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 كليات   17-1

 

 هدف 17-1-1

شهلول یاجرا الزامات ساختمان ملّی مقررات هفدهم مبحث صرف و یعیطب گاز یک  م

 و مناساا  یهدهبهر ش،یآسااا بهداشاا ،، ایمنی تأمینهدف با را  هانساااختما در آن

 .داردبیان می گاز طبیعی بردارانبهرهبرای  یاقتصاد صرفه
 

 یقانون الزام 17-1-2

 :دارد یقانون الزام ریز اسناد پایه بر مبحث نیا در مندرج احکام از یرویپ

 .آن اجرائی امهنآئین و ساختمان کنترل و یمهندس نظام قانون (الف

 .یادار نظامات عنوان با ساختمان ملّی مقررات دوم مبحث (ب

 

 كاربرد دامنه 17-1-3

 در را هانساختما 1یعیطب گاز از استفاده الزامات ساختمان، ملّی مقررات هفدهم مبحث اول بخش

 :دهدمی پوشش ریز موارد

  

                                                 
 تنظیم از پس و شااهر گاز شاابکه از که اساا  طبیعی گاز منظور رفته کار به گاز واژه مقررات این در هرجا پس این از 1

 .شودیم تحویل کننده مصرف به فشار
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 ساختمان گاز یكشلهلو 17-1-3-1

صالح، اجرا، ،یطراحشامل  س ش،یآزما انتخاب م شلوله لیحوت و یاندازهرا، یبازر  یک

 :ریز شدههای مشخص محدوده در گاز

 .گازسوز وسائل به اتصال نقاط تا ساختمان به گاز ورود نقطه از (الف

 معادل 1آب ستون متریلیم 176 یکار فشار حداکثر (ب
1

4
 .مربع نچیا پوند بر 

 .مکع  درساع  متر 100 حداکثر مصرف گاز (پ

 .متریلیم 100 حداکثر قطر لوله (ت

 .کاریتو ای کاریروبه صورت  یفوالد اتصاالت و لوله از استفاده با گاز یکشهلول (ث

 گازسوز یهادستگاه 17-1-3-2

 تجهیزات مرتبط.و  برداری، بهرهاندازیراه ،نص  شامل

 

 احتراق یهوا نيتأم 17-1-3-3

  و تجهیزات مرتبط. احتراق یهوا نیتأمهای روش

 

 هادودكش 17-1-3-4

 و الزامات ایمنی. هاتعیین اندازه

 

 گازو هشدار دهنده  یمنیا تجهيزات 17-1-3-5

 .دهندههشدار و یمنیا زاتیتجهشامل 

 

 شمول مقررات عدم موارد 17-1-4

 هستند: مقررات نیا شمول از خارج زیر  موارد

                                                 
 کلیه ارقام مربوط به فشار در این مقررات، فشار نسبی اس . 1 
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 گازسوز هایدستگاه عملکرد كيفيت ساخت و ایمنی 17-1-4-1

 استاندارد یاس  که دارا یتزایتجه منظور شده، برده نام گازسوز هایدستگاه از مقررات نیا در هرجا

طبق دستورالعمل بوده و  یشهرساز و مسکن راه، قاتیتحق مرکز از یفن نامهیگواه ای ایران ملّی

 از خارج های گازسوزدستگاه عملکرد و ساخ  لزاماتا نیبنابر اشود. نص  و راه اندازی می سازنده

  اس . مقررات نیا شمول

 

 دودكش كنترل الزامات 17-1-4-2

 صالحیذ اشخاص توسط که اس  یدودکش منظور شده برده نام دودکش از مقررات نیا در هرجا

شبخ انطباق ندارد. وجودآن کار یدر قسم  اجرا شده تو ینقص چگونهیهو  دهیگرد اجرا و یطراح

 اس . یمبحث الزام نیدودکش با مقررات ا روی کار یها
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 تعاریف 17-2

 
 کار روند.همان معنای معمول و متداول به اند، باید به های فنی رایج که در این مقررات تعریف نشدهواژه

 

 احتراق گاز 17-2-1

 گرما و شعله همراه اس .سوختن یا اکسیداسیون سریع گاز که به طور معمول با ایجاد 

 

 ارزش حرارتی خالص گاز 17-2-2

مقدار انرژی حرارتی تولید شده بر حس  کیلوکالری در اثر احتراق یک متر مکع  گاز در شرایط فشار و 

دمای معین منهای گرمای الزم برای تبخیر مجموع آب موجود در سوخ  و آب تولید شده در فرآیند 

 احتراق اس .

