شرایط زیر باید انجام شود:

- جهت گذاردن لوله در کانال باید از وسایل مناسب استفاده شود، به طوری که هیچگونه آسیبی   
به بدنه لوله ها وارد نشود.

و  افقی  فاصله  می بایست  گذارده شود،  کار  لوله مختلف  دو  کانال  در یک  است  قرار  - چنانچه   
عمودی آن ها از یکدیگر مطابق شکل شماره پ-5-1 بخش پیوست باشد.

- هنگام لوله گذاری باید تدابیر الزم جهت مقابله با انقباض و انبساط لوله به نحوی که مورد تائید   
دستگاه نظارت باشد به عمل آید.

لوله گاز  باشد،  لوله کشی موانع و سرویس های زیرزمینی وجود داشته  - در صورتیکه در مسیر   
باید از زیر این موانع عبور داده شود. فاصله فوقانی لوله گاز تا زیر موانعی از قبیل حوضچه های 
مخابراتی، لوله های آب و غیره باید 40 سانتی متر باشد. این فاصله در صورت محدودیت مکانی، با 
نظردستگاه نظارت قابل تغییر تا 35 سانتیمتر می باشد. در تقاطع شبکه های پلی اتیلن با کابلهای 
برق )باالتر از380ولت( یا لوله های حاوی مواد قابل اشتعال، رعایت فاصله حداقل یک متر ضروری 
است، اما در صورت رعایت حریم مشخص شده از طرف سازمان ذیربط و درصورت عدم امکان 

رعایت حریم فوق با نظر دستگاه نظارت تمهیدات خاص اتخاذ و عمل خواهد شد.
- در اجرای شبکه های پلی اتیلن و برخورد با موانع زیرزمینی چنانچه موانع دارای عمق زیادی   
بوده و امکان اجرای لوله های پلی اتیلن از روی موانع با رعایت بندهای 17-12-5-2 و 7-12-17 

وجود داشته باشد، اقدام و در غیر این صورت طبق نظر دستگاه نظارت عمل شود.
-  قبل از خاکریزی روی لوله باید اطالعات کاملی از کار اجراشده جهت تهیه نقشه های 1/200 یا   
1/1000 چون ساخت برداشته شده و همچنین عالمت گذاری محل شیرهای نصب شده بر روی 

دیوار مجاور و یا در صورت عدم امکان بر روی پایه های مخصوص به عمل آید.
- نظر به اینکه لوله های پلی اتیلن دارای ضریب انبساط حرارتی باالیی می باشد، لذا خاکریزی   
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بر روی لوله باید در دمای محیط بین 5 تا 25 درجه سانتیگراد انجام شود و چنانچه قرار باشد 
قسمت  به  شده  اجرا  قسمت  نهائی  اتصال  از  قبل  شود  انجام  روز  گرم  ساعات  در  لوله گذاری 
لوله گذاری شده قبلی، باید به خاك ریزی ماسه بادی با نظر دستگاه نظارت اکتفا نموده و پس از 

متعادل شدن دمای محیط و اجرای اتصال نهائی، و عملیات پر کردن کانال انجام شود.
- بر روی لوله  باید ماسه بادی به ضخامت 30 سانتیمتر ریخته شده سپس کانال باید با خاك   
حفاری شده تا ارتفاع حد اقل بیست سانتیمتر و حداکثر سی سانتیمتر پر شود. روی این الیه 
نوار اخطار زرد کشیده می شود به نحوی که خط میانی نوار زرد با محور لوله در یک امتداد قرار 

گیرد.
- روی نوار اخطار با خاکهای حاصل از گودبرداری در دوالیه تا سطح زمین پر شده و تسطیح   
و کوبیدن آن توسط دستگاه کوبانه تا حد تراکم الزم مورد تأیید دستگاه نظارت انجام می گیرد. 

حداکثر قطر دانه بندی خاك برگشتی به کانال نباید از ده سانتیمتر تجاوز نماید.
10� کلیه قسمت های مسیر لوله گذاری اعم از بتن و موزائیک یا چمن، آسفالت، جوی و کانال تأسیسات 

زیرزمینی و غیره باید پس از پرکردن کانال به حالت اولیه بازسازی شود.
11� عبور از تقاطع های اصلی- بزرگراه ها، راه آهن و رودخانه باید طبق شرایط زیر باشد:

-  قبل از شروع عملیات، مجری باید تمام وسایل ومصالح و اقالم مورد لزوم را که به تائید دستگاه   
نظارت رسیده باشد در محل کار حاضر نموده و کادر فنی ورزیده ای را جهت این کار انتخاب نماید.
-  عبور لوله با غالف فوالدی از زیر اتوبان ها، بزرگراه ها، جاده های اصلی و راه آهن باید طبق نقشه   
IGS=C-PL-001  انجام گیرد. برای این کار باید لوله عمود برجاده یا راه آهن بوده و زاویه تقاطع 

90 درجه باشد. در شرایطی که رعایت این زاویه بنا بر موقعیت محل و عوامل دیگر امکان پذیر 
نباشد، این زاویه نباید کمتر از 60 درجه باشد.

- جهت عبور لوله از موانع مهم باید با دستگاه بورینگ )مته نقب زننده( اقدام به ایجاد سوراخ در   
زیر جاده ها یا راه آهن نمایند و در صورت عدم دسترسی به دستگاه بورینگ و تائید دستگاه نظارت 
می توان با حفاری دستی و ایجاد کانال سیمانی )نصب کول( طبق دستورات دستگاه نظارت و 

نقشه IGS=C-PL-001  برای تقاطع راه آهن اقدام به عبور لوله با غالف فوالدی نمود.
- در مکان هائی که جهت عبور از موانع باید از کانال های عمیق زیرزمینی استفاده شود ابعاد کانال   
باید طوری انتخاب شود که کارکنان حفاری و جوشکاری بتوانند به راحتی در داخل آن کار کنند 
و در ضمن محل هائی که امکان ریزش سقف کانال ها وجود دارد باید با ایجاد سقف های موقت و 

مقاوم، از ریزش آن ها جلوگیری شود. 
12� برای مشخص شدن محل دقیق شیرها باید از تابلوهای نشانگر کوچک آلومینیومی با ابعاد معین 
طبق شکل شماره پ-5-1 که بر روی دیوار و یا پایه های سیمانی نصب می شود، استفاده نمود. 
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محل نصب این تابلوها باید در مکان هائی باشد که در معرض دید قرار داشته باشد و از محل نصب 
شیر دور نبوده و نهایتاً مورد تائید دستگاه نظارت باشد.

13� آزمایش مقاومت و نشتی خطوط شبکه کار گذاشته شده و همچنین انجام اتصال نهائی و گازدار 
نمودن شبکه و راه اندازی طبق مشخصات فنی مندرج در بخش17-16 خواهد بود.

6-12-17  لوله کشی رو کار
1-6-12-17  کلیات

لوله کشی گاز وقتی روکار است که دسترسی به آن مستقیم و نیازی به حفاری و تخریب نبوده و در 
محلی نصب شود که قابل رؤیت باشد. لوله کشی در سوله های صنعتی، محوطه های باز و نقاطی که 
امکان قرار گرفتن لوله در مسیر رفت و آمد وسایل نقلیه و یا افراد و یا برخورد اجسام خارجی وجود 
نداشته و یا در معرض صدمات مکانیکی نباشد تا فشار 30 پوند بر اینچ مربع )206843 پاسکال( 
می تواند به صورت روکار اجرا شود. در صورتی که فشار گاز داخل لوله ها از 30 پوند بر اینچ مربع 
فشار  دهنده  تقلیل  توسط  فشار  ساختمان،  به  ورود  از  قبل  باید  باشد،  بیشتر  پاسکال(   206863(

)رگوالتور( به حداکثر 30 پوند بر اینچ مربع )206843 پاسکال( تقلیل یابد. 
لوله کشی روکار باید با استفاده از لوله و اتصاالت فوالدی بوده و استفاده از لوله و اتصاالت پلی 

اتیلن مجاز نمی باشد.
تبصره: لوله کشی گاز روکار داخل ساختمان های مسکونی و غیر صنعتی که در ابتدای بند کلیات به 

آن ها اشاره نشده باید تا  فشار حداکثر 2 پوند بر اینچ مربع )13790 پاسکال( باشد.

6-12-17 -2  اجرای لوله کشی رو کار
اجرای لوله کشی روکار باید مطابق موارد زیر صورت گیرد: 

الف( در مناطقی که لوله گاز به صورت روکار اجرا می شود باید لوله ها توسط پایه های مناسبی محکم 
شده و پیش بینی های الزم جهت جلوگیری از صدمات فیزیکی صورت گیرد.

ب( لوله کشی روکار باید به ترتیب مناسبی در فواصل معین محکم و استوار شده باشد، برای این کار 
با قطر آن که دارای استحکام کافی می باشد  لوله و متناسب  از بست های فلزی مخصوص  باید 

استفاده شود.
پ( بستن و یا جوش دادن یک لوله به لوله دیگر و لوله به اسکلت فلزی یا اجزاء فلزی غیر ثابت 

ساختمان به طور مستقیم ممنوع است.
ت( حداکثر فواصل بین نقاط اتکاء بست و یا پایه در لوله کشی گاز روکار نباید از فواصل مندرج در 

جدول شماره پ-4-9 بیشتر باشد.
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ث(  بست های لوله های عمودی باید لوله ها را به طور کامل در خود گرفته و وزن آن ها را مهار نماید.
ج(  طول پایه های بست های لوله های روکاری که خارج از ساختمان قرار دارند باید به گونه ای باشد 
که لوله با دیوار محل اتکا حداقل یک سانتیمتر فاصله داشته باشد تا گرد و خاك در فاصله بین 

لوله و دیوار جمع نشده و باعث خوردگی تدریجی لوله نشود.
چ(  استقرار و کیفیت نصب لوله های گاز باید به نحوی باشد که از لرزش و نوسان مصون بماند و مهار 

آن باید طوری انجام گیرد که فشاری به تجهیزات منتقل نگردد.
ح(  بست ها، پایه ها و آویزهای لوله ها باید طوری نصب شوند که مانع از انبساط و انقباض آزاد لوله ها 
نشود. در صورت لزوم باید از پایه های معلق و یا آویزهای متحرك استفاده نمود. بست ها و آویزها 
باید به گونه نصب شوند که در اثر انبساط، انقباض و یا هر نوع حرکت لوله ها از آن ها جدا نشوند. 
خ( لوله کشی روکار نباید از زیرزمین های متروك و دخمه مانند ساختمان ها عبور نمایند، مگر آنکه 
این نقاط دارای جریان طبیعی هوا و یا تهویه مناسب باشند. از پوشاندن و اختفاء لوله در داخل 

ساختمان باید حتی االمکان خود داری به عمل آید.
به استحکام ساختمان ها آسیب  انجام گیرد که  باید طوری  لوله کشی روکار داخل ساختمان ها  د(  

نرسیده و از استقامت ساختمان و اجزاء آن کاسته نشود. 
جهت  الزم  بینی های  پیش  باید  می کند،  عبور  پنجره  ویا  درب  داخل  از  لوله  که  مواردی  در  ذ(  
جلوگیری از سائیدگی و سایر صدمات فیزیکی لوله به وسیله درب یا پنجره یا شیشه به عمل آید. 
ر(  فاصله لوله های روکار تا لوله های آب گرم باید حداقل 5 سانتیمتر باشد. در مواردی که حفظ 

فاصله فوق امکان پذیر نباشد باید لوله گاز با عایق حرارتی مناسب پوشانده شود.
ز(  کانال های عمودی یا افقی ساختمان که لوله گاز از آن ها عبور می کند، باید از پایین و باال به هوای 
آزاد راه داشته باشد تا تعویض طبیعی هوا در آن ها صورت گرفته و امکان تجمع گاز در آن ها وجود 
نداشته باشد. لوله گاز نباید از داخل کانال های مربوط به هواکش، چاه آسانسور، دودکش بخاری 

و کانال هایی که برای تجهیزات دیگر تعبیه شده، عبور کند.
ژ(  لوله گاز نباید با سیم و کابل برق در تماس باشد. فاصله سیم روکار برق با لوله گاز حداقل 10 
عایق  با  گاز  لوله  باید  نباشد  امکانپذیر  فوق  فاصله  رعایت  که  مواردی  در  باشد.  باید  سانتیمتر 

الکتریکی مناسب پوشش داده شود.
س( در لوله کشی های روکار که در معرض تغییرات قابل توجه حرارت قرار دارند باید تدابیر الزم برای 
مقابله با انبساط و انقباض لوله ها صورت گیرد. انشعاب های لوله های طویل باید طوری باشد که 

تغییرات طول لوله اصلی در اثر انقباض و انبساط باعث شکستن آن ها نشود. 
ش( در نقاط اتصال لوله های روکار و دفنی، جهت جلوگیری از صدمات فیزیکی باید از غالف فلزی 
مناسب استفاده شود. غالف فلری باید از لوله با قطر نامی دو اندازه بزرگتر از قطر نامی لوله گاز 
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باشد. در این موارد باید لوله گاز نوارپیچی شده و از کمربند و یا نوارهای الستیکی که فاصله بین 
لوله گاز و غالف فلزی را به صورت یکنواخت در طول لوله حفظ می کنند استفاده شود. عالوه بر 
آن باید فاصله بین لوله گاز و غالف با استفاده از قیر و یا سایر مواد عایق رطوبتی پر شده و دو 

طرف غالف با درپوش مناسب پوشانده شود. 

7-12-17 حریم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تأسیسات
در هنگام اجرا باید فواصل سایر تاسیسات از جداره خارجی لوله گاز مطابق جدول شماره پ-10-4 

بخش پیوست باشد.
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13-17 عایق کاری لوله ها

1-13-17 کلیات
عایقکاری لوله های مدفون و توکار فوالدی به دو روش زیر امکان پذیر است: 

عایقکاری سرد )نوار پیچی( که عبارتست از عایقکاری لوله ها با استفاده از نوارهای چسب دار و 
پرایمر مخصوص لوله.

عایقکاری گرم )عایقکاری با قیر( که عبارتست از عایقکاری لوله ها با استفاده از قیر مذاب و الیاف 
پشم شیشه و پرایمر مربوطه.

انواع نوار، پوشش های اپوکسی  تبصره: استفاده از سایر پوششها اعم از سرد یا گرم از جمله سایر 
دوجزئی، پوشش های پلی یورتان دوجزئی صد در صد جامد )پوشش های سرد( و قیر اصالح شده، 
پلی اتیلن سه الیه و  اپوکسی پودر )پوشش های گرم( در صورت مطابقت با استانداردهای شرکت ملّی 

گاز و مقررات این مبحث بالمانع خواهد بود.

2-13-17  اقدامات اولیه قبل از عایقکاری
قبل از اقدام به عایقکاری لوله ها باید اقدامات اولیه  زیر در مورد آن ها به عمل آید.

1-2-13-17  بازرسی ظاهری لوله ها از نظر آلودگی به چربی ها 
هر نوع آلودگی لوله ها به مواد چرب از قبیل گریس، مواد هیدروکربنی و چربی ها باید با استفاده از 
حالل های مناسب از جمله بنزین بدون سرب و یا تولوئن کامال تمیز گردد و سپس با آب بدون امالح 

)در حد آب آشامیدنی( شسته شود. 
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2-2-13-17  بازرسی لوله ها از نظر وجود عیوب مکانیکی 
قرار گیرند و در صورت مشاهده  بازرسی  باید مورد  تمیز کاری   و  از زنگ زدایی  لوله ها قبل  کلیه 
و  لوله  سر  به  وارده  صدمات  پهنی،  دو  خراش،  فرورفتگی،  شیار،  قبیل  از  مکانیکی  عیب  هرگونه 
استانداردهای طبق  بر  نظارت  دستگاه  وسیله  به  تا  شوند  گذاره  کنار  خوردگی   حفره های 

  API-5L  و  IGS-M-PL-001(2) مورد ارزیابی قرار گرفته و تعیین تکلیف شوند. 

3-2-13-17  بازرسی لوله ها از نظر خشک بودن 
لوله ها قبل از زنگ زدائی و تمیز کاری باید کامال خشک باشند. در صورت وجود شبنم صبحگاهی 
بر روی سطح لوله و یا در صورتیکه دمای محیط کمتر از 5+ درجه سلسیوس باشد، باید لوله ها را با 

استفاده از مشعل گاز  تا دمای 30+  درجه سلسیوس پیش گرم نمود. 

3-13-17  زنگ زدائی و تمیز کاری لوله ها 
پس از بازرسی از لوله ها، باید به وسیله مواد ساینده از قبیل شن و یا ذرات فوالدی شات و گریت و به 
روش سندبالست یا شات بالست، لوله  ها را زنگ زدائی و تمیز کاری و الیه زنگ یا اکسید تشکیل شده 

بر روی سطح لوله را کامال بر طرف نمود. 
در زنگ زدائی و تمیز کاری لوله ها به منظور جلوگیری از عوارض استفاده از شن در روش سندبالست 

استفاده از ذرات سرباره مس یا “مسباره” ارجحیت دارد. 
میزان تمیزی سطح لوله ها باید بر طبق استاندارد ISO 8501-1 و درجه تمیزی آن برابر با درجه 

SA  2.5 باشد. 

میزان زبری سطح لوله ها باید بر طبق استاندارد ISO 8503-2 و مقدار زبری آن بین 50  الی 
100 میکرون باشد. 

لوله های زنگ زدائی و تمیز شده باید تا پایان روز کاری پرایمر زنی و یا عایقکاری شوند، در غیر 
اینصورت لوله ها باید مجدداً زنگ زدائی و تمیز کاری شوند. در مناطق ساحلی و یا نقاطی که رطوبت 
نسبی باالی 80 %  باشد، لوله های زنگ زدایی و تمیزکاری شده باید حداکثر پس از دو ساعت پرایمر 

زنی و یا عایقکاری  شوند. 

4-13-17  عایقکاری سرد لوله ها )نوارپیچی( 
 عایقکاری سرد باید با استفاده از نوارهای چسب دار مخصوص عایقکاری لوله انجام شود، به این ترتیب 
که پس از پرایمر زنی، باید لوله ها را در دو الیه شامل نوار زیر و نوار رو نوار پیچی نمود. در نوارپیچی 
سرد لوله ها باید از نوار مخصوص سرجوش به عنوان نوار زیر، پرایمر مخصوص نوار سرجوش به عنوان 

پرایمر به عالوه نوار رو استفاده شود. 
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پلی  و  جزئی  دو  اپوکسی های  نوار،  انواع  سایر  جمله  از  دیگر  سرد  عایق های  از  استفاده  تبصره: 
یورتان های دو جزئی صد در صد خالص در صورت مطابقت با استانداردهای شرکت ملّی گاز و مقررات 

این مبحث با نظر دستگاه نظارت بالمانع است.
در تهیه نوار و پرایمر باید دقت شود که نوار و پرایمر ساخت یک سازنده و قابل انطباق باشند. 

استفاده از نوار و پرایمرکه ساخت سازندگان متفاوت باشند مجاز نمی باشد. 
عایقکاری سرد باید در کارگاه و در محل سرپوشیده انجام شود. در صورتیکه به هر علت عایقکاری 
سرد در کارگاه های سرپوشیده امکان پذیر نباشد، باید از انجام عایقکاری در هوای بارانی، مه سنگین، 

گرد و غبار و در دمای زیر 5 درجه سلسیوس خودداری شود.

1-4-13-17  پرایمر زنی
پرایمر زنی باید حتی االمکان بالفاصله پس از زنگ زدائی و تمیزکاری لوله ها انجام شود. در صورت 

لزوم باید گرد و غبار سطح لوله به وسیله هوای فشرده زدوده شود. 
پرایمر تا قبل از مصرف باید در بسته بندی اولیه نگهداری شود. قبل از باز کردن درب قوطی پرایمر 
برای مصرف، باید ظرف را به قدر کافی تکان داد و در صورت بزرگ بودن ظرف باید آن را بقدر کافی 
غلتاند تا مواد ته نشین شده پرایمر کامال مخلوط شود. پس از استفاده از پرایمر باید بالفاصله درب 

ظرف را محکم نمود تا مواد فرار آن  تبخیر نشود. 
زیر 5+ درجه  و غبار و طوفان و در دمای  بارانی، مه سنگین، گرد  لوله ها در هوای  پرایمر زنی 

سلسیوس مجاز نمی باشد. در صورت وجود شبنم صبحگاهی باید سطح لوله را کاماًل خشک نمود.
پرایمر زنی باید به وسیله قلم مو، غلطک و یا دستگاه اسپری انجام شود. پرایمر زنی باید به صورتی 
انجام شود که پس از خشک شدن ضخامت آن یکسان باشد و نقاط کمرنگ و یا پرایمر نخورده باقی 

نمانده باشد.
قبل از شروع نوار پیچی، پرایمر باید خشک شده باشد به نحوی که اثر انگشت روی آن باقی نماند. 

در مورد زمان خشک شدن پرایمر باید توصیه سازنده آن مورد توجه قرار گیرد.

2-4-13-17  نوار پیچی الیه اول 
الیه اول نوار یا نوار زیرین، محافظت اصلی لوله درمقابل خوردگی را بر عهده دارد. نوار پیچی الیه 
زیرین باید به وسیله نوار سرجوش که مخصوص عایقکاری سرجوش ها و اتصاالت است و ضخامت الیه 
پالستیک آن حداقل 0/2 میلیمتر و ضخامت الیه چسب آن حداقل 0/6 میلیمتر است انجام شود. 
نوارها باید تا قبل از مصرف در بسته بندی های اولیه و در دمای مناسب و دور از تابش آفتاب و باران 
بر طبق توصیه های سازنده آن ها نگهداری شوند. در استفاده از نوار و پرایمر  باید توجه شود که هر 
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دو ساخت یک سازنده و دارای تاریخ مصرف معتبر باشند. در صورتی که نوار پیچی بالفاصله پس از 
پرایمر زنی انجام نشود، می توان لوله های پرایمر خورده را برای مدت حداکثر چهار هفته در مکان 
مناسب نگهداری نمود به نحوی که خواص پرایمر از بین نرود. در صورت از بین رفتن خواص پرایمر و 
یا پدیدار شدن آثار زنگ زدگی، لوله ها باید مجدداً زنگ زدائی و تمیز کاری و سپس پرایمر زنی شوند. 
چنانچه بیش از یک روز از پرایمر زنی لوله ها گذشته باشد، قبل از اقدام به نوار پیچی باید سطح پرایمر 

خورده را با برس زبر کرده و سپس اقدام به پرایمر زنی مجدد نمود.
مجاز  زیر 5+ درجه سلسیوس  دمای  در  و  غبار  و  گرد  مه سنگین،  بارانی،  هوای  در  پیچی  نوار 
نمی باشد. نوار پیچی باید با زاویه ثابت و با کشش یکنواخت انجام شود. میزان کشش نوار باید در حدی 
باشد که بیش از 5 درصد از عرض نوار کم نشود. میزان روی هم پیچی نوار برای الیه اول باید برابر با 

پنجاه درصد عرض نوار باشد، به طوری که هر دور نوار، نصف عرض دور قبلی را بپوشاند.
با اتمام هر حلقه نوار باید نوار حلقه جدید حداقل 15 سانتی متر روی انتهای نوار قبلی پیچیده 

شود. برای اطمینان از چسبیدن نوار باید آن را با دست روی نوار قبلی فشرد.
در عبور لوله از نقاطی که سطح آبهای زیر زمینی باال است و یا در تقاطع با نهرآب، باید نوار پیچی 
نوار زیرین در دو الیه با روی هم پیچی پنجاه درصد 50  % انجام شود. در صورتیکه نوار پیچی لوله ها 
در کارگاه انجام شود باید حدود 10 سانتی متر از سرلوله ها نوار پیچی نشود تا پس از انجام جوشکاری، 

همراه با قسمت سرجوش لوله ها نوار پیچی شود.

3-4-13-17  نوار پیچی الیه دوم 
نوار پیچی الیه دوم باید با استفاده از نوار رویی که ضخامت الیه پالستیک آن 0/3 میلیمتر و ضخامت 

الیه چسب آن 0/2 میلیمتر است انجام شود.
نوار پیچی رویی برای محافظت از نوار زیرین انجام می شود. میزان روی هم پیچی نوار رویی باید 

حداقل 10  % عرض نوار باشد.
 در نوار پیچی نوار رویی باید حدود 15 سانتی متر از سر لوله ها نوارپیچی نشود.

4-4-13-17  نوار پیچی سرجوش ها، اتصاالت و نقاط تعمیری
در صورتی که لوله ها در کارگاه نوارپیچی شده و سپس به محل اجرای لوله کشی حمل شوند، پس 
از انجام جوشکاری باید قسمت نوار پیچی نشده سر لوله و قسمت سرجوش در محل نوارپیچی شود. 
برای نوار پیچی سرجوش، ابتدا باید با استفاده از برس برقی یا برس دستی محل جوش و قسمت های 
نوار پیچی نشده سر لوله را از پرایمر وسایر مواد خارجی پاك نمود به نحوی که سطح فلز لوله کاماًل 
پرایمر زنی  برداشته شود.  از قلم  با استفاده  باید  از جوش  ناشی  لزوم قطرات  براق شود. در صورت 
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سرجوش باید با استفاده از پرایمر مخصوص نوار سرجوش انجام شود. پرایمر زنی سرجوش باید عالوه 
بر روی قسمت های لخت لوله و محل جوش، بر روی حداقل 5 سانتی متر از نوارپیچی نوار زیر لوله در 

دو طرف جوش انجام شود. 
پس از خشک شدن پرایمر باید نوار پیچی سرجوش با استفاده از نوار سرجوش و با روی هم پیچی 
50  % بر روی قسمتهای پرایمر خورده شامل محل جوش، قسمتهای نوارپیچی نشده و حداقل 5 
سانتی متر بر روی نوار زیر لوله های طرفین سرجوش انجام شود. سپس باید نوار رو با روی هم پیچی 

حداقل 10   % بر روی نوارپیچی نوار سرجوش انجام شود.
در صورت زخمی شدن نوار، باید قسمت معیوب نوارپیچی برداشته شود. سپس محل عیب به اضافه 
حدود 5 سانتی متر از هر طرف روی نوار پیچی نوار زیر با استفاده از پرایمر مخصوص نوار سرجوش، 
نوارپیچی شود. سپس  نوار سرجوش  از  استفاده  با  پرایمر،  از خشک شدن  و پس  زنی شود  پرایمر 

نوارپیچی نوار رویی نیز به روشی که برای سرجوش ها ذکر گردید، انجام شود.

5-4-13-17  کنترل کیفیت عایقکاری سرد 
تائید  مورد  که  دیتکتور(  منفذیاب)هالیدی  از دستگاه  استفاده  با  زیر،  نوار  پیچی  نوار  اتمام  از  پس 

دستگاه نظارت قرار گرفته باشد باید از سالم بودن نوار پیچی اطمینان حاصل نمود.
نوار پیچی انجام شده باید از نظر ظاهری یکنواخت بوده و فاقد چین و چروك باشد. برای اطمینان 
از کیفیت نوار و پرایمر استفاده شده و همچنین اطمینان از کیفیت نوارپیچی باید بر روی نوار زیر 
به طریق زیر آزمایش چسبندگی انجام داد . ابتدا با چاقو دو شیار موازی به فاصله یک سانتی متر از 
یکدیگر بر روی نوار زیر در جهت عمود بر محور طولی لوله ایجاد کنیم. سپس با برش عرضی محل 
شروع دو شیار را بهم وصل نموده و با نوك چاقو قسمت ابتدای نوار بریده شده را از سطح لوله بلند 
کرده و با نیروی یکنواخت در جهت عمود بر سطح لوله نوار زیر را از لوله جدا می کنیم. انجام آزمایش 

چسبندگی باید حداقل دو ساعت بعد از نوارپیچی و در دمای بین 15 تا 25 درجه سلسیوس باشد.
هر  ازای  به  نیرو  کیلوگرم   1/5 از  بیش  نیرویی  با  نوار  که،  باشد  در حدی  باید  نوار  چسبندگی 
سانتیمتر عرض نوار، از سطح لوله جدا شود و الیه چسب نوار به صورت یکنواخت هم بر روی نوار و 

هم بر روی لوله باقی بماند.
پس از اتمام نوارپیچی سرجوش ها، شیرها، اتصاالت و نقاط تعمیری و قبل از خوابانیدن لوله در 
کانال، باید کل طول لوله نوارپیچی شده مجددأ با استفاده از دستگاه منفذیاب)هالیدی دتکتور( بر 
طبق دستورالعمل مندرج در بخش 17-13-5-7  مورد آزمایش قرار گیرد تا از سالم بودن نوار پیچی 

انجام شده  اطمینان حاصل شود.
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5-13-17  عایقکاری گرم لوله ها )عایقکاری با قیر(
1-5-13-17 کلیات

این بخش مربوط به عایقکاری گرم لوله ها شامل استفاده از قیر پایه نفتی، پرایمر مخصوص موسوم به 
پرایمر مصنوعی و نوارهای پشم شیشه داخلی و قیراندود خارجی می باشد. 

از قیر مذاب و نوارهای پشم شیشه داخلی و خارجی و پرایمر  با استفاده  عایقکاری گرم لوله ها 
مربوطه انجام می شود. در تهیه مواد عایقکاری گرم باید قیر و پرایمر از یک سازنده تهیه شود. استفاده 

از قیر و پرایمر ساخت سازندگان متفاوت مجاز نیست. 
تبصره: استفاده از سایر انواع عایقهای گرم از جمله، قیر ذعال سنگی، قیر اصالح شده، پلی اتیلن 
سه الیه و اپوکسی پودر در صورت مطابقت با استانداردهای شرکت ملّی گاز و مقررات این مبحث با 

نظر دستگاه نظارت بالمانع است.

2-5-13-17 شرایط محیط برای عایقکاری گرم 
عایقکاری گرم باید در کارگاه و در محل سرپوشیده انجام شود. در صورتیکه به هر علت عایقکاری گرم 
در کارگاه های سرپوشیده امکان پذیر نباشد، باید از انجام عایقکاری گرم در هوای بارانی، مه سنگین، 

گرد و غبار و در دمای کمتر از 5+ درجه سلسیوس خودداری شود.

3-5-13-17 اقدامات اولیه قبل از عایقکاری گرم لوله ها
اقدامات اولیه قبل از عایقکاری گرم لوله ها باید بر طبق بند 17-13-2 انجام شود.

4-5-13-17 عملیات عایقکاری گرم لوله ها
پس از اقدامات اولیه عایقکاری گرم، باید پرایمر زنی طبق بند 17-13-4-1 انجام شود. 

عایقکاری با قیر باید با ماشین آالت مخصوصی که به صورت ثابت در کارگاه های سرپوشیده، 
گرم  عایقکاری  آالت  ماشین  باشد.  می دهد،  انجام  توأم  صورت   به  را  پیچی  نوار  و  پاشی  قیر 

از:  عبارتند 
- دیگ ذوب قیر که باید مجهز به همزن مکانیکی، دماسنج و در دهانه خروجی مجهز به یک توری 

سیمی با ابعاد چشمه حداکثر 1/5 میلیمتر باشد.
 - دستگاه نوار پیچی که برای نوارپیچی نوار پشم شیشه داخلی و نوار پشم شیشه قیراندود خارجی 

بکار می رود.
 - دستگاه پرایمر زنی ثابت 
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انجام عایقکاری گرم باید طبق مشخصات زیر انجام شود:
- قیر را باید بر روی سکوهای بتنی خرد نمود تا از آلوده شدن آن به خاك و مواد خارجی جلوگیری 

شود.
- قیر باید طبق دستورالعمل سازنده آن ذوب گردد و انجام عایقکاری گرم در درجه حرارت تعیین 

شده به وسیله سازنده قیر صورت گیرد. 
در  مصرف  از  قبل  تا  باید  خارجی  اندود  قیر  شیشه  پشم  نوار  و  داخلی  شیشه  پشم  نوارهای   -
بسته بندی های اولیه و در دمای مناسب و دور از تابش آفتاب و باران بر طبق توصیه های سازنده 

آن ها نگهداری شوند.
- در صورتی که عایقکاری گرم بالفاصله بعد از پرایمر زنی انجام نشود، می توان لوله های پرایمر خورده 
را برای مدت حداکثر چهار هفته در مکان مناسب نگهداری نمود به نحوی که خواص پرایمر از 
بین نرود. در صورت از بین رفتن خواص پرایمر و یا پدیدار شدن آثار زنگ زدگی، لوله باید مجدداً 

زنگ زدائی و تمیز کاری  و پرایمر زنی شود.
- در صورتی که بیش از یک روز از پرایمر زنی لوله ها گذشته باشد، قبل از اقدام به عایقکاری گرم باید 

سطح پرایمر خورده  لوله را با برس زبر کرده و سپس اقدام به پرایمر زنی مجدد نمود.
- نوار پیچی نوارهای پشم شیشه داخلی و نوار پشم شیشه قیر اندود خارجی باید با زاویه ثابت و با 

کشش یکنواخت و مناسب توسط دستگاه قابل تنظیم انجام شود. 
- میزان روی هم پیچی نوارهای پشم شیشه داخلی و نوار پشم شیشه قیر اندود خارجی  باید حداقل 

ده درصد از عرض نوار باشد.
- حداقل ضخامت عایقکاری گرم لوله ها باید چهار میلیمتر باشد.

انجام  از  تا پس  نشود  عایقکاری  از سرلوله ها  باید حدود 10 سانتی متر  لوله ها  عایقکاری گرم  در   -
جوشکاری، همراه با سرجوش نوار پیچی شوند.

تاثیر اشعه ماوراء بنفش خورشید بر روی پوشش  از  اتمام عایقکاری به منظور جلوگیری  از  - پس 
قیری لوله باید با استفاده از محلول شیر آهک که با ترکیب زیر تهیه شده باشد لوله ها را سفید 

شوئی نمود:
- 30 کیلو گرم آهک

- 100 لیتر آب
-  2 کیلوگرم روغن برزك
-  2 کیلو گرم نمک طعام 

پس از اتمام عایقکاری لوله ها و قبل از خارج شدن لوله از خط تولید، باید با استفاده از دستگاه 
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منفذیاب )هالیدی دیتکتور( بر طبق دستورالعمل مندرج در بند 17-13-5-7  از سالم بودن عایقکاری 
انجام شده اطمینان حاصل نمود.

5-13-17- 5 عایقکاری دوبله
در تقاطع لوله با کانال آب، نهرها، قنات، رودخانه ها و یا نقاطی که سطح آبهای زیرزمینی باال است و 
یا در تقاطع با  راه آهن، جاده ها و خیابان های اصلی، عایقکاری لوله ها باید به صورت دوبله انجام شود. 
در عایقکاری دوبله لوله ها نوار پشم شیشه زیری باید در دو الیه پیچیده شود و حداقل ضخامت کل 

عایق لوله باید شش میلیمتر باشد.

6-5-13-17 عایقکاری سرجوش  ها، اتصاالت و نقاط تعمیری
برای عایقکاری سرجوش ها، اتصاالت و شیر آالت و نقاطی که پوشش آن ها آسیب دیده است، پس از 
انجام جوشکاری باید قسمت عایقکاری نشده سر لوله ها و سرجوش ها با استفاده از نوار سرجوش با 

چسب نوع پایه قیری در محل نوارپیچی شوند.
و  جوش  محل  دستی  برس  یا  برقی  برس  از  استفاده  با  باید  ابتدا  سرجوش ها  پیچی  نوار  برای 
قسمت های عایقکاری نشده سر لوله ها را از مواد خارجی پاك نمود به نحوی که سطح فلز لوله کاماًل 
براق شود. در صورت لزوم باید قطرات ناشی از جوش با استفاده از قلم برداشته شود. قبل از عایقکاری 
سرجوش باید قسمت تمیز شده سر جوش و سطح لوله در طرفین جوش به اضافه حداقل 5 سانتی متر 
از عایقکاری گرم لوله در هر طرف را به وسیله پرایمر مخصوص نوار سرجوش پایه قیری پرایمر زنی 

کرد.
پس از خشک شدن پرایمر باید نوار پیچی سرجوش با استفاده از نوار سرجوش و با روی هم پیچی 
50  %  بر روی قسمت های پرایمر خورده شامل محل جوش، قسمت های عایقکاری نشده لوله های 
طرفین جوش و حداقل 5 سانتی متر بر روی عایقکاری لوله های طرفین سرجوش، انجام گیرد. سپس 

الیه دوم نوار نیز به روشی که برای سرجوش ها ذکر گردید انجام شود.
در صورت زخمی شدن عایقکاری لوله، باید قسمت معیوب عایق لوله در محل عیب به صورت دور 
تادور برداشته شده و محل تمیزکاری شود. محل باز شده به اضافه حدود 5 سانتی متر از دو طرف 
عایق لوله پرایمر زنی شده و با استفاده از نوار سرجوش با چسب نوع پایه قیری نوارپیچی شود. سپس 

الیه دوم نوار نیز به روشی که برای سرجوش ها ذکر شد، انجام شود.
پس از اتمام نوارپیچی سرجوش ها، اتصاالت و نقاط تعمیری و قبل از خوابانیدن لوله در کانال، باید 
با استفاده از دستگاه منفذیاب )هالیدی دتکتور( بر طبق دستورالعمل مندرج در بخش  17-13-5-7  

از سالم بودن عایقکاری انجام شده اطمینان حاصل نمود.
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پس از اتمام عایقکاری سرجوش ها، شیرها، اتصاالت و نقاط تعمیری و قبل از خوابانیدن لوله در 
کانال، باید کل طول لوله عایقکاری شده مجددأ با استفاده از دستگاه منفذیاب بر طبق دستورالعمل 
مندرج در بخش 17-13-5-7  مورد آزمایش قرار گیرد تا از سالم بودن نوار پیچی انجام شده اطمینان 

حاصل شود.
تبصره: در انجام عملیات تعمیر پوشش حداکثر سطح تعمیر شده نباید از ده درصد سطح لوله بیشتر 

شود. در صورت تجاوز از مقدار مذکور، پوشش آن لوله قابل قبول نیست و باید مجدداً پوشش گردد.