 

 گازارزش حرارتی ناخالص  17-2-3

ارزش حرارتی ناخالص گاز کل گرمای آزاد شده در اثر احتراق یک متر مکع  گاز در شرایط فشار و دمای 

شود. ارزش حرارتی معین اس  که شامل گرمای نهان مقدار بخار آب موجود در محصوالت احتراق نیز می

تولید شده در فرآیند  بحرارت الزم برای تبخیر آناخالص گاز مجموع ارزش حرارتی خالص گاز به اضافه 

 احتراق اس .

 

  IGS 1 استانداردهای 17-2-4

وده ها بباشد که آن شرک  مسئول تدوین و بازنگری آنمجموعه استانداردهای شرک  ملّی گاز ایران می

د. به همین لحاظ در این مقررات در موارد مرتبط گیرهای گازرسانی کشور مورد استفاده قرار میو در پروژه

 .2اندمرجع مورد استناد قرار گرفتهبه عنوان 

                                                 
1 Iranian Gas Standards 

 باشند.این استانداردها در پایگاه اطالع رسانی شرک  ملّی گاز ایران در دسترس می 2
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   1IPS استانداردهای 17-2-5

ها بوده و در باشد که آن وزارتخانه مسئول تدوین و بازنگری آنمجموعه استانداردهای وزارت نف  می

د. به همین لحاظ در این مقررات در موارد مرتبط گیرهای صنع  نف  کشور مورد استفاده قرار میپروژه

 . 2اندمورد استناد قرار گرفتهبه عنوان مرجع 

 

 (اوليهگيری گاز) و اندازه تقليل فشارگاز ایستگاه  17-2-6

تنظیم  یا گیری مقدار گازهتجهیزاتی که در نقطه تحویل گاز از شبکه گاز شهری به مشترک به منظور انداز

یاز مدر مالکی  شرک  گ وه شددر محل مورد تائید شرک  گاز نص  یا هر دو فرآیند  و تثبی  فشار گاز

 باشد.

 

 تقليل فشار ثانویهگاز ایستگاه  17-2-7

 برای کاهش هاهای گازرسانی داخلی محوطههای تقلیل فشار اولیه در شبکهایستگاهی که بعد از ایستگاه

 .شودنص  میکشی ای مختلف سیستم لولههشبرداری بخهبه فشار قابل بهرتنظیم آن فشار و 

 

 مشتركين عمده گاز ایستگاه  17-2-8

 در قرارداد طبق گاز فشار تثبی  و تنظیم گاز، مقدار سنجش منظور به که وسایلی از اس  عبارت

 .3گاز اس  شرک  مالکی  در و شودمی نص  شرک  تایید مورد محل

 

 پکيج گرمایشی 17-2-9

ها که کننده آب گرم سرویس بهداشتی و آب گرم سیستم گرمایش داخل ساختماندستگاه گازسوز تأمین

 د.شوصورت مستقل نص  میبرای هر واحد به  به طور معمول

 

 ترموكوپل 17-2-10

در صورت روشن نشدن مشعل دستگاه یا از بین رفتن  گازسوز نص  شده ودستگاه ای اس  که روی وسیله

 د.شومشعل یا شعلة اصلی مشعل و شمعک می به گازمسیر ورود سب  بسته شدن شعله اصلی مشعل، 

  

                                                 
1 Iranian Petroleum Standards 

 باشند.این استانداردها در پایگاه اطالع رسانی وزارت نف  در دسترس می 2
 1396ویرایش سال  طبیعی گاز از استفاده شرایط و مقرراتتعریف شرکت ملی گاز در مجموعه  3
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 كننده فشار گاز)رگوالتور(تنظيم 17-2-11

 .کندرا مطابق نیاز مصرف کننده کاهش داده  و تنظیم میگاز فشار که اس  دستگاهی 
 

 جوش الکتروفيوژن  17-2-12

اتیلن اس  که در آن از اتصاالت خاصی که دارای سیم مقاوم  نوعی روش جوشکاری لوله و اتصاالت پلی

 شود.یباشد، استفاده میبرای ایجاد گرمای ذوب سطوح جوش مالکتریکی 
 

 چگالی گاز 17-2-13

 1گرم بر متر مکع ( به وزن مخصوص هوا در شرایط دما)بر حس  کیلونسب  وزن مخصوص گاز طبیعی

منظور از چگالی همان چگالی نسبی  .شودیشرک  گاز اعالم ممقدار آن از طرف بوده و  2و فشار استاندارد

 اس  و هر دو بدون بعد)واحد( هستند.
 