7-5-13-17 آزمایش و کنترل کیفیت عایقکاری گرم 
آزمایش و کنترل کیفیت عایقکاری گرم باید بر اساس مقررات این بند به شرح زیر صورت گیرد.

1�  بازرسی ظاهری - عایقکاری باید از نظر ظاهری یکنواخت بوده و فاقد چین و چروك باشد.
طبق  بر  منفذیاب  دستگاه  از  استفاده  با  باید  گرم،  عایقکاری  اتمام  از  پس  منفذیابی-  آزمایش   �2
دستورالعمل ذیل از سالم بودن عایقکاری لوله های پوشش شده به صورت صد در صد اطمینان 

حاصل نمود.
در صورتی که عایقکاری لوله ها به روش نوارپیچی انجام شده باشد، کلیه قسمت های لوله پس از 
نوارپیچی الیه زیرین و قبل از نوارپیچی الیه روئی باید به وسیله دستگاه منفذیاب که مورد تایید 
لوله  روی  بر  دستگاه  سرعت  گیرد.  قرار  منفذیابی  آزمایش  مورد  باشد  گرفته  قرار  نظارت  دستگاه 
نباید بیش از 0/3 متر بر ثانیه باشد. جهت جلوگیری از آسیب دیدن پوشش لوله باید مراقبت نمود 
تا الکترود دستگاه بر روی هیچ یک از قسمتهای لوله توقف ننماید. تمام مراحل آزمایش با دستگاه 
منفذیاب پوشش باید در حضور دستگاه نظارت انجام گردد. به منظور تعیین میزان ولتاژ واقعی مورد 
نیاز جهت آزمایش با دستگاه منفذیاب، الزم است بر روی قسمتی از لوله که به وسیله نوار زیر و با 
روی هم پیچی پنجاه درصد نوارپیچی شده است، با نوك سوزن سوراخی در آن ایجاد کرد به طوری 
که نوك سوزن پس از عبور از الیه های نوار به سطح لوله برسد. پس از ایجاد سوراخ و پس از حرکت 
دادن روی نقطه سوراخ شده باید به تدریج ولتاژ دستگاه را افزایش داد تا حدی که جرقه بین الکترود 
و لوله در نقطه سوراخ شده ایجاد گردد. برای اطمینان از تنظیم دستگاه این آزمایش باید هر چهار 

ساعت یکبار انجام شود. 
روش انجام آزمایش منفذیابی و تنظیم دستگاه منفذیاب پوشش لوله های عایقکاری شده با قیر 

دقیقأ مشابه با موارد ذکر شده برای لوله های نوارپیچی شده می باشد.
اطمینان  استفاده شده و همچنین  پرایمر  و  قیر  از کیفیت  اطمینان  برای  آزمایش چسبندگی-   �3
درجه   25 الی   15 بین  دمای  در  آزمایش چسبندگی  زیر  طریق  به  باید  عایقکاری،  کیفیت  از 

سلسیوس انجام گردد: 
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ابتدا باید با چاقو دو شیار موازی به فاصله حدود سه سانتی متر از یکدیگر بر روی نوار عایق لوله و 
در جهت عمود بر محور طولی لوله ایجاد کرد. سپس با برش عرضی، محل شروع دو شیار را به هم 
وصل و نوك چاقو را زیر قسمت ابتدای محل بریده شده قرار داده و پوشش قیری را از سطح لوله بلند 
کرده و با نیروی یکنواخت در جهت عمود بر سطح لوله پوشش قیری را از لوله جدا کرد. چسبندگی 
پوشش در صورتی مطلوب خواهد بود که پوشش به آسانی از سطح لوله جدا نشود و قیر به سطح لوله 

چسبیده و به صورت نقطه به نقطه از سطح لوله کنده شود. 
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14-17 جوشکاری

1-14-17 جوشکاری شبکه های گازرسانی فوالدی
1-1-14-17 کلیات

جوشکاری لوله های فوالدی گاز و اتصاالت مخصوص آن ها باید به روش جوشکاری برقی دستی انجام 
شود. روش جوشکاری دستی، بازرسی ها و کیفیت آن باید مطابق استاندارد API -1104 باشد.   

2-1-14-17  ارزیابی و تعیین صالحیت جوشکاران
جوشکارانی که برای جوشکاری لوله های فوالدی گاز به کار گرفته می شوند باید قبل از اقدام به جوشکاری 

بر طبق روش جوشکاری تأیید شده و بر اساس استاندارد API-1104 مورد ارزیابی قرار گیرند.
در صورت قبولی باید به هر جوشکار یک شماره به عنوان کد جوشکار اختصاص داده شود.

در صورت تغییر در روش جوشکاری، ارزیابی جوشکاران باید مجددأ و بر طبق روش جدید انجام 
شود.

بر عهده  تائید روش جوش  و  بررسی  و  ارزیابی جوشکاران  مدارك، صالحیت،  مسئولیت کنترل 
دستگاه نظارت است. در صورت لزوم دستگاه نظارت می تواند برای ارزیابی جوشکاران از موسسات و 

شرکت های ذیصالح استفاده نماید، ولی در هر صورت مسئولیت به عهده دستگاه نظارت است.  

3-1-14-17  الکترودهای جوشکاری
استاندارد با  مطابق  الکترودهای  از  جوش  اول  پاس  در  باید  گاز  لوله های  جوشکاری   برای 
درادناتسا با  مطابق  الکترودهای  از  جوش  بعدی  پاس های  و  دوم  پاس  در  و    AWS-E6010

AWS-E6010 و یا AWS-E7010 استفاده شود.
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 قبل از استفاده از الکترودهای جوشکاری، نمونه آن ها باید به وسیله دستگاه نظارت مورد بررسی 
قرار گیرد. در صورت لزوم دستگاه نظارت باید آزمایش های مربوطه را انجام داده و نهایتأ کاربرد آن را 

در جوشکاری شبکه های گاز تأیید نماید.
انتخاب قطر، نوع الکترود و تنظیم آمپر و ولتاژ و سایر پارامترهای جوشکاری باید بر اساس روش 

جوشکاری تائید شده صورت گیرد. 
اولیه خود و بر طبق توصیه سازنده  تا زمان استفاده در بسته بندی  باید  الکترودهای جوشکاری 
برای  مصرف  زمان  تا  باید  می شوند  باز  مصرف  برای  آن ها  جعبه  که  الکترودهائی  شوند.  نگهداری 

جلوگیری از جذب رطوبت و صدمه به پوشش در گرمکن های مخصوص قرار داده شوند.
الکترودهائی که به علت جذب رطوبت، وارد آمدن صدمه به پوشش آن ها و یا اشکاالتی از قبیل یک 
طرفه سوختن، انحراف قوس و ریزش پوشش در حین جوشکاری، برای جوشکاری مناسب نباشند، 

باید به وسیله دستگاه نظارت بررسی و از کارگاه خارج شوند .

4-1-14-17 آماده سازی لوله های فوالدی قبل از عملیات جوشکاری
لوله های فوالدی قبل از جوشکاری باید مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت مشاهده عیوب مکانیکی از 
قبیل شیار، فرورفتگی، خراش و دوپهنی، وارد آمدن صدمه به سر لوله و حفره های خوردگی، باید کنار 
گذارده شوند. قبل از جفت کردن لوله ها و شروع عملیات جوشکاری باید سر لوله ها  بصورت دور تا دور 
و به فاصله یک سانتی متر با استفاده از برس برقی تمیز و براق گردد. در صورت نیاز به برش و پخ زدن 
سر لوله ها،  این کار باید به نحوی انجام گیرد که مقطع بریده شده، عمود بر محور طولی لوله باشد. 
حداکثر میزان انحراف صفحه برش لوله از حالت عمود بر محور طولی لوله برابر با 1/5 میلی متر است.  

5-1-14-17 کنترل های الزم قبل از شروع جوشکاری
قبل از شروع جوشکاری موارد زیر باید به وسیله دستگاه نظارت کنترل گردد:

1. لبه لوله ها، قسمت عمودی لبه لوله و حدود یک سانتی متر از سر لوله به صورت دور تا دور از نظر 
زاویه، پخ و تمیز و براق بودن پخ.

2. در صورت برش لوله با دستگاه لوله بر، باید پلیسه های داخلی لوله کامأل به وسیله سوهان برداشته 
و لبه لوله بر طبق روش جوشکاری تأیید شده پخ زنی شود.

3. در صورت برش و پخ زنی لوله با دستگاه های مخصوص این کار، باید پخ سر لوله بر طبق روش 
جوشکاری تأیید شده با سوهان کاری آماده سازی شود. ضمنأ باید کنترل شود که صفحه برش، 

عمود بر محور طولی لوله و یا در حد رواداری مجاز آن باشد.
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4. با عبور دادن یک صفحه مدور متناسب با قطر داخلی لوله، از داخل لوله، ضمن کنترل سالمت قطر 
لوله، از عدم وجود اشیاء باقی مانده داخل لوله، باید اطمینان حاصل نمود.

6-1-14-17  اقدامات الزم قبل از جوشکاری لوله ها
الف( پیش گرمی لبه لوله ها - تعیین مناسب بودن شرایط جوی برای عملیات جوشکاری بر عهده 
دستگاه نظارت است. در ساعات اولیه صبح و یا در شرایطی که دمای محیط کمتر از 5+ درجه 

سلسیوس باشد، پیشگرمی لوله ها حداقل تا دمای50+ درجه سلسیوس الزامی است.
ب(  جفت کردن لوله ها - جفت کردن لوله ها باید  به وسیله کلمپ ها یا گیره های هم ترازی خارجی 
امکان  آن ها  زیر  در  انجام جوشکاری  و  نگهداشته  ثابت  به صورت  را  لوله ها  باشند سر  قادر  که 
پذیر باشد، صورت گیرد. کلمپ یا گیره همطرازی باید به گونه ای باشد باشد که حداقل امکان 
جوشکاری 50   % محیط لوله در ربع های متقابل در زیر آن امکان پذیر باشد. مناسب بودن و 

کارائی گیره هم ترازی باید به وسیله دستگاه نظارت مورد تأیید قرار گیرد.
برای جفت کردن و هم تراز کردن لوله ها استفاده از چکش فوالدی مجاز نمی باشد. در صورت لزوم 

تنها استفاده از چکش های برنجی مجاز می باشد. 
لوله های گاز باید به طریقی هم تراز شوند که جوش طولی آن ها حداالمکان در موقعیت ساعات 
10 و 2 قرار گیرند. جوشکاری لوله ها در شرایطی که جوش طولی آن ها در یک راستا قرار گیرد مجاز 

نمی باشد.
برای تسهیل و ایمنی در جوشکاری باید لوله ها را در ارتفاع مناسبی از سطح زمین بر روی پایه هائی 
که به تعداد و ارتفاع الزم تهیه شده باشند انجام داد. پایه های مربوطه باید دارای بالشتک های نرم 

باشند تا از وارد آمدن صدمه به پوشش لوله ها جلوگیری نمایند.

7-1-14-17  جوشکاری شبکه های گازرسانی فوالدی 
هر گونه عملیات جوشکاری باید براساس روش تأیید شده صورت گیرد.

قبل از اقدام به هر گونه عملیات جوشکاری باید از طرف مجری، روش جوشکاری تهیه و جهت 
بررسی به دستگاه نظارت ارائه گردد. دستگاه نظارت باید پس از انجام اصالحات روش را مورد تایید 
قرار دهد. دستگاه نظارت می تواند برای این منظور از خدمات موسسات و شرکتهای ذیصالح استفاده 

نماید که در این صورت مسئولیت بر عهده آن شرکت ها خواهد بود.

الف( جوشکاری پاس یک
1- جوشکاری در زیر گیره  هم ترازی



مبحث هفدهم

166

جوشکاری در زیر گیره هم ترازی باید حداقل معادل با 50 % محیط لوله و در ربع های متقابل و 
به روش سرازیر انجام گردد. در خصوص لوله 2 اینچ ، جوشکاری در ربع های متقابل کافی می باشد. 
استفاده از خال جوش مجاز نبوده و حداقل طول قابل قبول برای جوش سه سانتی متر می باشد.

در صورتی که قطر لوله 10 اینچ و باالتر باشد جوشکاری کلیه پاس ها باید به وسیله دو جوشکار 
به صورت همزمان انجام شود.

2� تکمیل جوشکاری پاس یک
با دستگاه سنگ  را  پایانی جوش در هر قسمت  باید قسمت های  ترازی  باز کردن گیره هم  از  پس 
سنباده برقی تمیز کرده و سپس نسبت به جوشکاری قسمت های باقیمانده به روش سرازیر اقدام نمود.

ب(  جوشکاری پاس دو
پس از تکمیل پاس یک جوش باید با استفاده از دستگاه سنگ سنباده برقی اقدام به سنگ زنی پاس 
یک نمود تا قسمت های برآمده و غیر یکنواخت جوش و عیوب آن برداشته شود. سپس باید بالفاصله 

و تا قبل از سرد شدن جوش نسبت به جوشکاری پاس دوم جوش به روش سرازیر اقدام نمود.

پ( جوشکاری پاس های پر کننده و تاج جوش
پس از تکمیل پاس دو جوش باید با استفاده از دستگاه برس برقی اقدام به تمیز کردن پاس دو نمود. 
سپس جوشکاری پاس های پر کننده و تاج جوش به روش سرازیر انجام شود. عرض پاس نهائی باید 
حداقل به اندازه یک میلی متر پهن تر از پخ لوله در طرفین جوش بوده و ارتفاع آن نباید بیش از 1/5 

میلی متر باالتر از سطح لوله باشد.
پس از جوشکاری هر پاس جوش باید سرباره جوش را به طور کامل پاك نمود و در صورت لزوم 
برآمدگی های اضافی جوش را سنگ زده و یکنواخت نمود. سنگ زدن تاج جوش به هیچ وجه مجاز 

نمی باشد.
در زمان جوشکاری پاس های مختلف جوش، نباید اجازه داد که الکترود جوشکاری یا اهرم اتصال 
زمین آن به قسمت های دیگر لوله به جز محل پخ آن متصل شده و جرقه بزند .جوشکار باید از برخورد 
نوك الکترود جوشکاری با بدنه لوله که موجب سوختگی خواهد شد، جلوگیری نماید. در پایان هر روز 

کاری باید کلیه جوش های آن روز تکمیل شده باشد.
در پایان هر روز کاری باید با استفاده از درپوش مناسبی سرهای باز لوله را به طریق مطمئنی 
مسدود کرد تا آب و فاضالب، خاك، زباله، اجسام خارجی و حیوانات کوچک به داخل لوله وارد نشوند. 

در صورت استفاده از درپوش فلزی، جوشکاری آن به لوله مجاز نمی  باشد.  
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فاصله دو جوش محیطی برای لوله های با قطر 4 اینچ و کوچکتر باید از 15 سانتی متر کمتر نباشد 
و این فاصله برای لوله های با قطر بزرگتر از 4 اینچ حداقل باید یک برابر قطر لوله باشد.

ت(  جوشکاری اتصاالت نهائی
جوشکاری اتصاالت نهائی باید  بر طبق روش پیشنهادی مجری و با تأیید دستگاه نظارت انجام شود.

اتصاالت نهائی باید با دقت هم تراز شوند به طوری که تنش های حاصله از جوشکاری را به حداقل برساند. 
برای جفت کردن لوله ها ممکن است حفاری قسمتهائی از کانال در دو طرف و تغییر شیب کانال الزامی باشد. 
در جوشکاری اتصاالت نهائی، اجرای خال جوش با رعایت حداقل سه سانتیمتر طول جوش مجاز می باشد.

ث( جوشکاری شیرها،  اتصاالت و فلنج ها
در جوشکاری شیرها، اتصاالت و فلنج ها، درصورتی که قطر داخلی آن ها با قطر داخلی لوله اختالف 
داشته و این اختالف بیش از 2/5 میلی متر باشد، باید قطر کوچکتر تا اندازه قطر بزرگتر با نسبت سه 

به یک سنگ زده شود.
در جوشکاری فلنج ها باید دقت کافی به عمل آید تا صفحه فلنج بر محور طولی لوله عمود بوده و 
سوراخ های فلنج با وسیله متصل شونده به آن در یک راستا قرار گیرد. ضمنأ برای جلوگیری از بروز 

نشتی در آینده باید دقت شود تا به محل نشست واشر آسیبی نرسد.
جوشکاری اتصاالت به یکدیگر و اتصاالت به شیرها بالمانع است ولی بهتر است فاصله دو جوش 

متوالی حداقل به میزان یک برابر قطر لوله بزرگتر باشد. 
در صورت عدم امکان استفاده از گیره هم ترازی اجرای خال جوش مشروط بر آنکه حداالمکان سه 

سانتیمتر طول داشته باشد مجاز است. 

ج(  تعمیر جوش ها
 روش تعمیر جوش ها: هر گونه عملیات جوشکاری جهت تعمیر جوش ها باید بر اساس روش تأیید 

شده صورت گیرد.
جهت تعمیر جوش ها باید روش جداگانه ای از طرف مجری تهیه شده و به وسیله دستگاه نظارت 
مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز پس از انجام اصالحات الزم مورد تایید قرار گیرد. دستگاه 
نظارت می تواند برای این منظور از خدمات موسسات و شرکتهای ذیصالح استفاده نماید، ولی در هر 

صورت مسئولیت کلی کار بر عهده دستگاه نظارت است.
جهت تعمیرات جوش اعم از آنکه جوشکاری در داخل کانال و یا بیرون از کانال انجام شود، رعایت 

موارد زیر الزامی است:
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پیشگرمی لبه های دو طرف جوش حداقل تا دمای 50  درجه سلسیوس الزامی است.  �1
جوشکاری پاس یک جوش به روش سرباال مجاز است.  �2

جوش هائی که به علت نتیجه تفسیر فیلم های رادیوگرافی و یا در نتیجه بازرسی عینی دستگاه   �3
نظارت معیوب تشخیص داده شوند باید زیر نظر دستگاه نظارت تعمیر شده و یا در صورت لزوم 

بریده شوند.
جوش های دارای شیارهای جانبی و تاج جوش هائی که نیاز به تقویت دارند باید زیر نظر دستگاه   �4

نظارت تعمیر و تکمیل شوند.
در صورت وجود هرگونه ترك در جوش، باید کل جوش بریده شود. ترك های ستاره ای ایجاد شده   �5

در نقاط توقف جوشکاری در صورتی که سنگ زده شده و از بین بروند بالمانع خواهند بود.
قبل از شروع به تعمیر جوش، باید محل عیب از گزارش های رادیوگرافی استخراج و بر روی جوش   �6
از سنگ سمباده برقی قسمت معیوب بصورت کامل برداشته  با استفاده  مشخص گردد. سپس 

شود.
پس از تعمیر در صورتیکه اشکالی مشاهده نگردد، باید از جوش تعمیر شده رادیوگرافی به عمل   �7
آید. در صورت مشاهده هرگونه عیب غیر قابل قبول در رادیوگرافی از جوش تعمیر شده، جوش 

باید بریده شود.
تعمیرات جوش باید تا قبل از عایقکاری سرجوش ها انجام شود. جوش های تعمیر شده باید با نظر   �8

دستگاه نظارت عایقکاری شوند.

چ(  تهیه گزارش های روزانه جوشکاری 
باید گزارش های جوشکاری در فرم مخصوص توسط مجری تهیه و جهت  پایان هر روز کاری  در 

بررسی و تأیید به دستگاه نظارت ارائه شود. 
گزارش جوشکاری باید حاوی اطالعات جوشکاری های انجام شده از جمله قطر و ضخامت لوله، 
جنس لوله، طول لوله، شماره خطوط، شماره جوش ها ،کد جوشکاران و جمع طول لوله جوشکاری 

شده باشد.

ح(  بازرسی جوش
کلیه جوش ها باید به وسیله دستگاه نظارت مورد بازرسی عینی قرار گرفته و در صورت معیوب بودن 
تعمیر یا بریده شود. دستگاه نظارت می تواند در صورت لزوم برای یافتن عیوب سطحی از بازرسی به 

روش مایعات نفوذ کننده یا ترك یابی مغناطیسی استفاده نماید.
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خ( پرتونگاری
کلیه جوش های لوله های مدفون و غیر مدفون با قطر 2 اینچ و باالتر باید به صورت صد در صد مورد 

پرتونگاری قرار گیرند. 
انجام شود.  با سابقه پرتونگاری  به وسیله شرکت های مجاز، معتبر و  باید  از جوش ها  پرتونگاری 

انتخاب شرکت مجری پرتونگاری باید به وسیله مجری بررسی و با تایید دستگاه نظارت انجام شود.
پرتونگاری باید بر اساس روشی که به وسیله شرکت پرتونگاری ارائه و توسط دستگاه نظارت مورد 

تایید قرار می گیرد، انجام شود .
دستگاه  نوع  آن،   قدرت  و  پرتونگاری  چشمه  نوع  گیرنده  بر  در  حداقل  باید  پرتونگاری  روش 
نوع فیلم و نحوه ظهور و ثبوت  آن، شاخص های کیفیت فیلم،  پرتونگاری و میزان نشت مجاز آن، 
استاندارد قبولی فیلم ها، عالمتگذاری فیلم ها، صالحیت پرتونگارها و مالحظات ایمنی باشد. پرتونگاری 
از جوش ها باید بر طبق روش پرتونگاری تایید شده و با رعایت مالحظات ایمنی مربوطه انجام شود و 

مسئولیت رعایت مالحظات ایمنی بر عهده شرکت پرتونگار می باشد. 
در صورتی که در پرتونگاری از جوش های هر جوشکار در دو روز متوالی بیش از 6 درصد تعمیری 

و یا جوش بریدنی وجود داشته باشد، دستگاه نظارت می تواند از ادامه کار جوشکار جلوگیری نماید.

د( تفسیر فیلمهای رادیوگرافی
معیار قبولی جوش های لوله های فوالدی گاز باید طبق استاندارد API-1104 و بند 5-6-5-17 بخش 

جوشکاری از قسمت اول این مبحث باشد. 
تفسیر فیلمهای پرتونگاری لوله های گاز باید به وسیله مفسرینی که دارای مدرك معتبر بین المللی 

صالحیت ASNT  Level II در زمینه پرتونگاری و تفسیر فیلم جوش باشند صورت گیرد.

2-14-17 جوشکاری شبکه های گازرسانی پلی اتیلن
1-2-14-17  تعیین صالحیت جوشکار

الف( کلیه جوشکاران باید در دوره های آموزشی مورد تأیید مراجع ذیصالح، شرکت نموده و دوره های 
مربوطه را با موفقیت گذرانیده و گواهینامه دریافت نمایند.

ب( کلیه جوشکاران باید درآزمایش جوشکاری بر اساس استاندارد API 1104 شرکت نموده و مورد 
تأیید دستگاه نظارت قرار گیرند.

تذکر: حداقل مدرك تحصیلی جوشکاران باید دیپلم متوسطه )یا سیکل با 5 سال سابقه در جوشکاری(  
باشد. 
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2-2-14-17 آماده سازی لوله های پلی اتیلن قبل از عملیات جوشکاری
الف( بازرسی لوله ها 

هر شاخه یا حلقه لوله قبل از آماده سازی باید بازرسی گردد. لوله هایی که دارای هر نوع عیب از قبیل 
کج بودن و دو پهن بودن دهانه، برآمدگی، شیار و فرورفتگی، خراش و حفره باشد باید کنار گذارده 
شوند تا توسط دستگاه نظارت و در صورت لزوم بازرس فنی ذیصالح بررسی و دستور وازده شدن، 
تعمیر و یا برش آن ها جهت از بین بردن نقص داده شود. قبل از جوشکاری لوله ها به یکدیگر باید 

اطمینان حاصل نمود که داخل لوله ها عاری از هر گونه خاك و اشیاء خارجی می باشد.

ب( تمیزکردن لبه لوله ها 
قبل از اتصال لوله ها باید سطوح داخلی و خارجی آن ها با پارچه مناسب از خاك وسایر مواد خارجی 

تمیز شود.

پ( برش لوله ها 
برش لوله ها باید توسط وسایل مخصوص برش که مورد تأیید دستگاه نظارت می باشد انجام گیرد. 
مقطع بریده شده باید عمود برمحور طولی لوله باشد . برش فارسی بر1 جهت لوله و اتصاالت مجاز 

نمی باشد.

ت( جهت و انحراف لوله 
1� کمانی شدن لوله: کمانی شدن لوله برای تغییرجهت مجاز بوده و حداقل شعاع کمان لوله باید 25 
برابر قطر خارجی آن باشد. قرار گرفتن جوش در مسیر کمانی شدن لوله مجاز نبوده و باید کمانی 
شدن به صورتی انجام شود که لوله دچار چین و چروك نگردیده و دو پهن نشود. هرگاه چنین نواقصی 
ایجاد گردد لوله وازده خواهد شد و در صورتی که خم با شعاعهای خیلی کوچک مورد نظر باشد باید 

از اتصال و یا خم های پیش ساخته در کارخانه استفاده نمود.

ث( لوله های وازده  
لوله های وازده شده باید با عالمت )وازده( که بر روی آن ها با رنگ متمایز )نقره ای یا سربی( نوشته 
می شود مشخص گردند. این گونه لوله ها باید بالفاصله از محل کار خارج شده و در انبار مخصوص 

وازده نگهداری شود.

1.  MITER
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3-2-14-17 مشخصات فنی عملیات جوشکاری  لوله و اتصاالت پلی اتیلن
و  اتیلن  پلی  اتصاالت  و  لوله  جوشکاری  انواع  بر  حاکم  فنی  مشخصات  حداقل  شامل  زیر  مطالب 

دستگاه ها و وسایل مورد استفاده می باشد.
دستگاه نظارت مجاز خواهد بود که در تمام اوقات از کارگاه بازدید نموده و به کلیه اطالعات مربوط 

به جوشکاری، آزمایشات جوش و غیره دسترسی داشته باشند.
انواع جوشکاری توسط دستگاه های مختلف و با استفاده از روش الکتروفیوژن انجام خواهد شد.

ابزار برش و تراش و دیگر  و  لوله ها، دستگاه ها  ترازی سر  دستگاه های جوشکاری، گیره های هم 
تجهیزات و نیز محلول تمیز کننده باید از نوع مورد تأیید دستگاه نظارت بوده و در وضعیت خوب 

نگهداری شوند.
در مورد نصب سه راهی انشعاب باید از زین مخصوص جوشکاری نوع الکتروفیوژن استفاده نمود.

مناسب بودن اوضاع جوی برای انجام جوشکاری توسط دستگاه نظارت مشخص خواهد شد. درهر 
حال جوشکاری در دمای محیط کمتر از سه درجه سلسیوس و همچنین در هوای برفی و بارانی بدون 

استفاده از چتر مخصوص مجاز نخواهد بود.
در زمان جوشکاری و پس از آن تا سرد شدن کامل جوش، محل جوش و لوله ها و اتصاالت به هم 

جوش شده باید در گیره باقی مانده و نباید تحت هیچگونه تنشی قرار گیرد.
در خاتمه هر روز کاری یا هر قسمت از کار و همچنین در تقاطع های مختلف، دهانه های ابتدا و 
انتهایی کلیه لوله های جوشکاری شده باید توسط درپوش مناسبی بسته شوند تا از ورود خاك و زباله 
و حیوانات کوچک و آب و دیگر اجسام خارجی جلوگیری گردد. این در پوشها تا زمان شروع مجدد 

کار نباید برداشته شوند.
جوشکاری اتصال نهایی1 و اتصاالت در داخل کانال باید به دقت کامل مطابق روشی که مجری 
برای این مورد پیشنهاد نموده و به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد، انجام گردد. در این حاالت 
لوله ها باید به دقت هم تراز شوند به طوری که تنش های بجا مانده یا تنش های واکنشی حاصل از 
است  ممکن  نهائی  اتصال  جوشکاری  هنگام  لوله ها  کردن  جفت  برای  برسد.  حداقل  به  جوشکاری 
تغییر در شیب کانال الزامی باشد. انشعاب گیری گرم2 و تزریق گاز حداقل یک ساعت پس از پایان 

جوشکاری باید انجام پذیرد.
عملیات  انجام  باید  و  ندارد  محدودیت  پلی اتیلن  لوله  خطوط  روی  در  متوالی  جوش  دو  فاصله 

جوشکاری با قرار گرفتن لوله در درون گیره هم ترازی انجام شود. 
جوشکاری لوله ها در محل خم مجاز نمی باشد.

1.  HOT TIE-IN
2.  Hot Tap
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هر جوشکار باید شماره ای را به عنوان کد شناسایی که توسط دستگاه نظارت در زمان ارزیابی و 
آزمایش برای او تعیین شده با قلم مخصوص مجاور قسمتی از جوش که به وسیله خود او انجام شده 
در ربع باالی لوله یادداشت کند. برای عالمت گذاری جوش ها باید قلم مخصوص توسط مجری در 
اختیارجوشکاران قرار داده شود. اگر جوشکار به هردلیل کار را ترك کند کد شناسایی وی نباید توسط 

جوشکار دیگری مورد استفاده قرار گیرد.
چنانچه جوشکار به هر دلیل بیشتر از مدت سه ماه جوشکاری ننموده و مایل به بازگشت به سر 
کار خود باشد، الزم است مجدداً در آزمایش شرکت نماید و در صورت قبولی کد شناسایی جدیدی 

به وی داده شود.

الف( روش های متداول جوشکاری لوله و اتصاالت پلی اتیلن
روش های مختلفی در جوشکاری لوله ها و اتصاالت پلی اتیلن جهت شبکه گذاری وجود دارند ولی در 

این مقررات فقط استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن مجاز می باشد.
روش  این  در  اینکه  به  نظر  می شود،  استفاده  الکتریکی  نوع  اتصاالت  از  جوشکاری  نوع  این  در 
وسایل جوشکاری نقش مهمی در امر کیفیت جوش ایفا می نماید. لذا دستگاه جوشکاری باید مطابق 

استاندارد شرکت ملّی گاز ایران و مورد تایید دستگاه نظارت باشد.
برای دستیابی به یک اتصال )جوش( خوب باید: 

الف( سطوح جوشکاری کاماًل تمیز باشند. 
ب( وسایل و ابزار مورد استفاده برای عملیات جوشکاری باید آزمایش شده و آماده کار باشد.

4-2-14-17 روش و مراحل انجام جوشکاری شبکه و انشعابات پلی اتیلن به روش الکتروفیوژن 
روش و مراحل جوشکاری شبکه و انشعابات پلی اتیلن به روش الکتروفیوژن باید به ترتیب ذیل باشد:

ماشین جوش، تجهیزات، ابزار، لوله و اتصاالت از نظر تطابق با مشخصات فنی و آماده به کار بودن   �1
باید کنترل شوند.

عمود بودن سر لوله کنترل شده و در صورت لزوم اصالح شود.  �2
الیه اکسید از سطوح جوشکاری لوله و اتصاالت فاقد سیم به وسیله تراشنده استاندارد باید به طور   �3

کامل حذف شوند. حداکثر میزان تراش سطح لوله از 0/2 میلی متر نباید تجاوز نماید.  
تبصره: تراشیدن ناقص و یا بکار بردن هر گونه تراشنده غیر استاندارد از قبیل تیغ موکت بری، شیشه، 

سمباده کاغذی، برس برقی، سوهان، کاردك و هر وسیله خراش دهنده ممنوع است. 
4� باید سطوح جوشکاری )سطح خارجی لوله و سطح داخلی اتصال و سطح خارجی اتصال فاقد 

سیم(
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به وسیله پارچه نخی سفید رنگ بدون پرز و آغشته به مایع تمیز کننده مجاز از هر گونه چربی و 
آلودگی پاك شوند.

محلولهای تمیز کننده مجاز عبارتند از: الکل اتیلیک سفید، استن، ایزوپروپانل با خلوص باالی 97   
درصد.

5� میزان فرورفتن اجزاء جوش )لوله و اتصاالت( با ماژیک مناسب عالمت گذاری شود.
6� اجزاء جوش در یکدیگر و در گیره قرار داده شود.

7� باید عدم جابجایی اجزاء جوش کنترل شود. عالئم میزان فرورفتگی بند )5( فوق نباید جابجا شده 
باشد. 

8� جوشکاری بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه و اتصال الکتروفیوژن انجام شود.
9� باال زدن نشانگر جوش مشاهده شود.

10� رعایت زمان سرد شدن اول بر اساس زمان درج شده روی اتصال که در این مدت به هیچ وجه 
نباید گیره ها باز شود. 

11� رعایت زمان سرد شدن دوم به میزان بیست دقیقه پس از زمان بند 10 خواهد بود که پس از 
انقضای این مدت می توان لوله را جابجا و دفن نمود.

12� رعایت زمان سرد شدن سوم به میزان دو ساعت در صورتی که قرار باشد محل جوش تحت آزمون 
مقاومت و نشتی با فشار 100 پوند بر اینچ مربع قرار گیرد. زمان سرد شدن مذکور در شرایط 

تعمیرات و اتصال نهایی می تواند به مدت یک ساعت تقلیل یابد.

5-2-14-17  بازرسی و کنترل کیفیت جوشکاری شبکه های گازرسانی پلی اتیلن 
با لوله های پلی  از کیفیت مطلوب عملیات اجرایی شبکه های گازرسانی  به منظور حصول اطمینان 
اتیلنی و جوشکاری به طریق الکتروفیوژن، بازرسی و آزمایش های مختلفی طبق این بخش باید به 

عمل آید. 
الف( احراز صالحیت جوشکاران، بازرسی دستگاه ها و متعلقات جوشکاری به طریق الکتروفیوژن باید 

انجام شود. 
الف-1- کلیه جوشکاران باید عالوه بر آموزش دارای گواهینامه معتبر بوده و اعتبار گواهینامه های 

آن ها مورد بررسی و تأئید دستگاه نظارت قرار گیرد. 
الف-2- دستگاه های جوشکاری باید مطابق مشخصات فنی IGS-PL-016 بوده و سالمت وکارآئی 

کالیبره  بودن آن مورد بررسی و تائید دستگاه نظارت قرار گیرد. 
ب( استفاده از گیره های هم ترازی مناسب جهت ثابت نگهداشتن اجزاء جوش الزامی است.

ب-1 سایر متعلقات و ابزار مورد استفاده برای جوشکاری از جمله محلول های تمیز کننده از نقطه نظر 
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مجاز بودن، کارآیی و خلوص باید در شروع پروژه مورد بررسی و تائید دستگاه نظارت قرار گرفته 
و در ادامه پروژه توسط دستگاه نظارت کنترل گردد. 

پ( بازرسی ظاهری لوله و اتصاالت قبل از جوشکاری: لوله و اتصاالت قبل از مصرف باید از نقطه 
نظرهای زیر توسط مجری به طور دقیق مورد بازدید و بررسی قرار گیرد: 

یا  برآمدگی  و  شیار  ترك،  هرگونه  از  عاری  و  بوده  سالم  اتصاالت  و  لوله  ظاهری  سطوح  پ-1- 
فرورفتگی های غیر قابل قبول باشد. حداکثر عمق شیار یا خراش سطحی تحت هیچ شرایطی نباید 

بیشتر از 10 درصد ضخامت لوله باشد. 
پ-2- لوله و اتصاالت باید گرد و مدور بوده و فاقد دو پهنی های غیر قابل قبول باشد. ابعاد لوله های 
مصرفی از نظر رواداری )تلرانس( قطر خارجی و میزان مجاز دو پهنی باید به شرح جدول شماره 

پ-4-11 بخش پیوست باشد. 
پ-3- حداکثر اختالف قطر )دوپهنی( داخلی اتصال )در ناحیه ذوب( نباید از 1/5 درصد قطر اسمی 

تجاوز نماید.
پ-4- در صورت مشاهده لوله و اتصاالت معیوب، این اقالم باید جداسازی و جهت بررسی و تصمیم 

گیری نهائی به دستگاه نظارت ارائه شود. 

ت( بازرسی حین جوشکاری برای جوش الکترو فیوژن فرآیند جوشکاری مشتمل بر عملیات زیر باید 
به صورت کامل و با دقت توسط مجری کنترل گردد. 