 مقدار گاز مصرفی حداكثر 17-2-14

 .س ا همزمان استفاده در حال  کشی گازهای متصل به لولهدستگاه هیکلع مصرف ساعتی وجمم
 

 مجاز فشار افت حداكثر 17-2-15

 7/12 فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع طبق این مقررات برابرکشی گاز با در لولهحداکثر اف  فشار مجاز 

 .اس متر ستون آب میلی
 

 دستگاه گازسوز 17-2-16

 سوزد.ها میدستگاهی که دارای یک یا چند مشعل بوده و گاز در این مشعل
 

 دستگاه نظارت  17-2-17

کشی گاز لوله ماجرای سیستمسکن و شهرسازی برای نظارت بر راه،که دارای مجوز از وزارت  نهادی

  باشد.یمتقاضیان عمده م
 

 دودكش 17-2-18

 بیرون از ساختمان احتراق دستگاه گازسوز به محصوالتهدای   برایمجرایی با مقطع دایره یا چهارگوش 

                                                 
 .باشدمی فارنهای  درجه 60 سلسیوس و معادل درجه 56/15 برابر طبیعی گاز استاندارد شرایط در استاندارد دمای 1
 .باشدمی  مربع اینچ بر پوند696/14بار و معادل  01325/1 برابر طبیعی گاز استاندارد شرایط در استاندارد فشار 2
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 اس .

 

 ساختمان 17-2-19

 شود.گازرسانی شناخته می ای از تعدادی بنا در اشکال مختلف که به عنوان یک مشترک از نظرمجموعه

 

 های عمومیساختمان 17-2-20

 باشد.هایی که مورد استفاده و مراجعه عموم مردم میساختمان

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان 17-2-21

ها بر ساختمانکشی گاز نظارت بر لوله طراحی وکه اس  منظور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

 شود.اساس مقررات این مبحث از طریق مهندسین ذیصالح عضو آن سازمان انجام می
 

 كشی گاز ساختمانلوله سيستم 17-2-22

اختمان( کشی داخل سکنتور و لولهمحل نص  کشی رابط، کشی گاز ساختمان)مشتمل بر لولهمجموعه لوله

 شود.شیرهای مصرف ختم می که از خروجی رگوالتور آغاز و به

 

 گاز ملّیشركت  17-2-23

عی توزیع گاز طبیدار پاالیش، انتقال، صادرات و های اصلی تابع وزارت نف  اس  که عهدهیکی از شرک 

 .باشددر کشور می

 

 گاز استانیشركت  17-2-24

سازمانی زیر مجموعه شرک  ملّی گاز ایران که وظایف تأمین و فروش گاز به مشترکین و نگهداری از 

 دارد.ها بر عهده تجهیزات گازرسانی را در استان

 

 گازشركت  17-2-25

از شرک  گاز اصطالح رایج اس ، که به بخشی از شرک  گاز استانی که با مشترک   در این مقررات منظور

 شود.ارتباط دارد، اطالق می

 

 یا پيلوت شمعك 17-2-26

 گیرد. برای روشن کردن مشعل مورد استفاده قرار می که گازسوز هایدر دستگاه شعله کوچکی



 هفدهممبحث 

8 

 شير اصلی 17-2-27

و برای قطع و وصل جریان کشی داخلی نص  بر روی لولهساختمان یا واحد  گاز کنتور که بعد ازی شیر

 .شودگاز استفاده می

 

 شير خودكار قطع جریان گاز اضافی 17-2-28

ده، بیش از حد تنظیم شبا مقداری کشی گاز نص  و در صورت عبور گاز ای ایمنی که در مسیر لولهوسیله

 .کندیجریان گاز را قطع م

 

 خودكار قطع گاز حساس در مقابل زلزلهشير  17-2-29

 گاز را به ، جریانبیش از حد تنظیم شده هنگام بروز زلزلهو کشی نص  لولهابتدای که در ایمنی ای وسیله

 .دکنمیطور خودکار قطع 

 

 شير قبل از رگوالتور 17-2-30

نص  و در حال  بسته، قابل قفل کردن روی علمک گاز ای که قبل از رگوالتور شیر سماوری گوشواره

 اس .

 

 شير قفل شونده 17-2-31

در حال  بسته، قابل قفل کردن و  شودگاز داخلی استفاده میکشیدر لوله کهربع گرد نوع توپکی شیر 

 اس .