ت-1- اطمینان از سالمت دستگاه جوشکاری و وسائل و ابزار مورد استفاده 
ت-2- مدور و عمود بودن سر لوله 

ت-3- تمیزکاری سطوح جوشکاری 
ت-4- تراشیدن کامل الیه اکسید از سطح جوشکاری لوله یا محل انشعاب اتصال فاقد سیم1 با ابزار 

مناسب و تائید شده 
ت-5- اطمینان از مناسب بودن پارچه )تمیز، سفید و فاقد پرز( و حالل مصرفی و پاك کردن هرگونه 
چربی و آلودگی از سطوح جوشکاری و جلوگیری از آلودگی مجدد سطوح جوشکاری در هنگام 

عملیات
ت-6- عالمت گذاری میزان داخل رفتگی لوله در اتصال مورد جوشکاری با ماژیک مناسب 

ت-7- قراردادن اجزاء جوش در یکدیگر و تثبیت آن ها در گیره 
ت-8- اطمینان ازعدم جابجائی اجزاء جوش پس از عالمت گذاری 

11-  Spigot
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ت-9- اعمال پارامترهای جوشکاری براساس دستورالعمل سازنده اتصال پلی اتیلن
ت-10- حصول اطمینان از اتمام جوشکاری و اعمال زمان سرد شدن و رعایت زمان بازکردن گیره ها 

و عدم جابجائی اجزاء جوش 
ث( ثبت مشخصات جوش:  

جوشکار،  مشخصات  جوش،  محل  جوش،  شماره  شامل  سرجوش  هر  به  مربوط  اطالعات  کلیه   
تاریخ و ساعت همراه با نتایج کنترل های ده گانه بند )ت( فوق باید در یک برگه چک لیست که 
تائید  با  و  بعدی توسط مجری  به منظور ردیابی و سهولت مراجعات  شناسنامه جوش می باشد 

دستگاه نظارت ثبت گردد.
ج( کنترل های الزم پس از جوشکاری 

با پایان یافتن فرآیند جوشکاری موارد زیر باید توسط مجری به طور کامل مورد بازدید عینی قرار 
گیرد: 

ج-1- مشاهده باال زدن نشانگر جوش 
ج-2- مواد مذاب به هیچ وجه نباید در طول جوشکاری از طرفین و اطراف اتصال بیرون زده باشد. 
ج-3- آثار تراشیدن و برداشتن الیه اکسید باید به طور پیوسته و کامل تمام سطوح و محدوده محل 

جوش را شامل گردد. تراشیدن به صورت ناقص قابل قبول نخواهدبود. 
ج-4- پس از جوشکاری نباید هیچ گونه تغییر شکل در موضع جوشکاری اتفاق افتاده باشد. 

ج-5- عالوه بر کنترل دائمی عملیات اجرایی جوشکاری مجری، دستگاه نظارت باید از حسن انجام 
موارد فوق اطمینان حاصل نموده و به منظور بررسی کیفیت جوش های پروژه نسبت به نمونه 
گیری الزم جهت انجام آزمایش های لهیدگی به شرح مندرج در بند    17-14-2-6 اقدام نماید. 

6-2-14-17 آزمایش های مخرب 
الف( نمونه گیری و انجام آزمایش های لهیدگی و ارزیابی آن برای جوش های نوع الکتروفیوژن 

برای حصول اطمینان از کیفیت جوش های شبکه پلی اتیلن، آزمایش لهیدگی به صورت میدانی   
)در سایت اجرای پروژه( به شرح زیر باید انجام شود:

ب( روش نمونه گیری 
ب-1- 25 سرجوش اول:

در آغاز عملیات جوشکاری، باید از اولین 25 سرجوش انجام شده توسط هر جوشکار، یک نمونه   
به صورت اتفاقی به تشخیص دستگاه نظارت بریده شده و تحت نظارت ایشان آزمایش لهیدگی در 
محل اجرای پروژه انجام گردد )تعداد اتصاالت کمتر از 25 عدد برای یک سازنده 25 عدد تلقی 

خواهد شد(. نتیجه آزمایش یکی از حالت های زیر را در بر خواهد داشت: 
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در صورتی که نتیجه آزمایش قابل قبول باشد، 25 سرجوش انجام شده مورد تائید است.  
تکرار  آزمایش  و  شده  برابر  دو  نمونه ها  تعداد  نباشد،  قبول  قابل  آزمایش  نتیجه  که  درصورتی   
میگردد. در صورتیکه نتیجه آزمایش مجدد نیز نشان دهنده وجود اشکال در یکی از جوش های 
بریده شده باشد، کلیه جوش های آن گروه مردود بوده و باید بریده و مجدداً با استفاده از اتصاالت 
به تشخیص دستگاه نظارت  تعویض دستگاه جوش  یا  و  با تعویض جوشکار  یا  سایر سازندگان، 

نسبت به  ادامه جوشکاری اقدام شود. 
ب-2-  ادامه آزمایش های:

پس از تائید اولین گروه 25 تائی، در ادامه برای بقیه جوش های پروژه، آزمایش به شیوه بند )الف(   
ولیکن در گروه های 50 تایی تکرار می شود. 

پ( آزمایش لهیدگی 
منظور از آزمایش لهیدگی تعیین کیفیت جوش الکتروفیوژن از جهت چسبندگی و امتزاج کامل آن   
است. این آزمایش برای قطرهای 25 تا 225 میلی متر و برای اتصاالت الکتروفیوژن قابل استفاده 
بوده که در محل و در دمای 18 الی 30 درجه سلسیوس برای ارزیابی میدانی قابل انجام می باشد. 

پیمانکار برای انجام آزمایش لهیدگی می تواند از خدمات شرکت های ذیصالح استفاده نماید.
ت( آماده سازی نمونه ها 

انواع اتصاالت سوکتی الکتروفیوژن1 باید بر اساس مشخصات جدول شماره پ-4-12 آماده سازی شوند.
ث- ارزیابی جوش 

ث-1- در صورتی که هیچگونه جدایشی در اثر حرکات آرام پیچ گوشتی )طبق بند فوق( مشاهده 
نشد، جوش قابل قبول است. 

ث-2- چنانچه حداکثر تا 2 حلقه سیم های حرارتی از هر طرف و هر آزمایش جدا شود، کیفیت 
جوش قابل قبول است. 

ث-3- در صورتی که بیش از 2 حلقه یا به طور کامل قطاع اتصال از لوله جدا شود کیفیت جوش 
قابل قبول نیست.

7-2-14-17 آزمایش غیر مخرب جوش سه راهی انشعاب زینی 
جهت حصول اطمینان از صحت و استحکام جوش سه راهی انشعاب زینی پلی اتیلن به لوله اصلی 
الزم است پس از جوشکاری سه راهی انشعاب و پس از سرد شدن، قبل از سوراخ نمودن لوله اصلی، 

آزمایش فشار طبق دستورالعملIGS-C-DN-04(0)   انجام گیرد.

1.  Electro Fusion Socket Type Fitting
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15-17 حفاظت کاتدی

1-15-17  کلیات 
حفاظت کاتدی نوعی سیستم الکتریکی برای جلوگیری از خوردگی بوده و برای فلزاتی که با خاك، 
آب و یا سایر الکترولیت ها در تماس باشند، مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از بهترین انواع 
پوشش ها و کاربرد بهترین روش های اجرایی عایقکاری نمی توان سطح خارجی لوله ها را برای مدت 
طوالنی و به طور صد در صد از خطر زنگ زدگی محفوظ نگاه داشت، به همین دلیل برای حفاظت 
برای  که  این سیستم  می شود.  استفاده  کاتدی  حفاظت  از سیستم  زدگی  زنگ  از  مدفون  لوله های 
تکمیلی  است  سیستمی  می باشد،  زنگ زدگی  از  ناشی  خوردگی  برابر  در  فوالدی  لوله های  حفاظت 
و حفاظت از زنگ زدگی لوله ها را کامل کرده و نواقص عایق لوله را پوشش داده و ضریب اطمینان 

حفاظت از لوله را در برابر زنگ زدگی افزایش می دهد.
نصب سیستم حفاظت کاتدی برای شبکه های لوله کشی گاز با لوله های فوالدی مدفون و با فشار 
2 الی 60 پوند بر اینچ مربع )13790 الی 413686 پاسکال( و با سطح بیش از 5 متر مربع، الزامی 
است، برای حفاظت شبکه های لوله کشی گاز با سطحی کمتر از 5 متر مربع اجرای پوشش باید مطابق 

بخش 17- 13 باشد. 
قبل از اقدام به طراحی سیستم حفاظت کاتدی، باید مقاومت مخصوص خاك در محل مورد نظر 
برای لوله گذاری و نصب شبکه حداقل در یک نقطه به ازاء هر 500 متر از طول شبکه در عمق های 

دفن لوله و ا متر پایین تر اندازه گیری شود.
در صورتیکه مقاومت مخصوص خاك در محل نصب شبکه از ده هزار اهم سانتیمتر بیشتر باشد، به 
شرط عدم وجود باکتری های احیاء کننده سولفات، داشتن PH خنثی و کمتر بودن مقادیر نمکهای 
کلریدی، سولفاتی و بی کربناتی از حدود بحرانی،  برقراری سیستم حفاظت کاتدی الزامی نخواهد بود.  
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2-15-17 سیستم های حفاظت کاتدی 
آندهای  روش  به  کاتدی  حفاظت  می شوند:  تقسیم  کلی  دسته  دو  به  کاتدی  حفاظت  سیستم های 
فداشونده و حفاظت کاتدی به روش تزریق جریان مستقیم. سیستم های حفاظت کاتدی را می توان 
با هر دو روش نامبرده اجرا نمود. در صورتی که حجم تأسیسات قابل توجه باشد بهتر است از روش 
تزریق جریان و در صورتیکه حجم تأسیسات کوچک باشد حتی المقدور از روش آندهای فداشونده 
بازدهی مطلوب و جنبه های  از دو روش، الزم است  انتخاب هریک  استفاده شود و در هر حال در 
اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. انتخاب هرکدام از روش های فوق بستگی به نوع و حجم لوله کشی، 

هزینه و امکانات اجرائی و سایر عوامل طراحی دارد. 

3-15-17  حداقل پتانسیل حفاظتی
به منظور حفاظت از زنگ زدگی لوله های فوالدی مدفون در خاك، حداقل پتانسیل ناشی از جریان 

فعال شده در لوله باید به شرح زیر باشد: 
اختالف پتانسیل در کلیه نقاط شبکه لوله کشی مدفون نسبت به نیم پیل مس/سولفات مس برای 

هر نوع پوشش باید 0/85- ولت یا منفی تر باشد. 
الزم به ذکر است در زمین هایی که احتمال وجود باکتریهای احیاء کننده سولفات1 وجود دارد، 
اختالف پتانسیل در کلیه نقاط شبکه لوله کشی مدفون نسبت به نیم پیل مس/سولفات مس  0/95- 

ولت یا منفی تر باید باشد. 
ولتاژ لوله نسبت به خاك در حالت طبیعی بین 0/4-  الی 0/65-  ولت می باشد. اگر پس از نصب 
آندها، پتانسیل اندازه گیری شده لوله نسبت به خاك با استفاده از نیم پیل مس/ سولفات مس منفی تر 
از 0/85-  ولت باشد و یا اختالف پتانسیل در حالت محافظت  0/3- ولت از حالت بدون محافظت 

منفی تر باشد، حفاظت برقرار است.

4-15-17 حفاظت کاتدی به روش آندهای فداشونده 
آندهای فداشونده از نظر نوع جنس معموال در سه نوع منیزیم، روی و آلومینیم می باشند. در زمینهایی 
جریان  بازدهی  به  باتوجه  باشد،  سانتیمتر  اهم   5000 تا   300 حدود  خاك  مخصوص  مقاومت  که 
الکتریکی بیشتر معموالً از آندهای منیزیم استفاده می شود. به منظور افزایش کارآیی این نوع آندها 
)در زمینهایی با مقاومت مخصوص خاك باال( معموال از پشت بند استفاده میشود. یک نمونه از این 
پشت بندها شامل 70 درصد سولفات کلسیم )گچ(،  25 درصد بنتونایت و 5 درصد سولفات سدیم 

1. SRB : Sulphide Reducing Bacteria
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می باشد. آندهای منیزنم معموأل در کیسه های پارچه ای قرار داده شده و اطراف آن ها به وسیله پشت 
بند احاطه می گردد. این آندها توسط سازندگان آن در وزن های مختلف ساخته و بسته بندی می شوند. 
آندها باید طوری انتخاب و طراحی شوند که حداقل برای 20 سال شبکه را حفاظت نمایند و پس 

از گذشت 5 سال باید آندها به صورت کامل تعویض شوند.
بخش  شماره پ-4-5  شکل  در  لوله  به  فداشونده  آندهای  اتصال  نحوه  و  نصب  عمومی  شمای 

پیوست نشان داده شده است. 

5-15-17 حفاظت کاتدی به روش تزریق جریان مستقیم
در این روش جریان برق از یک مبدل یکسو کننده گرفته شده و از طریق بستر آندی به لوله ها و 
تاسیسات مدفون اعمال می گردد. بستر آندی با استفاده از انواع آندهای گرافیتی یا چدن های سیلیس 
دار به فاصله مناسبی از خط لوله و تأسیسات نصب می شود. جهت تعیین مقاومت الکتریکی سیستم 
الزم است محل نصب حتی المقدور دارای مقاومت مخصوص کم بوده و اضافه بر آن از پشت بند خرده 
ذغال کک در تمام طول بستر آندی استفاده شود، چنانچه در عمق مورد نظر بستر آندی به آبهای 

تحت االرضی برخورد شود کاربرد پشت بند ضرورت ندارد. 

1-5-15-17 بستر آندی
در سیستم حفاظت کاتدیک نحوه استقرار و محل دفن آندها که بستر آندی نام دارد دارای اهمیت 
زیادی می باشد. با توجه به وضعیت استقرار آندها و عمق دفن آن ها بسترهای آندی به انواع مختلف 
به  طراحی  عوامل  و  مکانی  موقعیت  اساس  بر  می توانند  آندی  بسترهای  می شوند.  بندی  تقسیم 
صورت های مختلف اجرا شوند که عبارتند از: بستر آندی سطحی افقی، سطحی عمودی، چاهی ذغالی 

و چاهی آبی.
در محل هایی که به دلیل عبور جاده و یا تراکم تأسیسات و همچنین باال بودن فوق العاده مقاومت 
مخصوص زمین، امکان نصب و بازدهی مطلوب از بستر سطحی وجود نداشته باشد، از بسترهای چاهی 
استفاده می شود. در حالت استفاده از بستر چاهی آبی عمق چاه باید متناسب با سطح آب در چاه باشد 
به طوری که فاصله اولین آند تا سطح آب حداقل ده متر باشد. در صورتیکه محل فاقد آب باشد باید 

از ذغال کک به عنوان پشت بند استفاده شود.
منابع معتبر مراجعه  به  به طراحی سیستم های حفاظت کاتدی می توان  برای محاسبات مربوط 

نمود. 
در طراحی بستر آندی عوامل اقتصادی نیز باید در نظر گرفته شوند و طرح به گونه ای باشد که 

عالوه بر تامین ایمنی الزم از نظر اقتصادی نیز به صرفه باشد.
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6-15-17 کنترل و ارزیابی 
و  ادواری  به طور  باید  کاتدی نصب شده  بازدهی سیستم های حفاظت  و  کارایی  از  اطمینان  جهت 
حداقل هر سه ماه یکبار، اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به خاك اطراف آن با استفاده از یک دستگاه 
ولت متر که دارای مقاومت داخلی حداقل 50 هزار اهم به ازای یک ولت باشد و نیم پیل مس/ سولفات 

مس انجام شود. 

7-15-17 نقاط اندازه گیری 
اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به خاك از طریق نقاطی که روی خطوط لوله یا تأسیسات مدفون 
تعبیه یا پیش بینی گردیده است انجام می شود. در سیستم های حفاظت کاتدی شبکه های لوله کشی 
باید  نقاط  فواصل  می شود،  انجام  جریان  تزریق  روش  به  که  مسکونی  و شهرك های  محوطه ها  گاز 

متناسب با گستردگی شبکه باشد. 
حداقل فاصله بین دو نقطه 300 متر در نظر گرفته شود. در مورد آندهای فداشونده، نقاط اندازه 
گیری باید در محل هایی که فاصله آن از دو حفره متوالی آندی به یک اندازه است، پیش بینی و نصب 

شوند. 
به عنوان نمونه شمای عمومی نقاط اندازه گیری در شکل شماره پ-5-4 بخش پیوست نشان داده 

شده است. 

8-15-17 اتصاالت عایقی 
اتصاالت عایقی قطعاتی هستند که ارتباط الکتریکی بین دو طرف آنها قطع گردیده است. این قطعات 
به منظور جداسازی الکتریکی بین دو قسمت از شبکه یا خطوط فوالدی گاز به کار می روند. اتصاالت 
عایقی باید از نوع لبه جوشی و یا عایق بین فلنجی بوده و بر طبق استانداردهای مندرج در جدول 
و  ورودی  مبادی  در  عایقی  اتصاالت  نصب  باشند.  شده  آزمایش  و  تولید  پیوست  بخش  پ-13-4 
خروجی ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری به منظور جداسازی الکتریکی ایستگاه از خط لوله 

فشار قوی ورودی و لوله فشار ضعیف خروجی الزامی است.
حفاظت از لوله ها و ملزومات ایستگاه به لحاظ رو زمینی بودن باید با رنگ آمیزی ایستگاه انجام شود. 

9-15-17 جعبه های اتصال 
برای اتصال کابل های ارتباطی بین تجهیزات و بستر آندی سیستم حفاظت کاتدی و همچنین جهت 

کنترل و ارزیابی میزان تأثیر جریان های سرگردان و یا القائی باید نصب شوند.  
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1-16-17 کلیات
پس از آزمایش و صدور تأییدیه نهایی توسط دستگاه نظارت که مطابق بندهای زیر انجام می شود، 
تخلیة هوا، تزریق گاز و راه اندازی سیستم لوله کشی باید طبق دستورالعمل شرکت ملّی گاز صورت 

گیرد. 

2-16-17 آزمایش
شبکه های گازرسانی باید پس از تکمیل و قبل از بهره برداری مورد آزمایش فشارپذیری قرار گیرند. 
آزمایش فشار پذیری شامل آزمایش مقاومت و آزمایش نشتی می باشد. در شبکه های لوله کشی گاز 
آزمایش مقاومت و نشتی به صورت توأم و همزمان انجام می شود. برای انجام آزمایش مقاومت و نشتی 

می توان از هوای فشرده یا گاز بی اثر استفاده نمود.

3-16-17 تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای انجام آزمایش
برای انجام آزمایش تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز به شرح زیر می باشد: 

- کمپرسور هوا
- هدر یا منیفولد

- شیلنگها و اتصاالت
- میز کار و ابزارآالت نصب
- تجهیزات ایمنی و امداد
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- وسائل حمل و نقل
- ژنراتور برق

- دستگاه فشار سنج وزنه ای با دامنه کارکرد صفر تا 200 پوند بر اینچ مربع
- دستگاه ثبات فشار با دامنه کارکرد صفر تا 200 پوند بر اینچ مربع

- فشارسنج های ساعتی با دامنه کارکرد صفر تا 200 پوند بر اینچ مربع
- دستگاه ثبات دما با دامنه کارکرد 20 تا 50 درجه سلسیوس

- دماسنج دیجیتالی با دامنه کارکرد 20 تا 50 درجه سلسیوس
- دماسنج جیوه ای یا الکلی

4-16-17 تنظیم دستگاه های آزمایش
کلیه دستگاه ها و وسائل اندازه گیری باید دارای گواهینامه کالیبراسیون )تنظیم( از شرکت های معتبر 

و با تجربه باشند که از زمان صدور آن ها بیش از سه ماه نگذشته باشد.

5-16-17 مسئولیت های مجری در ارتباط با انجام آزمایش
مجری می تواند آزمایش را خود راسأ انجام دهد و یا در این خصوص از خدمات شرکت های معتبر و با 

تجربه در زمینه آزمایش های شبکه های گازرسانی استفاده نماید.
و همچنین  آزمایش  انجام  برای  مناسب  گیری  اندازه  وسائل  و  کلیه دستگاه ها  تامین  مسئولیت 

تأمین تجهیزات و اقدامات ایمنی الزم بر عهده مجری است.
مسئولیت ایمنی عملیات آزمایش بر عهده مجری بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه ای، مجری 

مسئول خواهد بود.
قبل از شروع آزمایش باید کلیه تجهیزات و لوازم آزمایش شامل منیفولد و شیلنگها و اتصاالت 
به وسیله مجری و با حضور دستگاه نظارت مورد بررسی و آزمایش فشار پذیری و کنترل نشت قرار 

گیرند.

6-16-17 برنامه انجام آزمایش ها 
مجری موظف است برنامه جزء به جزء آزمایش ها را حداقل یک هفته قبل به صورت کتبی به دستگاه 

نظارت اعالم نموده و با هماهنگی دستگاه نظارت، برنامه آزمایش ها را تنظیم نماید.

7-16-17 مسئولیت های دستگاه نظارت در ارتباط با انجام آزمایش
- مسئولیت کنترل تجهیزات ایمنی 
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- مسئولیت بررسی و تائید مناسب بودن دستگاه های آزمایش و کنترل صحت کارکرد آن ها 
- مسئولیت کنترل گواهینامه های تنطیم دستگاه های آزمایش و نیز اطمینان از تنطیم بودن دستگاه ها 

- مسئولیت بررسی مدارك آزمایش و تأیید نتیجه نهایی پس از اتمام مراحل آزمایش 
- حضور دستگاه نظارت در کلیه مراحل آزمایش و نظارت بر روند پیشرفت کار از نزدیک 

8-16-17 اقدامات قبل از شروع آزمایش
قبل از شروع آزمایش های مقاومت و نشتی باید کلیه قسمت های شبکه به طور کامل دفن شده باشد. 
آزمایش شبکه هائی که قسمتی از آن مدفون و قسمتی غیر مدفون باشد، ممنوع است. در چنین حالتی 

باید قسمت مدفون از قسمت غیر مدفون جدا شود و هر قسمت بصورت مجزا مورد آزمایش قرار گیرد.
در صورتی که الزم باشد قسمتی از یک شبکه لوله کشی مورد آزمایش قرار گیرد، جدا کردن آن 
قسمت از سایر قسمت ها باید به وسیله اتصاالت دائمی از قبیل کپ )درپوش جوشی( یا جداسازی به 
وسیله فلنج انجام شود. استفاده از شیر برای جداسازی یک قسمت از لوله کشی از قسمت دیگر برای 

آزمایش مجاز نمی باشد. 
استقرار دستگاه های  کاروان جهت  یا  باید یک چادر  نشتی  و  مقاومت  آزمایش های  انجام  جهت 
آزمایش تامین گردد. محل نصب چادر یا کاروان  آزمایش باید در یک انتهای شبکه لوله کشی و در 

محل مناسب باشد.

9-16-17 مراحل انجام آزمایش های مقاومت و نشتی
1(  نصب دستگاه های آزمایش

منیفولد و دستگاه های آزمایش شامل دستگاه فشارسنج وزنه ای، دستگاه ثبات فشار و غیره باید در 
داخل چادر یا کاروان آزمایش و در محل مناسب نصب گردد.  

دستگاه ثبات درجه حرارت باید در فاصله حداقل 30 متری از انتهای لوله کشی و بر روی لوله نصب 
گردد. برای نصب دستگاه ثبات درجه حرارت باید خاك روی لوله برداشته و عایق لوله از آن جدا 
شود. سپس حسگر دستگاه را بر روی لوله لخت قرار داده و روی لوله را با پشم شیشه پوشاند و 

روی لوله خاك نرم ریخته تا از تأثیرات حرارت محیط محفوظ بماند.
2(  تمیزکردن شبکه لوله کشی - قبل از شروع آزمایش باید شبکه لوله کشی با تزریق هوای فشرده 
از یک انتها و تخلیه هوا از انتهای دیگر شبکه، از گرد و خاك و اشیاء بجا مانده در آن تمیز گردد.

3(  آزمایش های مقاومت و نشتی - جهت شروع آزمایش ها و پس از تمیز کردن شبکه، باید شبکه 
لوله کشی را از هوای فشرده با فشار صد پوند بر اینچ مربع پر نمود. آزمایش های مقاومت و نشتی 

شامل دو مرحله می باشد:
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الف( دوران یکنواختی - به منظور تثبیت نوسانات درجه حرارت و فشار باید شبکه حداقل به مدت 
24 ساعت به حال خود قرار داده شود. در طول این مدت تغییرات دما و فشار شبکه باید به وسیله 

دستگاه های ثبات ثبت گردد.
ب(  آزمایش های مقاومت و نشتی- پس از یکنواخت شدن، آزمایش های مقاومت و نشتی به مدت 48 
ساعت انجام می شود. طی این مدت عالوه بر ثبت تغییرات دما و فشار شبکه به وسیله دستگاه های 
ثبات، باید رأس هر ساعت، فشار از طریق دستگاه فشار سنج وزنه ای قرائت گردیده و ثبت شود. 
همچنین هر دو ساعت یک بار نیز درجه حرارت زمین به وسیله ترمومتر از لوله های روغن کار 

گذاشته شده در سطح شبکه اندازه گیری و ثبت شود.
4�  بررسی نتایج آزمایش - پس از پایان آزمایش، اطالعات جمع آوری شده که شامل نمودارهای دما 
و فشار ثبت شده و ارقام اندازه گیری شده در طول آزمایش می باشد، باید توسط دستگاه نظارت 

بررسی و پس از انجام محاسبات توسط مجری با استفاده از روابط زیر، نتیجه اعالم گردد. 
روابط محاسباتی و پارامترهای مربوطه به شرح ذیل است:

 

که در آن،

=1T
درجه حرارت شروع آزمایش  بر حسب سلسیوس   

=2T درجه حرارت خاتمه آزمایش بر حسب سلسیوس    

2
21 TTTm

+
= درجه حرارت متوسط بر حسب سلسیوس     

=1P فشار شروع آزمایش بر حسب پوند بر اینچ مربع    

=2P فشار خاتمه آزمایش بر حسب پوند بر اینچ مربع    

2
21 PPPm

+
= فشار متوسط بر حسب پوند بر اینچ مربع      
=C تغییرات فشار به علت تغییرات درجه حرارت بر حسب پوند بر اینچ مربع 
=∆P حداکثر افت فشار مجاز بر حسب پوند بر اینچ مربع     

در صورتی آزمایش مورد قبول خواهد بود که افت فشار خط یا شبکه پس از پایان آزمایش کمتر 
از 0/2 پوند بر اینچ مربع باشد. )خطای دستگاههای آزمایش 0/2 پوند بر اینچ مربع در نظر گرفته 

شده است.( 
P∆<2.0 باشد،  P∆=2.0 باشد، آزمایش باید تمدید گردد و در صورتی که  در صورتی که 
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آزمایش مردود بوده و با نظر دستگاه نظارت نسبت به تمدید، تکرار و یا رد آزمایش تصمیم گیری 
خواهد شد.

تبصره: فشار آزمایش مقاومت و نشتی برای کلیه فشارهای بهره برداری برابر با 100 پوند بر اینچ 
مربع است. 

5� آزمایش قطعات غیر مدفون- در صورتی که انجام آزمایش های مقاومت و نشتی قبل از دفن مورد 
نظر باشد و یا نیاز باشد که قطعه ای از لوله قبل از دفن در بیرون کانال مورد آزمایش قرار گیرد، 
در این صورت پس از پر کردن آن با هوای فشرده با فشار صد پوند بر اینچ مربع و با نصب یک 
دستگاه فشار سنج ساعتی تغییرات فشار آن را به  مدت 4 ساعت یادداشت می نمایند که در این 

مدت نباید هیچ گونه افت فشاری مشاهده شود. 
6� اتصاالت نهائی قطعات آزمایش به یکدیگر - در صورتی که آزمایش های شبکه لوله کشی در دو یا 
چند قطعه مجزا انجام شده باشند، جهت اتصال قطعات به یکدیگر باید از لوله هائی استفاده شود 
که قبأل مورد آزمایش فشار پذیری قرار گرفته باشند. جوش نهائی که برای اتصال قطعات آزمایش 
انجام می شود  باید مورد آزمایش پرتونگاری قرار گرفته و نتیجه آن قابل قبول باشد. تا قبل از 

دریافت نتیجه پرتونگاری جوش و تایید شدن نتیجه آن نباید خاکریزی و دفن آن انجام شود.
کامل  و  نهائی  گزارش  باید  مجری  آزمایش  مراحل  کلیه  اتمام  از  پس  آزمایش-  نهائی  گزارش   �7

آزمایش ها را تهیه و همراه با کلیه مدارك جهت بررسی و تایید به دستگاه نظارت ارائه نماید.
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ايمني راهنماي   1 پيوست

هاي گاز كننده مصرف  كشي گاز، بايد به دهنده لوله نكات و مسائل ايمني كه شخص يا شركت انجام
:قرار زير است اطالع دهند به) طور كتبي به(صورت راهنماي ايمني   طبيعي به

:شوند دو دستة عمده تقسيم مي    حوادث ناشي از گاز به1-1-پ
سوزي و انفجار   آتش)الف-1-1-پ

علل مختلف گاز نشت نموده و در فضاي آشپزخانه يا منزل منتشر در اين دسته از حوادث، ابتدا به
.گردد سوزي مي سپس عاملي مانند جرقه و يا شعله، گاز را مشتعل نموده و سبب انفجار و آتش. شود مي

:برخي از علل نشت گاز عبارتند از
گاه گازسوز در دوسر اتصال آن توسط بست فلزيمحكم نبودن شيلنگ دست ) 1
ديدن آنها  هاي طوالني و در معرض برخورد بودن و يا حرارت استفاده از شيلنگ ) 2
ها فرسوده و يا غيراستاندارد بودن شيلنگ ) 3
درپوش نداشتن شيرهاي مصرفي كه مورد استفاده نيستند ) 4
هاي گازسوز دستگاهدخالت افراد ناوارد در تعمير و دستكاري  ) 5
.هاي گازسوز غيراستاندارد و غيرمجاز استفاده از دستگاه ) 6

گاززدگي)  ب-1-1-پ
خصوص بخاري هاي گازسوز، به اين دسته از حوادث معموالً در اثر نداشتن دودكش مناسب براي دستگاه

كننده ع گازهاي مسمومسوختن ناقص گاز و تجم. دهند و آبگرمكن، يا عدم تهوية كافي فضاي اتاق روي مي
كنند، و يا كمبود اكسيژن سبب مسموميت افرادي كه در چنين فضايي تنفس مي) مونوكسيد كربن(

.انجامد گاززدگي آنها مي  به شده و 
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  دستكاري در كنتور و رگوالتور گاز2-1-پ
 ناسب نصبمل در مح رگوالتور و كنتور گاز توسط شركت گاز ناحيه با رعايت تمام نكات ايمني و فني

.هددآنها را تغيير   مجاز است محل  گاز ناحيه فقط شركت  صورت لزوم در. گردد مي
وسايل ايمني خاصي است كه در صورت بروز تغييرات فاحش فشار در شبكة رگوالتور مجهز به

ر قرارها در معرض خط كننده كند تا مصرف طور خودكار جريان گاز را قطع مي كشي گاز شهر به لوله
كننده يا كنتور، بايد از هرگونه در صورت روبرو شدن با موارد قطع گاز يا نشت گاز از تنظيم. نگيرند

.دستكاري در آنها خودداري و از شركت گاز ناحيه درخواست كمك گردد

  شير مصرف3-1-پ
ي بتوان با بستنيك شير مصرف مجهز است تا در مواقع ضرور هر دستگاه گازسوز به  لولة گاز مربوط به

.دستگاه جلوگيري نمود  اين شير از ورود گاز به
.يك شير مصرف مستقل مرتبط باشد  هر دستگاه گازسوز بايد به )1
.يك شير مصرف بايد خودداري شود  از اتصال دو يا چند دستگاه گازسوز به )2
گيرد حتماً با قرار نمي فادهدستگاه گازسوزي مرتبط نيست و مورد است  انتهاي شيرهاي مصرفي كه به )3

.درپوش مسدود شود
آن بسته نگه مصرف شير شود، استفاده نمي طوالني از دستگاه گازسوزي براي مدت كه در صورتي ) 4

.داشته شود
بايد بسته گازسوز هاي در صـورت ترك منزل براي مدت طوالني، كليه شيرهاي مصرف دستگاه ) 5

.شوند
حالت بسته بودن ان گاز و درد، دستة شير در حالت باز بودن در امتداد جريدر شيرهاي استاندار ) 6

.باشد عمود بر جريان گاز مي
باشند، از باز كردن شير اجاق گاز قبل از افروختن كبريت در اجاق گازهايي كه فاقد شمعك مي ) 7

.خودداري شود
عد از باز كردن شيرگاز شعله روشنباشند، اگر ب پيلوت مي هاي گازسوزي كه مجهز به در دستگاه ) 8

در هر حال بايد فوراً شير گاز را .نشود معلوم است كه پيلوت يا تنظيم نيست و يا خاموش شده است
.بررسي و رفع علت پرداخت بست و به

.هاي آن داراي ترموكوپل باشد هاي گازسوزي استفاده گردد كه مشعل سعي شود از دستگاه ) 9
هاي گازسوز، در مواقع عدم استفاده از اين ري از بازي كردن كودكان با دستگاهمنظور جلوگي به )10

.وسايل، حتماً شير اصلي مصرف آنها بسته شوند
از وارد آوردن ضربه بر روي اجاق گاز بايد خودداري شود، زيرا اين عمل باعث سست شدن اتصاالت) 11
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.و نشت گاز خواهد شد
. گاز جلوگيري شوداز سر رفتن غذا، روي اجاق  )12
. از قرار دادن دستگاه گازسوز در معرض كوران هوا و جريان باد خودداري شود )13
.سوزي گردد  قرار گرفتن اشيا قابل اشتعال در مجاورت بخاري ممكن است سبب آتش )14

هاي گاز    شيلنگ4-1-پ
لذا براي اتصال. شوند  ميسرعت فاسد هاي الستيكي معمولي در برابر مواد نفتي و گازي به شيلنگ )1

كشي بايد سيستم لوله  ها كه استفاده از شيلنگ براي آنها مجاز شناخته شده، به اجاق و ساير دستگاه
طول. شده است، استفاده شود شده كه مخصوص گاز ساخته هاي الستيكي تقويت از شيلنگ

هاي طويل براي ه از شيلنگاستفاد. متر بيشتر باشد  سانتي120هاي گاز نبايد حداكثر از  شيلنگ
.نقاط مختلف منزل بسيار خطرناك است و بايد از اين كار احتراز نمود رساندن گاز به

هاي گازسوز قرار وجه در معرض حرارت اجاق گاز و ساير دستگاه  هيچ  هاي گاز نبايد به شيلنگ )2
.گيرند

هاي فلزي استفاده بايد از بستهاي گاز در انتهاي لوله گاز و اجاق گاز،  براي محكم كردن شيلنگ )3
.ها امكان جدا شدن شيلنگ از لوله و خروج گاز وجود دارد بدون اين بست. شود

.شد شيلنگ و انتشار گاز خواهد  شدن شدن و جدا  جاي بست باعث بريده  پيچانيدن سيم به )4
حاصل شود كهبار مورد بازديد قرار داد تا اطمينان  هاي الستيكي را بايد هرچند وقت يك شيلنگ )5

گردد توصيه مي. سوراخ نشده يا ترك بر نداشته باشد يا از محل بست بريده و يا سست نشده باشد
خوردگي تعويض ظاهري از قبيل ترك هاي الستيكي در صورت وجود هرگونه اشكاالت كه شيلنگ

.گردد
صورت تا در دبار بازديد گرد كشي گاز در منزل نيز بايد هرچند وقت يك هاي فلزي لوله لوله )6

.آميزي شوند شدن يا كنده شدن رنگ آنها مجدداً رنگ زخمي

   نشت گاز و استشمام بوي گاز5-1-پ
گونه در صورت نشت گاز و يا استشمام بوي آن، قبل از هر كاري بايد دقت كرد كه در آن محل هيچ

شن و يا خاموش كردناي زده نشود، از روشن كردن كبريت، فندك و امثال آن و همچنين از رو جرقه
:وسايل برقي، خودداري و دستورات زير اجرا شوند

. فوراً شير اصلي گاز بسته شود )1
.گاز خارج شوند افراد خانواده از محل آلوده به ) 2
.ها باز شوند در و پنجره ) 3
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.گاز تسريع شود اي مرطوب جريان خروج هواي آلوده به با تكان دادن حوله پنبه ) 4
گاز تاريك باشد، براي روشنايي محل از چراغ قوه كه در خارج از فضاي آلوده نچه محل آلوده بهچنا) 5

.گاز روشن شده، استفاده شود به
باعث تشديد سوزي در ساختمان، چون وجود گاز در لوله احتماالً در صورت بروز هر نوع آتش ) 6

كنتور قرار دارد بسته شود تا بعد ازساختمان كه   سوزي خواهد شد، فوراً شير اصلي گاز به آتش
.داخل ساختمان قطع گردد  جريان گاز به

كامل با شماره نشت گاز، بدون فوت وقت و با خونسردي  گونه حادثة منجر به در صورت بروز هر ) 7
.هاي پست امداد شركت گاز ناحيه تماس گرفته شود تلفن

ناشي از آشپزخانه از ضايعـات در هاي استاندارد كننده  موقع از خاموش  ضمناً نصـب و استفادة به
.كند ها، جلوگيري مي سوزي آتش

   وسايل پيشگيري از خطرات گاز6-1-پ
ي و يا استانداردهاي معتبر جهاني مطابقت داشتهاستفاده از وسايل ايمني زير چنانچه با استاندارد ملّ

:باشند، جهت باال بردن ضريب ايمني مفيد است
)آشكارساز گاز طبيعي( گازياب )1
آشكارساز گاز مونوكسيد كربن) 2
.)نمايد شيلنگ گاز عمل مي كه در اثر شكستگي لوله و يا پارگي(شير خودكار قطع جريان گاز اضافي ) 3
شير خودكار قطع گاز حساس در مقابل زلزله) 4

   ساير موارد7-1-پ
گاز هرگز از شعلة كبريت و امثال آن استفاده نشودبايد توجه داشت كه براي پيدا كردن محل نشت   )1

تشكيل شدن. يابي اقدام گردد نشت و تنها با استفاده از محلول صابون و يا مايع ظرفشويي نسبت به
.حباب عالمت نشت گاز است

كرد، ولي لولة ثابت متصل است بايد خودداري جا كردن وسايل گازسوزي كه مستقيماً به از جابه  )2
.مؤسسة مجاز مجاز مراجعه شود ين امر الزم باشد براي تغيير محل لولة گاز آن، بهچنانچه ا

.گازبندي اتصاالت گاز پس از هر تغيير وضعيت ضرورت دارد  )3
 وسيلة لولة فلزي به  شوند، بايد به طور ثابت و دايمي در يك محل نصب مي  وسايل گازسوزي كه به  )4