 

 شير مصرف 17-2-32

 گیرد.هر دستگاه گازسوز قرار میشیر ربع گرد نوع توپکی که در انتهای انشعاب مربوط به 

 

 

 كشی گازلوله ريمس نیترینطوال 17-2-33

تا آن نقطه در ساختمان گاز کننده تا دورترین مصرف  خروجی رگوالتورنقطة  از کشی گازطول مسیر لوله

 .اس 

  



  هفدهممبحث 

9 

 ظرفيت حرارتی 17-2-34

 توسط دستگاه گازسوز. نرخ تولید انرژی حرارتی بر حس  کیلوکالری در ساع 

 

 علمك گاز 17-2-35

نص  رگوالتور بر روی آن توسط شرک  گاز، در مجاورت و  برایقسم  عمودی و انتهایی انشعاب گاز که 

 گیرد.کننده قرار میملک مصرف متکی به

 

 كنتور گاز 17-2-36

و آن را به متر مکع  استاندارد نشان  رودکار میگیری حجم گاز مصرفی بهکه برای اندازهاس  دستگاهی 

 .دهدمی

 

 گازهای دودكش 17-2-37

دستگاه گازسوز محفظه احتراق که از اس  و هوای اضافی ، گازهای بی اثر ای از محصوالت احتراقآمیخته

 شود.خارج می

 

 گاز طبيعی 17-2-38

ل نقاط مصرف منتقها به که از پاالیشگاه اس  متان( بیشترهای گازی)شده هیدروکربنمخلوط پاالیش

 معنی گاز طبیعی اس .شود. در این مقررات هر جا که کلمه گاز آمده به می

 

 رفتگی)گاز زدگی(گاز گ 17-2-39

 .دشوایجاد می مونوکسید کربن گاز تنفس ی اس  که به دلیلمسمومیت

 گازیاب)آشکارساز نشت گاز( 17-2-40

 طبيعیآشکارساز نشت گاز الف( 

 را به آن، وجود در محیط خطرناک حد به که قبل از رسیدن غلظ  گازبه گاز طبیعی ای حساس سیلهو

 .نمایدعالم میاطریق صوتی یا نوری 

 آشکارساز مونوكسيد كربنب( 

به طور )در محیطحد خطرناک  بهآن مونوکسید کربن که قبل از رسیدن غلظ   بهای حساس سیلهو

 .نمایدطریق صوتی یا نوری اعالم می را بهآن ( وجود p.p.m 50معمول 

  

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/تنفس/
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 لوله اصلی 17-2-41

 باشد.تا اولین انشعاب می شیر اصلیبین داخلی کشی گاز قسمتی از لوله

 

 لوله جانشين كنتور 17-2-42

کشی گاز در محلی که باید کنتور قرار گیرد به صورت موق  نص  ای اس  که هنگام اجرای لولهقطعه لوله

 شود.یم

 

 رابط دودكش 17-2-43

 کند.دودکش مرتبط میسوز را به گاز دهانه خروجی محفظه احتراق دستگاه که  یا قطعاتی قطعه

 

 كشی رابطلوله 17-2-44

 .اس  گاز کنتورورودی کشی گاز از خروجی رگوالتور تا قسمتی از لوله

 

 گاز متر مکعب استاندارد 17-2-45

استاندارد،  2و فشار 1گیری حجم گاز و آن حجمی اس  که فضای یک متر مکع  را در دماواحد اندازه

 نماید.اشغال می

 

 متقاضی 17-2-46

 .از شرک  گاز داردشخص حقیقی یا حقوقی که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را 

 

 مجری 17-2-47

صنع ، معدن و کشی گاز ساختمان از وزارت خص حقوقی که دارای گواهینامه صالحی  اجرای لولهش

 باشد. تجارت

 

 محصوالت احتراق 17-2-48

 .شوددر محفظه احتراق تولید میآنچه که در نتیجه احتراق 

  

                                                 
 .باشدمی فارنهای  درجه 60 سلسیوس و معادل درجه 56/15 برابر طبیعی گاز استاندارد شرایط در استاندارد دمای1
 .باشدمی  مربع اینچ بر پوند696/14بار و معادل  01325/1 برابر طبیعی گاز استاندارد شرایط در استاندارد فشار 2
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 احتراقمحفظة  17-2-49

 شود.آن انجام می اخلکه عمل احتراق داس   بخشی از دستگاه گازسوز

 

 مشترك 17-2-50

و شماره اشتراک داده انجام شرک  گاز  الزم را مطابق ضوابط هایکه اقداماس  شخص حقیقی یا حقوقی 

 .اس به وی تخصیص یافته 

 

 مشعل گاز 17-2-51

 نماید.آزاد می یا فضای باز، محفظة احتراق ای که گاز یا مخلوط گاز و هوا را برای ایجاد شعله دروسیله

 

 مشعل اتمسفری 17-2-52

مشعلی که در آن از نیروی فوران گاز برای مکیدن بخشی از هوای الزم برای احتراق)هوای اولیه( استفاده 

 هوای ثانویه نیاز دارد. د، این مشعل برای احتراق کامل بهشومی

 

 مشعل نيرو 17-2-53

 .دنمایاحتراق می محفظها فشار وارد را با دمناده اس  و هو مشعلی که مجهز به

 

 مصرف كننده 17-2-54

 .اس برداری د که جریان گاز ملک مورد تقاضای وی وصل و آماده بهرهشوبه مشترکی اطالق می

 

 مهندس ناظر گاز 17-2-55

 نموده اس . اخذو شهرسازی  راهوزارت  کشی گاز ازخود را در نظارت لولهصالحی  که شخص حقیقی 

 

 آبمتر ستون ميلی 17-2-56

 بار اس .میلی 1/0واحد فشار که برابر با 

 

 ساختمان گاز ورودینقطه  17-2-57

 گاز اس .ایستگاه از رگوالتور گاز یا نقطه خروجی 
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 نقطة مصرف 17-2-58

آن  گازسوز به هایدستگاهداخلی قرار گرفته و گاز کشی های لولهای که در انتهای هر یک از انشعابنقطه

 شود.متصل می

 

 واحد 17-2-59

که به طور معمول به شکل آپارتمان بوده  اداری یا  های مسکونیدر یک ساختمان با تصرفبخشی مستقل 

که محل ارائه خدمات مختلف در شکل مغازه، فروشگاه، نمایشگاه، رستوران،  تجاریهای در ساختمانیا 

  تعمیرگاه و مانند آنها اس .

 

 مجتمع آپارتمانی 17-2-60

تجاری  ،مسکونی، اداری دارای کاربریواحدهای آپارتمانی مستقل تشکیل شده و تعدادی ساختمانی که از 

 یا تلفیقی از آنها باشد.

 

 هواگيری 17-2-61

 .1با گاز کشیجایگزین کردن هوای درون دستگاه یا لوله

 

 هوای احتراق 17-2-62

 د.شوبعد از مشعل با سوخ  مخلوط می یاهوایی که برای احتراق در قبل 

 

 هوای اضافی 17-2-63

 کامل الزم اس . نکند و برای سوخت، از محفظة احتراق عبور میاحتراقبر هوای که عالوه  هوایی

 

 2كنندههوای رقيق 17-2-64

 د.شو، وارد دودکش میاز طریق دهانة کالهک تعدیل دودکشهوایی که برای رقیق کردن گازهای 

 

 

 

                                                 
1 Purging اس . )پرجینگ( شامل هر دو عمل جایگزینی هوا با گاز و جایگزینی گاز با هوا یا گاز بی اثر 

 64-2-17لی ا 62-2-17 کننده(: بندهایهوای)احتراق + اضافی + رقیق یعنی تأمین تأمین هوای احتراق  2
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 هاساختمان بندیگروه 17-3

 

 كليات 17-3-1
گیرند.  برخی ها مورد استفاده قرار میشوند و با انواع کاربریاشکال گوناگون بنا میها در ابعاد و ساختمان

هایی با سکون ، برخی دیگر برای ارائه خدمات عمومی و بخشی به شکل مجتمع برایها از ساختمان

بر حس   ،هاساختمانبنابر تجربیات چند دهه گذشته در استفاده از گاز در باشند. های متنوع میکاربری

ای ها باید تمهیدات ایمنی ویژهبرای هر دسته از ساختماننوع کاربری، جمعی  کاربران و شرایط فیزیکی 

اصلی  گروهها در این مبحث به دو اساس ساختماناین بر برای کنترل حوادث و اتفاقات، پیش بینی شود. 

برداری ، نص  و بهرهکشی گازسیستم لولهاند. طراحی، اجرا، کنترل کیفی  مسکونی و عمومی تقسیم شده

الزامات این مبحث انجام  ها باید طبق گروه مربوطه وهای گازسوز و تجهیزات ایمنی کلیه ساختماندستگاه

 شود.