.جايي آن خودداري شود د و از جابهكشي گاز ساختمان وصل گردن سيستم لوله
كشي گاز باشد، حتماً اين موضوع با شركت گاز ناحيه در ميان گذاشته كه قصد توسعة لوله در صورتي  )5

.تعويض رگوالتور و كنتور گاز باشد اقدام گردد  هاي الزم، چنانچه نياز به شود تا ضمن دريافت راهنمايي
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علت نقصي در سيستم كشي گاز منزل انجام شود يا به ر لولهكند كه تغييرات جزيي د گاهي ايجاب مي )6
ولي باشد، ظاهر ساده هرچند به اي تعميرات صورت پذيرد، اين تغييرات و تعميرات كشي، پاره لوله

.انجام شود دار صالحيت يا مؤسسات متخصص اشخاص بايد توسط
 باشد، بدون اطالع شركت گازبيني نشده هاي گازسوزي كه در طرح اوليه پيش اضافه كردن دستگاه )7

.ناحيه ممنوع است
هاي گازسوز هرقدر هم كه جزيي باشد، مهم است و براي هاي مختلف دستگاه معايب و نواقص قسمت )8

.هاي مزبور و يا تعميركاران مجاز تماس گرفته شود تعمير آنها بايد فوراً با نمايندگي فروش دستگاه
ها و ضمايم ي اين كار بايد شير مصرف را بست و سپس مشعلاجاق گاز بايد هميشه تميز گردد، برا )9

.قرار داد آن را برداشته و كامالً تميز كرد و پس از خشك كردن، آنها را در محل خود
طور عادي در آن هوا جريان ندارد خودداري شود زيرا باعث از نصب آبگرمكن گازي در اتاقي كه به  )10

.فگي نمايدتواند ايجاد خ كمبود اكسيژن شده و مي
.نصب هرگونه وسيلة گازسوز در حمام ممنوع است  )11
كننده مسدود شدن دودكش وسايل گازسوز سبب سوخت ناقص گاز و ايجاد گاز خطرناك و مسموم  )12

.گردد خفگي در اثر گازگرفتگي مي امر باعث اين شود كه كربن مي مونوكسيد
 و از محكم بودن آن اطمينان حاصلوسايل گازسوز بازرسي  بايد همواره محل اتصال دودكش به  )13

.شود
آوري شود، حتماً انتهاي شير با درپوش مسدود گردد و كه بعد از فصل سرما، بخاري جمع در صورتي  )14

.در هنگام وصل مجدد از افراد با صالحيت كمك خواسته شود
افتادههاي وسايل گازسوز بازرسي گردد و چنانچه كالهك آن  بار كالهك دودكش هرچند گاه يك  )15

.باشد، در محل خود نصب شود
داخل دودكش كالهك عالوه بر اينكه از نفوذ باران و برف و افتادن ساير اشيا و ورود پرندگان به  )16

.كند، در منظم سوختن وسيلة گازسوز نيز مؤثر است جلوگيري مي
.بام باالتر باشد متر از سطح پشت هاي توي كار بايد حداقل يك انتهاي دودكش  )17
هاي زير درها براي وجود روزنه. بخاري گازسوز برسد م است كه هواي كافي براي سوختن گاز، بهالز  )18

.اين منظور مفيد خواهد بود
كه وسيلة گازسوز با شعلة آبي و پايدار نسوزد و شعله آن زرد و قرمز و يا داراي پرش در صورتي  )19

يا تنظيم نبودن فشار ز نرسيدن هواباشد، بايد آن را جدي گرفت، زيرا ممكن است اين نقص ناشي ا
.گاز باشد

وسيلة گازسوز از كانال مرتبط با هواي آزاد استفاده شود، مسدود كه جهت هوارساني به در صورتي  )20
.هاي طرفين كانال ممنوع است كردن دريچه
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بيني شده پيش كشي گاز ساختمان نصب آبگرمكن زميني شده لوله كه در نقشه تأييد در صورتي  )21
يا از دودكش آبگرمكن زميني جاي آن از آبگرمكن ديواري استفاده شود و وجه نبايد به  هيچ  ، بهاست

.براي آبگرمكن ديواري استفاده نمود
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محاسبات نمونه    2 پيوست

  تعيين اندازه قطر لولة گاز1-2-پ
كه) 1-2-جدول پ(هاي گازسوز  براي دستگاه) 1-2-شكل پ(كشي  هاي مختلف لوله اندازة قطر قسمت

:شود روش ذيل محاسبه مي  گيرند به در فواصل معين از كنتور قرار مي
كننده از دورترين مصرف. شود ن نقطة مصرف محاسبه ميكشي گاز از رگوالتور تا دورتري طول لوله) الف

)2-2-پ(باشد و فاصلة آن تا رگوالتور طبق نقشه گسترده در شكل   مي(FP)رگوالتور شومينه 
. متر است8/32

 مربوط به2-4-17باشد، از جدول  كشي از جنس فوالد مي اينكه لوله و اتصاالت لوله  با توجه به ) ب
نزديكترين طول بزرگتر) طول لوله(از روي ستون اول . كنيم الدي استفاده ميهاي فو ظرفيت لوله

توجه داشته باشيد كه براي.  متر است35اين طول در جدول . كنيم  متر را انتخاب مي8/32از 
 متر است، استفاده35كشي از همين رديف كه مربوط به  هاي لوله تعيين قطر كليه قسمت

.شود مي
مصرف گاز. كنيم  شروع مي(A)كشي از نقطه  دن اندازة قطر لوله قطعات مختلف لولهبراي پيدا كر ) پ

 در همان رديف2ـ4ـ17در جدول .  مترمكعب در ساعت است3/0 برابر است با (A)در نقطه 
كنيم و چون اين عدد در اين  مترمكعب در ساعت را جستجو مي3/0 متر، مقدار 35مربوط به 

كرده و اندازة قطر لوله را كه در باشد را انتخاب  مي2/1 عدد بزرگتر ازآنكه رديف وجود ندارد، اولين
اين اندازه. خوانيم  نوشته شده است مي2/1رقم  باالي ستون مربوط به

2

پس، اندازة.  اينچ است1
 برابرABقطر قطعه 

2

.كنيم  قطعات عمل ميهمين ترتيب براي ساير  به.   اينچ خواهد شد1
پز  و كباب(FP) هاي شومينه مقدار جريان حجمي را كه برابر با مصرف دستگاهBC اينك براي قطعه 

(RC)مترمكعب در ساعت است كه پس از انجام عمليات6/0اين مقدار . آوريم دست مي باشد، به  مي 
ذكرشده فوق، اندازه قطر اين قطعه نيز 

2

1/0 برابر است با Hمصرف نقطه . آيد مي دست  چ به اين1
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 برابر باCHمترمكعب در ساعت و لذا اندازة قطر قسمت 
2

 مقدار ظرفيتCDدر قسمت . باشد  اينچ مي1
)7/06/01/0(: لوله برابر است با مترمكعب در ساعت و اندازة قطر لولة اين قسمت از ستون 

مربوطه
2

 مترمكعب در ساعت و طبق روش فوق اندازة5/3 برابر Iمصرف نقطة . آيد دست مي   اينچ به1
است با برابر  مقدار ظرفيت لولهDEدر قسمت .  اينچ خواهد شد1 برابر DIقطر لولة قطعه 

)2/47/05/3( اينچ1مربوطه   مترمكعب در ساعت و اندازة قطر لولة اين قسمت ازستون 
 برابر باEJو لذا اندازة قطر قسمت   مترمكعب در ساعت7/0 برابر است با Jمصرف نقطة . آيد دست مي به

2

  . اينچ خواهد شد1
:اين مقدار برابـر است با.  بايد ظرفيت كل را حساب نمـودEFبـراي پيدا كردن اندازة قطر قطعه 

)9/47/02/4( اينچ1كار بردن روش فوق اندازة قطر لوله اين قطعه،  ر ساعت كه با به مترمكعب د 
.خواهد شد

هاي گازسوز نمونه   ميزان مصرف دستگاه1-2-جدول پ
ميزان مصرفعالمت اختصاريدستگاه گازسوز

 متر مكعب در ساعتP5/3پكيج ديواري
 متر مكعب در ساعتGC7/0اجاق گاز خانگي فردار

 متر مكعب در ساعتLi1/0روشنايي
 متر مكعب در ساعتFP3/0شومينه گازي

 متر مكعب در ساعتRC3/0پز كباب
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.كشي گاز نمونه  نقشه پالن لوله1-2-شكل پ
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.كشي گاز نمونه   نقشه ايزومتريك لوله2-2-شكل پ
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ايمني و ضوابط بهره برداري و نگهداري از   3پيوست 
سيستم  لوله كشي گاز

كليات  1-3-پ
. ، رعايت موارد ذيل الزامي است9-17 و 8-17 ، 7-17عالوه بر رعايت مفاد مندرج در فصول 

دود تأمين هواي مورد نياز براي احتراق و خروج محصوالت احتراق كليه وسايل گازسوزي كه درح-الف
ي ساختمان وگيرند، بايد الزامات مبحث چهاردهم مقررات ملّشمول مقررات ايمني اين مبحث قرار مي

.آيين نامه طراحي و اجراي دودكش از انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن را رعايت نمايند
ل كارخانه سازندههاي وسايل گازسوز بايد به دستورالعم در طراحي، نصب و راه اندازي دودكش:تبصره

.محصول گازسوز استاندارد مراجعه نمود
ي يا استانداردهاي معتبر جهاني مطابقت داشته استفاده از وسايل ايمني زير چنانچه با استاندارد ملّ-ب 

.شودباشد، توصيه مي
 گازياب يا آشكار ساز گاز طبيعي

 آشكارساز گاز منواكسيد كربن

 اضافيشير خودكار قطع جريان گاز 

 شير خودكار قطع گاز حساس در مقابل زلزله

شده فوق بايد توسط كارشناسان متخصص مرتبط نحوه نصب و انتخاب محل نصب وسايل ايمني ياد
 .صورت پذيرد

  بهره برداري و نگهداري از تأسيسات و تجهيزات2-3-پ
كشي گاز مشتركين عمده شرح هاي ايمني مربوط به اجراي لولهدر اين بخش از مقررات، پيش بيني

.تواند شامل مقررات جامع ايمني باشدبديهي است اين مقررات نمي. شودداده مي
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  بازرسي جهت پيدا كردن محل نشت گاز1-2-3-پ
براي تجسس و پيداكردن محل نشت گاز به هيچ وجه نبايد از كبريت، شمع، فندك، و هرگونه شعله

اين منظور بايد از وسائل مناسب نشان دهنده نشت گاز استفاده به عملديگر استفاده شود، براي انجام 
ها و ساير نقاط مشكوك به نشت گاز را با آب و صابون و يا مايع مشابهآيد يا اينكه بايد محل اتصال لوله

.آزمايش قرار داد آن مورد

  اقدامات فوري در موارد نشت گاز2-2-3-پ
االمكان بايد است، حتي وم شدكه گاز در داخل ساختماني پخش شده در صورتي كه دراثر بازرسي معل

: و هم زمان انجام داداقدامات زير را فوراً
. اطاق، ساختمان و يا محوطه آلوده به گاز از كليه ساكنين آن تخليه گردد: الف
از حوله مرطوباست، باز كرده و با استفاده  هاي محلي را كه گاز در آن جمع شده  درها و پنجره:ب 

.جريان خروج گاز را تسريع نمود
دقت گردد كه.  از هرگونه امكانات براي از بين بردن كليه منابع توليد احتراق بايد استفاده شود:پ 

ها و غيرهازكشيدن سيگار، روشن كردن كبريت، قطع و وصل كليدها و وسايل برقي يا باز كردن در كوره
 امكان جريان اصلي برقي از محل دورتري قطع شود تا كليدهايدرصورت. جلوگيري به عمل آيد

.خودكار برقي نيز در محوطه خطرناك نتوانند به طور خودكار عمل نمايند
توان از چراغ قوه دستي كه در خارج از محيط آلودهدر چنين مواقع اضطراري در صورت لزوم مي

.روشن شده باشد، استفاده نمود
. به محوطه مربوط قطع شودجريان گاز: ت 
.ساختمان هاي مجاور نيز از نظر آلوده شدن به گاز بازرسي گردد: ث 
 .مراتب به شركت ملي گاز ايران اطالع داده شود : ج 

  استعمال دخانيات و بكاربردن شعله باز3-2-3-پ
اشند، بايد از كشيدن سيگار، به محتوي گاز بوده و يا داراي گاز مي بهايي كه قبالًهنگام كار بر روي لوله

اي كه توليد احتراق يا حرارت كند و كار بردن شعله گاز، فانوس و به طور كلي به كار بردن هر نوع وسيله
 احتياطهاي ايمني الزم براي اجتناب شود مگر اينكه قبالًهمچنين از انجام عمليات جوشكاري اكيداً
.اشدجلوگيري از خطر آتش سوزي به عمل آمده ب
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 وقفه در كار4-2-3-پ
اي پيش آيد، قبل كشي موجود وقفه در مواردي كه در كار تعميرات يا تغييرات بر روي يك سيستم لوله

.از ترك محل بايد شرايط سيستم را به وضع بدون خطري درآورد

  قطع شدن گاز5- 2-3-پ
اضطراري و فوري بايد تمام مصرفكشي جز در مواقع   قبل از قطع جريان گاز سيستم لوله-الف 

.كنند از قطع جريان گاز مطلع نمودكنندگان را كه از آن شبكه استفاده مي
گيرند گاز مي ن لولهآهائي كه از ها و پيلوت شير اصلي لوله را قبل از بستن شيرهاي كليه مشعل-ب 

د از طريق آزمايش اطميناننبايد بست مگر در موارد اضطراري و فوري، پس از بستن شير اصلي باي
. قطع شده استحاصل نمود كه جريان گاز كامالً

توان با تحت نظر گرفتن شماره انداز كنتور و يا با استفاده از يك فشارسنج يااين آزمايش را مي
  .اي مشابه آن انجام داد  وسيله

بوط به كنتور موردنظر بسته باشد شير گاز مردر صورت وجود چند كنتور بايد دقت نمود كه حتماً
.براي باز كردن مجدد گاز بايد پيش بينيهاي مذكور به عمل آيد

كشي موجود هاي لوله   تغييرات در سيستم6- 2-3-پ
گيرد كه اطمينان حاصل شود جريان گاز كشي موجود بايد هنگامي انجام تغييرات در سيستمهاي لوله

اي كه در اجراي اين تغييرات بايد به شرايط انجام كار، طول لوله. است  قطع شده به آن سيستم كامالً
  .بايد گازآن تهويه شود، فشار سيستم مربوطه وغيره توجه كافي مبذول گردد 

كشي گاز در حال كار و يا اتصال وسايل گرفتن انشعاب جديد به وسيله جوشكاري از سيستم لوله
 مجرب وروش صحيح و به وسيله افرادي متخصص و كامالًمورد نياز به شرطي كه اين كار طبق 

.كارآزموده و با اطالع و مجوز اداره گاز ناحيه انجام گيرد، مجاز مي باشد

هاي ايمني براي جلوگيري از اشتعال اتفاقي در ضمن انجام تغييرات درپيش بيني  7- 2-3-پ
كشي سيستم لوله

است باعث آسيب رساندن به افراد يا اموال  هوا در محوطه ممكن تعال مخلوط گاز ودر مواردي كه اش
در ادامه چند نمونه از. هاي الزم براي جلوگيري از چنين اشتعال يا انفجار به عمل آيدشود بايد احتياط

.شوداين موارد براي مثال شرح داده مي
.آن محوطه جلوگيري به عمل آيد در  از استعمال دخانيات و استفاده از شعله باز-الف
. دو طرف محل بريده شده از لوله هاي گاز را به وسيله يك نوار اتصال فلزي به يكديگر وصل نمائيد-ب
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هايالكتريسيته ساكن طبق نظر متخصصين مربوطه احتياط  براي جلوگيري از ايجاد جرقه در اثر-پ
.الزم به عمل آيد

 با ظرفيت و اندازه مناسب تهيه و در نقاطي كه در دسترس همههاي دستي آتش خاموش كن-ت
.افراد آن محوطه باشد نصب شود

 تخليه هوا، تزريق گاز و راه اندازي8-2-3-پ
.ي گاز ايران صورت گيردتخليه هوا، تزريق گاز و راه اندازي بايد مطابق با دستورالعمل شركت ملّ
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هاجدول   4پيوست 

1-4-جدول شماره پ
وزن هر مترضخامت  قطر خارجياندازه اسمي

كيلوگرمميليمتراينچميليمتراينچاينچمتريك

15  1  
2  840/0  3/21  109/0  8/2  28/1  

20  3  
4  050/1  7/26  113/0  9/2  70/1  

25  1  315/1  4/33  133/0  4/3  52/2  

32  4
11  

660/1  2/42  140/0  6/3  43/3  

40  
2
11  90/1  3/48  145/0  7/3  07/4  

50  2  375/2  3/60  154/0  9/3  42/5  
65  

2
12  875/2  0/73  156/0  0/4  81/6  

80  3  50/3  9/88  172/0  4/4  17/9  
100  4  50/4  3/114  172/0  4/4  92/11  
150  6  625/6  3/168  172/0  4/4  78/17  
200  8  625/8  1/219  188/0  7/4  84/24  
250  10  750/10  1/273  219/0  6/5  94/36  
300  12  750/12  9/323  250/0  4/6  11/50  

.رود  قطر اسمي لوله فقط به عنوان شناسه به كار مي-1
 .باشد  مي-5/3%و + 10% و رواداري وزن -10%و + 15%ابعاد ) تلرانس(رواداري -2

 . نيز قابل قبول مي باشد ( STANDARD WEIGHT) 40هاي رده  استفاده از لوله-3
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2-4-جدول شماره پ
  IGSكاال نوع

STANDARDS
IPS  

STANDARDS

 IPS – M – TP – 310---زير نوار

 IPS – M – TP –321---زير نوار پرايمر

 IGS- M -TP-025IPS – M – TP –311رو نوار

 IGS-TP-014(1) – p4IPS – M – TP –313سرجوش نوار

 IGS-TP-014(1) – p4IPS – M – TP –322سرجوش نوار پرايمر

 IGS-TP-014(1) – p5IPS – M – TP –314قيري پايه سرجوش نوار

 IGS-TP-014(1) – p5IPS – M – TP –323قيري پايه سرجوش پرايمر

 IPS – M – TP –316---راكشيلد نوار

 IGS-TP-011-1(1)IPS – M – TP –295نفتي پايه قير

 IGS-TP-011-1(1)IPS – M – TP –285نفتي پايه قير پرايمر

-----IGS- M -TP-016(1)مربوطه مرپراي و شده اصالح نفتي پايه قير

 IPS – M – TP –240-----سنگي ذغال قير

 IPS – M – TP –280-----سنگي ذغال قير پرايمر

 IPS – M – TP –275----مصنوعي پرايمر

 INNERWRAP(----IPS – M – TP –300( داخلي شيشه پشم نوار

نفتي پايه قير با اندود قير شيشه پشم نوار
)OUTER WRAP(

----IPS – M – TP – 306 

سنگي ذغال پايه قير با اندود قير شيشه پشم نوار
)OUTER WRAP(----IPS – M – TP – 305 

 IGS- M -PL-006(1)IPS – M – TP – 750 (8)عايقي اتصال

  ----IGS – TP – 010 – 1&2اليه سه اتيلن پلي پوشش

----IGS- M -TP-014 - 6(1) سرجوش حرارتي انقباضي نوار

  ----IGS-TP-014-1يورتان پلي دوجزئي پوشش
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هاي مختلف  ضرايب تصحيح براي گاز طبيعي با چگالي3-4-جدول شماره پ
5/0  55/0  6/0  65/0  7/0  چگالي
14/1  09/1  04/1  1  96/0  ضريب