 

 های اصلی ساختمانیگروه 17-3-2

 شوند:بندی میها به دو گروه اصلی به شرح زیر طبقهساختمان

 های مسکونیساختمان 17-3-2-1

گیرند و شامل یک یا بیش میمنظور سکون  مورد استفاده قرار  هایی اس  که بهساختماناین گروه شامل 

 باشند. از یک واحد مسکونی می
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 های مسکونی ویالییساختمان 17-3-2-1-1

 گیرند.هایی یک یا دو طبقه که به صورت یک واحد مسکونی مستقل مورد استفاده قرار میساختمان

 های مسکونی آپارتمانیمجتمع 17-3-2-1-2

ناخته شآپارتمانی های مسکونی با بیش از یک واحد مستقل از نظر این مقررات، مجتمع مسکونی ساختمان

 :شوندبندی میتقسیمو به شرح زیر  شوندمی

 .مستقل واحد 10تا  2های کوچک از مجتمع الف(

 .مستقل واحد 30تا  11های متوسط از مجتمع ب(

 .بیش از آنمستقل و واحد  31های بزرگ از مجتمع پ(

 1های مسکونیشهرك 17-3-2-1-3

های عمومی های مسکونی ویالیی، آپارتمانی یا تلفیق آنها اس  که بعضاً ساختمانای از ساختمانمجموعه

و تابع مقررات این مبحث  و معابر آنها به عهده مالکینهای محوطه کشیشود و لولهنیز در آنها احداث می

  باشد.می

تعداد واحدهای بر مبنای و به صورت مستقل  یکهر آپارتمانی  یهای مجزابلوک های مسکونیدر شهرک

 د.شوآن دسته بندی می

 های عمومیساختمان 17-3-2-2

یا مورد مراجعه و  شودهایی اس  که در آنها خدمات عمومی ارایه میاین گروه شامل انواع ساختمان

های بزرگ با واحد تجاری کوچک تا مجتمع ها از یکاستفاده افراد متفاوت اس . این گروه از ساختمان

های عمومی ممکن اس  به صورت گیرد. ساختمانهای عمومی مشابه یا متفاوت را در بر میکاربری

  طبقاتی یا پراکنده در سطح، بنا شده باشند.

 شوند:های عمومی به شرح زیر طبقه بندی میساختمان

 های آپارتمانیساختمان 17-3-2-2-1

، دفاتر هامشابه یا متفاوت مانند دفاتر شرک  هایکاربریبا  در طبقات واحدهای مستقل هایی باساختمان

  مط  پزشکان. حقوقی و

  

                                                 
 بیان شده اس . های مسکونی الزاماً منطبق بر نظامات تقسیم کشوری نیس  و صرفاً مختص کاربرد در این مبحثتعریف شهرک 1
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 1های اقتصادی متنوعفعاليتهای با ساختمان 17-3-2-2-2

های متنوع از قبیل فروشگاه، نمایشگاه، مختلف آن برای انجام فعالی  طبقات ازکه هستند هایی ساختمان

 شود.استفاده می های ورزشی و تفریحی، خدمات اداری یا پارکینگرستوران، مکان

 های واقع در سطحمجتمع 17-3-2-2-3

دهند. تشکیل شده و خدمات خاصی را ارائه میدر سطح  پراکندههای ساختمانهایی که از تعدادی مجتمع

 نوع هستند.ها)مراکز خرید بزرگ( از این ها و مالها، مراکز پژوهشی، پادگانها، دانشگاهبیمارستان

 واحدهای تجاری كوچك 17-3-2-2-4

ها، دفاتر ها، شع  بانکواحدهای تجاری و خدماتی کوچک از قبیل مغازهها شامل این دسته از ساختمان

 .باشندمی های غذاخوری کوچکها و سالنهای ارائه خدمات عمومی، رستورانپس  و پیشخوان

و فروشگاه  ،مدرسه، مسجد ،درمانگاه های خدماتی نظیرساختمان ،های مسکونیدر شهرک -تبصره 

 د. نشوعمومی محسوب می ، ساختمانمهمانسرا

 بر اساس كاربریهای عمومی انواع ساختمان 17-3-2-2-5

 تجمع محل یهانساختما الف(

منظورهای خاص نظیر برگزاری مراسم  باشند که بهای از مردم میها محل تجمع عدهاین ساختمان

تئاتر، های سالنمساجاد، سینماها،  آیند.مذهبی، تفریحی، ورزشی، سرگرمی، مطالعه یا انتظار گردهم می

ا، ههای آثار هنری، رستوراننمایشگاه، اجرای موسیقی ، تاالرهاایهاهای سخنرانی، مراکز همایشلنسا

های مسافری و حمل و نقل زمینی و هوایی از جمله این ، پایانههای ورزشی، اماکن تفریحیسالن

 باشند.ها میساختمان

 های آموزشی و فرهنگیساختمان (ب

 به ایکه در هریک عدههای متعدد یا انواع دیگر فضاهای داخلی دربرگیرندة اتاقهستند که های ساختمان

، مراکز آموزشی اختصاصی هاا، دانشگاههامدارس، هنرستان آیند.هم می منظور فراگیری علوم و فنون گرد

 باشند.ها میها و مؤسسات از جمله این ساختمانوزارتخانه

  

                                                 
 واحدهای تجاری، اداری و خدماتی 1
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 های محل پذیرایی و اقامت موقتساختمانپ( 

و بوده های محل اقام  موق  افراد ها یا آپارتمانای از اتاقصورت مجموعه که بههستند هایی ساختمان

ها، زائارساراها، مهمانسراهای ها، مسافارخانههتال باشند.فاقد امکانات آشپزی در هر واحد اقامتی می

 .باشندمیها های بین شهری از جمله این ساختماندانشجویی، متل هاایعمومای یا اختصاصای، خوابگاه

 های اداریساختمان (ت

مورد استفاده  منظور انجام خدمات اداری تشکیل شده و به ای از دفاتر کارهایی که از مجموعهساختمان

 ند.باشها میها از جمله این ساختمانکبانی و خصوصو سات اداری دولتی ها، مؤسوزارتخانه گیرند.قرار می

 تجاری و مراكز داد و ستدهای ساختمان (ث

عنوان مراکز خرید و فروش کاال و نمایش اجناس مورد استفاده قرار گرفته و  که بههستند هایی ساختمان

 های تجمع و گاهی خدمات جانبی نظیر امکانات تفریحی، رستوران، آموزشای مرک  از سالناز مجموعه

ها ساختمان ها از جامله ایانبازارچه و بزرگ، پاساژهامراکز خرید  د.شومراقب  از اطفال تشکیل می و

 باشند.می

 های بهداشتی، درمانی و مراقبتیساختمان (ج

که برای معالجه، استراح  یا مراقب  از افراد اعم از عادی یا بیماران خاص و هستند هایی ساختمان

 گیرند.مورد استفاده قرار می ،از خود نیستندمراقب   دلیل شرایط جسمی یا روانی قادر به که بهکسانی

 باشند.ها میهای سالمندان از جمله این ساختمانها و خانهها، شیرخوارگاهها، مهدکودکدرمانگاه

  های خاصساختمانچ( 

ه وقفو  بودهاهمی  و حوادث طبیعی دارای وقوع زلزله پس از قابل استفاده بودن آنها هایی که ساختمان

مراکز مدیری  بحران،  .شودمی طور غیرمستقیم موج  افزایش تلفات و خسارات آنها به از برداریبهرهدر 

طور کلی تمام  رسانی و بهامداد مراکز رسانی،نشانی، مراکز آبرسانی، برقمراکز آتش ها،بیمارستان

 .ها هستندنوع ساختمان، از این باشدهایی که استفاده از آنها در نجات و امداد مؤثر ساختمان
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 كشی گازطراحی سيستم لوله 17-4

 
  كليات 17-4-1

شی کها اس  باید قبل از اجرای لولهکشی گاز ساختمانطراحی که نخستین و مهمترین گام در امر لوله

های گازسوز، مقادیر اجناس کشی و قطر آنها بر اساس محل و مصرف دستگاهگاز انجام شود. مسیرهای لوله

نیاز و استانداردهای آنها، چگونگی تأمین هوای احتراق و خروج محصوالت احتراق، در زمان طراحی مورد 

کشی گاز با در نظر گرفتن الزامات استفاده از گاز در شود. در این فصل به طراحی سیستم لولهمشخص می

ص  آنها، پرداخته شده های گازسوز و الزامات محل نهای به کارگیری دستگاهها، محدودی انواع ساختمان

 اس . 

 هاساختمانالزامات استفاده از گاز در انواع  17-4-2

های گازسوز، الزامات زیر باید رعای  ها و انتخاب دستگاهکشی گاز انواع ساختماندر طراحی سیستم لوله

 شود:

 های مسکونی بزرگ  مجتمع 17-4-2-1

 گازهای خانگی مجاز اس . های اختصاصی فقط به منظور گازرسانی به اجاقکشی گاز در قسم لوله الف(

 الزامی اس .  1ها برای تأمین گرمایش فضاها و آبگرم مصرفی، سامانه حرارتی مشترکدر این مجتمع (ب

 

 های مسکونی متوسطمجتمع 17-4-2-2

 احتراق باز مجاز نیس .ها استفاده از بخاری و آبگرمکن با محفظه در این مجتمع

  های مسکونی كوچكمجتمع 17-4-2-3

برداری به جز های گازسوز استاندارد با رعای  ضوابط نص  و بهرهها استفاده از کلیه دستگاهدر این مجتمع

 های گازسوزی که در این مقررات برای آنها ممنوعی  منظورشده، مجاز اس .دستگاه
  

                                                 
 موتورخانه مرکزی 1
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 های عمومیساختمان 17-4-2-4