عب در ساعت براي گازها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مكظرفيت لوله  4-4-جدول شماره پ
 درصد10و حداكثر افت فشار )  پاسكال13790( پوند بر اينچ مربع 2و فشار اوليه  65/0طبيعي با چگالي 

)اينچ(قطر اسمي لوله  طول لوله
)متر(

4
3  1  4

11  
2
11  2  2

12  3  4  6  
15  16  30  62  93  180  276  418  725  1657  
20  11  21  43  64  124  217  375  725  1657  
45  9  17  34  52  99  175  301  620  1657  
60  8  14  30  44  85  150  258  531  1569  
75  7  13  26  39  75  132  229  470  1390  
90  6  12  24  35  68  120  207  426  1260  
120  5  10  20  30  58  103  177  365  1078  
150  6/4  9  18  27  52  91  157  323  956  
200  4  7  15  23  44  78  134  277  818  
250  5/3  5/6  13  20  39  69  119  245  725  
300  2/3  6  12  5/18  36  93  108  222  957  
350  9/2  5/5  11  17  33  58  99  204  606  
400  7/2  1/5  5/10  5/15  31  54  92  190  562  
450  5/2  8/4  10  5/14  29  50  87  179  527  
500  4/2  5/4  5/9  14  27  47  82  169  498  
550  3/2  3/4  9  5/13  26  45  78  160  473  
600  2/2  1/4  8  13  25  43  74  153  451  
:يادآوري

  . متر در ثانيه محاسبه شده است 20ظرفيتهاي جدول فوق براساس حداكثر سرعت گاز  -1
. داده شده است ضرب گردد3ها الزم است ارقام فوق در ضرايبي كه در جدول شماره براي ساير چگالي -2
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ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مكعب در ساعت براي گازظرفيت لوله 5-4-جدول شماره پ
 درصد10و حداكثر افت فشار )  پاسكال34474( پوند بر اينچ مربع 5و فشار اوليه  65/0طبيعي با چگالي 

)اينچ(قطر اسمي لوله  طول لوله
)متر(

4
3  1  4

11  
2
11  2  2

12  3  4  6  
15  27  51  93  127  210  320  486  842  1925  
30  19  36  75  113  210  320  486  842  1925  
45  5/10  29  61  92  180  320  486  842  1925  
60  5/13  25  53  80  156  277  484  842  1925  
75  12  22  47  71  140  248  433  842  1925  
90  11  20  43  65  127  226  395  823  1925  
120  5/9  18  37  56  110  196  342  713  1925  
150  5/8  16  33  50  99  175  306  637  1918  
200  5/7  14  29  44  85  152  265  552  1661  
250  5/6  12  26  39  76  136  237  494  1486  
300  6  11  24  36  70  124  216  451  1359  
350  5/5  5/10  22  33  64  115  200  417  1259  
400  5  10  21  31  60  107  187  290  1175  
450  5  5/9  20  29  57  101  176  368  1107  
500  5/4  5/8  19  28  54  96  167  349  1001  
550  5/4  5/8  18  27  51  91  160  333  1001  
600  4  8  17  26  49  87  153  318  959  
:يادآوري

  . متر در ثانيه محاسبه شده است 20حداكثر سرعت گاز ظرفيتهاي جدول فوق براساس   -1
. داده شده است ضرب گردد3ها الزم است ارقام فوق در ضرايبي كه در جدول شماره براي ساير چگالي  -2
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ها با قطر و طول مختلف بر حسب مترمكعب در ساعت براي گاز طبيعي باظرفيت لوله 6-4-جدول شماره پ
 درصد10و حداكثر افت فشار )  پاسكال103421( پوند بر اينچ مربع 15ليه و فشار او 65/0چگالي 

)اينچ(قطر اسمي لوله  طول لوله
)متر(

4
31  

4
11  

2
11  2  2

12  3  4  6  

15  50  81  140  119  315  483  733  1272  2906  
30  40  76  140  191  315  483  733  1272  2906  
45  33  62  130  191  315  483  733  1272  2906  
60  28  54  112  170  315  483  733  1272  2906  
75  25  48  100  152  296  483  733  1272  2906  
90  23  44  92  139  270  478  733  1272  2906  
120  20  38  79  120  234  414  723  1272  2906  
150  18  34  71  107  210  370  647  1272  2906  
200  16  30  61  93  181  321  560  1167  2906  
250  14  26  55  83  162  287  501  1044  2906  
300  13  24  50  76  148  262  457  953  2870  
350  12  22  46  70  137  242  423  882  2657  
400  11  21  43  66  128  227  396  825  3485  
450  10  10  41  62  121  214  373  778  2243  
500  10  19  39  59  115  203  354  738  2223  
550  9  18  37  56  109  193  338  704  2120  
600  9  17  35  54  105  185  323  674  2029  
800  8  15  31  47  91  160  280  584  1757  
1000  7  13  27  42  81  143  250  522  1572  
:يادآوري

  .شده است  متر در ثانيه محاسبه 20ظرفيتهاي جدول فوق براساس حداكثر سرعت گاز   -1
. داده شده است ضرب گردد3ها الزم است ارقام فوق در ضرايبي كه در جدول شماره براي ساير چگالي  -2
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ظرفيت لوله ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مكعب در ساعت براي گاز 7-4-جدول شماره پ
 درصد10و حداكثر افت فشار ) پاسكال 206843( پوند بر اينچ مربع 30و فشار اوليه  65/0طبيعي با چگالي 

)اينچ(قطر اسمي لوله  طول لوله
)متر(

4
31  

4
11  

2
11  2  2

12  3  4  6  

15  75  122  211  288  474  727  1104  1915  4376  
30  69  122  211  288  474  727  1104  1915  4376  
45  57  108  211  288  474  727  1104  1915  4376  
60  49  93  194  288  474  727  1104  1915  4376  
75  44  83  174  263  474  727  1104  1915  4376  
90  40  76  158  240  474  727  1104  1915  4376  
120  35  66  137  208  405  716  1104  1915  4376  
150  31  59  123  186  362  640  1104  1915  4376  
200  27  51  106  161  314  554  968  1915  4376  
250  24  46  95  144  280  496  865  1804  4376  
300  22  42  87  131  256  453  790  1647  4376  
350  20  39  80  122  237  419  731  1525  4376  
400  19  36  75  114  222  392  684  1426  4294  
450  18  34  71  107  209  369  645  1345  4048  
500  17  32  67  102  198  350  6912  1276  3841  
550  16  31  64  97  189  334  582  1216  3662  
600  15  29  61  93  181  320  559  1164  3506  
800  13  25  53  80  157  277  484  1008  3036  
1000  12  23  47  72  140  248  423  902  2716  
:يادآوري

  .اسبه شده است  متر در ثانيه مح20ظرفيتهاي جدول فوق براساس حداكثر سرعت گاز   -1
. داده شده است ضرب گردد3ها الزم است ارقام فوق در ضرايبي كه در جدول شماره براي ساير چگالي  -2
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ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مكعب در ساعت براي گازظرفيت لوله  8-4-جدول شماره پ
 درصد10و حداكثر افت فشار )   پاسكال413686( پوند بر اينچ مربع 60و فشار اوليه  65/0طبيعي با چگالي 

)اينچ(قطر اسمي لوله  طول
لوله

4)متر(
3

1  4
11  

2
11  2  2

12  3  4  6  

15  125  203  352  481  792  1215  1844  3200  7350  
30  125  203  352  481  792  1215  1844  3200  7350  
45  103  196  352  481  792  1215  1844  3200  7350  
60  89  170  352  481  792  1215  1844  3200  7350  
75  80  152  316  479  792  1215  1844  3200  7350  
90  73  139  289  438  792  1215  1844  3200  7350  
120  63  120  250  379  738  1215  1844  3200  7350  
150  56  107  224  339  660  1166  1844  3200  7350  
200  49  93  194  294  571  1010  1763  3200  7350  
250  44  83  173  263  511  903  1577  3200  7350  
300  40  76  158  240  466  825  1439  3000  7350  
350  37  70  146  232  432  763  1333  2778  7350  
400  35  66  137  208  404  714  1247  2598  7350  
450  33  62  129  196  380  673  1175  21450  7350  
500  31  59  122  186  361  639  1115  2324  6998  
550  29  56  117  177  345  609  1063  2216  6672  
600  28  54  112  169  330  583  1018  2122  6388  
800  24  47  97  147  286  505  881  1837  5532  
1000  22  42  87  131  255  452  788  1643  4948  
:يادآوري

  . متر در ثانيه محاسبه شده است 20ول فوق براساس حداكثر سرعت گاز ظرفيتهاي جد  -1
. داده شده است ضرب گردد3ها الزم است ارقام فوق در ضرايبي كه در جدول شماره براي ساير چگالي  -2

9-4-جدول شماره پ
 و باالتر6  4  3 الي 4/1،1  1 و 4/3  قطر نامي لوله به اينچ

متر به اتكا   5  4  3  5/2فواصل
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حريم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تأسيسات 10-4-جدول شماره پ

يف
شرحرد

حداقل فاصله
در مسيرهاي

موازي

حداقل فاصله
در مسيرهاي 

متقاطع
مالحظات

1-1  
هاي زيرزمينياز جداره كابل
380 الي 220برق با ولتاژ 

ولت

* 
 متر1

†
 سانتيمتر50

ص دستگاه نظارت و بادر موارد خاص و با تشخي* 
استفاده از سازه مناسب بتوني بين كابل و لوله فلزي

. سانتي متر قابل كاهش خواهد بود50اين فاصله تا 
استفاده از سازه مناسب بتوني و رعايت موارد†

.ايمني ضروري است

1-2  
هاي زيرزمينياز جداره كابل

63 الي 20برق با ولتاژ 
كيلوولت

  * متر1
 متر1

 در موارد خاص و با تشخيص دستگاه نظارت و با*
استفاده از سازه مناسب بتوني بين كابل و لوله فلزي

 سانتي متر قابل50در محل تقاطع اين فاصله تا 
.كاهش خواهد بود

1  

هاي زيرزمينياز جداره كابل  1-3
  * متر2 كيلوولت132برق با ولتاژ 

 متر5/1

و رعايت موارداستفاده از سازه مناسب بتوني * 
.ايمني ضروري است

2-1  
ها و تيرهاي برق واز پايه دكل

خطوط هوايي انتقال نيرو با
 ولت380 الي 220ولتاژ 

 متر1 متر1
در تمامي موارد، تمهيدات الزم جهت حذف جريان 

برداري، ضروريدر زمان اجرا و بهرهAC القايي
.مي باشد

2-2  
ق وها و تيرهاي براز پايه دكل

خطوط هوايي انتقال نيرو با
 كيلوولت20ولتاژ 

 متر2 متر2

2-3  
ها و تيرهاي برق واز پايه دكل

خطوط هوايي انتقال نيرو با
 كيلوولت63ولتاژ 

 متر3 متر3

2  

از جداره لوله*    متر2*  كيلوولت20هاي برق از پست2-4

3  

هاي فلزي مدفون آب واز جداره لوله
هاي حامل مايعاتلهفاضالب و لو

سوختي كه داراي سيستم حفاظت از
.باشدزنگ مي

 50* متر1
سانتيمتر

با رعايت باندينگ در فواصل مورد نياز براي خطوط
.فلزي گاز

هاي حامل مواددر تقاطع خطوط پلي اتيلن با لوله*
.قابل اشتعال رعايت فاصله يك متر ضروري است
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 خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تأسيسات حريم10-4-ادامه جدول شماره پ

يف
شرحرد

حداقل فاصله 
در مسيرهاي 

موازي

حداقل فاصله 
در مسيرهاي 

متقاطع
مالحظات

4  
هاي غير فلزياز جداره لوله

10مدفون آب و فاضالب با قطر 
اينچ و باالتر

با رعايت موارد ايمني و استفاده از سازه*    سانتيمتر40* متر1
   مناسببتني

5  
از جداره لوله هاي غير فلزي
مدفون آب و فاضالب با قطر

 اينچ10كمتر از 
50 

 سانتيمتر40*سانتيمتر

با رعايت موارد ايمني و استفاده از سازه* 
.بتني مناسب در موارد خاص

در صورت محدوديت مكاني با نظر دستگاه
 سانتيمتر قابل كاهش خواهد35نظارت تا 

.بود

ها واره بيروني حوضچهاز ديو  6
هاي آب و فاضالبچاه

40 
  ---سانتيمتر

در موارد خاص با نظر دستگاه نظارت و رعايت
تدابير الزم از جمله تقويت طوقه چيني،

 سانتيمتر قابل كاهش20حداقل فاصله تا 
.خواهد بود

-از كف جوي هاي آب و كانال  7
هاي سطحيهاي جمع آوري آب

40 
يمتر سانت40سانتيمتر

در مورد كانال اصلي و عميق كه در زمان
احداث و قالب بندي امكان آسيب رساني به
لوله گاز و خاك سرندي اطراف آن را دارد،
رعايت نكات اجرايي مناسب و ايمني براي

.لوله گاز الزامي است

8-1  
هاي زيرزمينياز كابل
 غير از فيبرهاي-مخابرات
نوري

40 
35در موارد خاص با نظر دستگاه نظارت تا   ر سانتيمت40سانتيمتر

  .سانتيمتر قابل كاهش خواهد بود

8-2  

از كابل هاي فيبرهاي
هاينوري يا جدار لول

غالفي كه داراي چندين
رشته كابل زيرزميني

.باشدمي

60 
 سانتيمتر40سانتيمتر

8  

 متر2هاي مخابراتيجعبه  8-3

  ---   متر1* از  مستحدثات  9
. صادق است8"اي لوله گاز حداكثر تا قطر بر* 

 اين فاصله8"در موارد خاص و قطر باالتر از 
.گرددبا نظر دستگاه نظارت تعيين مي

 30هاي تلفنعلمك
---سانتيمتر

10  
حريم
هايعلمك

 50هاي برقعلمك  گاز از
---سانتيمتر

2/1 كمتر از كاشت هرگونه درخت در فاصله  --- متر2/1درخت كاري  11
.متر از جداره لوله گاز ممنوع مي باشد

.باشدتمامي فواصل فوق از جداره خارجي لوله گاز مي
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11-4-جدول شماره پ
لوله اسمي  قطرخارجي

)ميليمتر(
حداقل و حداكثر قطر مجاز

)ميليمتر( لوله
حداكثر اختالف قطر و يا دوپهني

)ميليمتر( لوله
253/25-0/25  2/1
323/32-0/323/1
63  4/63-0/635/1
906/90-0/90  8/1
1107/110-0/1102/2
1258/125-0/1255/2
160  0/161-0/1602/3
2002/201-0/2014
2254/226-0/2255/4

12-4-جدول شماره پ

dnقطر خارجي اسمي لوله  تعداد قطاع)درجه(زاويه برش حداقل طول لوله در هر طرف اتصال

dn2180  2  90 < ≤ dn 25 ميليمتر  يا   100

dn290  4  225 < ≤ dn 90

13-4-جدول شماره پ
نام كاالIPSاستاندارد IGSاستاندارد 

---  IPS-M-TP750/1آندهاي چدن پرسيليس كروم دار

---  IPS-M-TP750/3آندهاي فداشونده از نوع منيزيم

IGS-M-PL-006(1) IPS-M-TP750/8ت غايقياتصاال

IGS-M-TP-017(0) IPS-M-TP750/9كيت مخصوص فلنج هاي عايقي
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هاشكل   5پيوست 

1-5-شكل شماره پ
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2-5-شكل شماره پ
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3-5-شكل شماره پ
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4-5-شكل شماره پ
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واژه نامه
Air intake دريچه تأمين هوا
Atmospheric burner مشعل اتمسفريك
Ball valve شير توپي
Black carbon steel فوالد سياه
Burner مشعل
Butt weld لب جوش لب به
Carbon steel فوالد كربني
Chimney-vent دودكش
Coal tar enamel عايق گرم
Coal tar coating عايقكاري با قير ذغال سنگي
Combustion air هواي احتراق
Combustion chamber محفظه احتراق
Combustion products محصوالت احتراق
Compression test 
machine 

ماشين تست فشردگي

Consumption point نقطة مصرف
Controls ها كننده كنترل
Cooling time د شدنزمان سر
Curb stop valve رو شير پياده
Dillution air هواي رقيق الزم
Double wall vent دودكش دوجداره
Draft hood كالهك تعديل جريان دودكش
Electro fusion جوشكاري الكتروفيوژن
Electro-saddle fusion زين مخصوص جوشكاري نوع الكتروفيوژن
Excess air فيهواي اضا
Exposed روكار
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Extrapolation يابي برون
Flange insulating Kit واشر عايق بين فلنجي
Flue coller طوقه دودكش
Flue connector لوله رابط دودكش
Flue gases گازهاي دودكش
Gas combustion احتراق گاز
Gas meter كنتور گاز
Gasket واشر الئي
Heating surface سطح حرارتي
Hot tap انشعاب گيري از لوله گازدار
Hot tie-in جوشكاري اتصال نهايي
IGS مجموعه استانداردهاي شركت ملي گاز ايران
Inch of water اينچ ستون آب
Interpolation يابي درون
IPS مجموعه استانداردهاي وزارت نفت
Liquid natural gas گاز طبيعي مايع
Meter stop valve  شونده سماوري قفل(شير قبل از رگوالتور(
Miter برش فارسي بر
Natural gas گاز طبيعي
Plug valve شير سماوري
Power burner مشعل نيرو
Purging جايگزيني هوا با گاز و بالعكس
Regulator كننده فشار گاز تنظيم
Sand blast ز كاري سطح لوله با پاشش ماسهتمي
Shot Blast تميز كاري با پاشش ساچمه فلزِي
Single wall vent جداره دودكش يك
Socket Type Fitting اتصاالت سوكتي الكتروفيوژن
Spigot سيم
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Standard weight pipe  40لوله با ضخامت رده
Stopping Device وسيله متوقف كننده
Tie-in اتصال نهائي
Transition fitting اتصال رابط لوله فوالدي به لوله پلي اتيلن
Vent, ventilator, exhaust fan  هواكش

Ventilation سيستم هواكش
Ventilation air هواي تهويه
 Wrapping عايقكاري با نوار
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