های عمومی در صورتی مجاز اس  که در گازسوز در فضاهای داخلی ساختمان دستگاهاستفاده از الف( 

 ستگاهد تأمین هوا و تخلیه محصوالت احتراقشرایط طراحی ساختمان، کاربری آن فضا برای نص  دستگاه، 

 باشد. بینی شدهپیش ،گازسوز

 داخلی زیر ممنوع اس :های گازسوز در فضاهای کشی گاز، نص  بخاری و سایر دستگاهلوله (ب

 ها و مهدهای کودک.های درس در مراکز آموزشی، کودکستانکالس (1

 های نگهداری از سالمندان، معلولین جسمی و روانی.محل (2

های های محل کار با مواد قابل اشتعال، کارگاهانبارهای محل نگهداری مواد قابل اشتعال، کارگاه (3

 .های مشابههای نجاری و محلرنگ، کارگاه

 ها.ها و آسایشگاهخوابگاه (4

 الف(. -5-2-2-3-17های تجمع)بند های محلکلیه ساختمان (5

 ها، انبارهای البسه و ملحفه.انبارهای محل نگهداری دارو و مواد شیمیایی، رختشویخانه (6

  ها.های مهمانان در هتلها، اتاقهای بیماران در بیمارستاناتاق (7

 هاهای اجتماعات و کتابخانهسالن (8

 بیرون از ساختمان الزامی اس . انتقال کامل محصوالت احتراق وسایل گازسوز به (ت

 برای گرمایش فضا و آبگرم مصرفی، پیش بینی سامانه حرارت مرکزی الزامی اس .  پ(

که کاربری اولیه آنها مسکونی  هاییساختمانهای عمومی برای کشی گاز ساختمانرعای  ضوابط لوله (ث

 کشی گاز کاربری آنها به عمومی تغییر یافته، الزامی اس .بوده و قبل از اجرای لوله

کشی گاز کاربری آنها به عمومی تغییر یابد، باید لولههای مسکونی که پس از اجرای لولهساختمان (ج

 کشی گاز آنها نیز با شرایط جدید ساختمان منطبق شود.

 

 1های تلفيقیساختمان 17-4-2-5

مربوط به آن بخش بوده و  ها الزامات استفاده از گاز هر بخش از ساختمان بر اساس گروهدر این ساختمان

 باید به صورت جداگانه رعای  شود.

  

                                                 
 از واحدها تجاری و بقیه واحدها، مسکونی هستند. هایی اس  که برخیمنظور ساختمان 1
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 كشی گازالزامات طراحی اجزای سيستم لوله 17-4-3

 کشی گاز باید بر اساس الزامات زیر باشد:طراحی اجزای سیستم لوله

 رابطكشی لوله 17-4-3-1

در نظر گرفته شود و قطر آن باید  1انتهای علمککشی رابط باید در نزدیکترین نقطه به ابتدای لوله الف(

 با قطر خروجی رگوالتور برابر باشد و فاصلة آن تا خروجی رگوالتور باید از شرک  گاز ناحیه استعالم شود.

 معرض آسی  باشد.کشی رابط در خارج از ملک نباید در محل نا امن یا در لوله (ب

 کشی رابط باید روکار بوده و در حد ممکن کوتاهترین مسیر عبور برای آن انتخاب شود.لولهپ( 

کشی رابط به کنتور باید بر اساس ظرفی  کنتور مورد نیاز از شرک  گاز ناحیه قطر محل اتصال لوله (ت

 استعالم شود.

 تعیین شود. 6-4-17کشی رابط باید مطابق بند های لولهقطر سایر قسم  (ث

 

 كلکتور 17-4-3-2

 هایی که بیش از یک کنتور داشته باشند باید کلکتور بر مبنای الزامات زیر طراحی شود:برای ساختمان

شی گاز در کترین مسیر لولهتعیین قطر کلکتور باید بر اساس مقدار مصرف کل ساختمان و طوالنیالف( 

 انجام شود. 6-4-17رگوالتور( بر اساس بند  ساختمان)از خروجی رگوالتور تا دورترین نقطه مصرف از

 اخذ انشعاب از کلکتور باید با استفاده از اتصال استاندارد انجام شود. (ب

 های متصل به آن کمتر باشد.قطر کلکتور باید از ابتدا تا انتهای آن ثاب  و نباید از قطر لوله پ(

ه ید مطابق با اندازه کنتورها باشد بفاصله بین دو انشعاب متوالی از کلکتور برای نص  کنتورها با (ت

که امکان نص  کنتورها در این فواصل وجود داشته باشد. در صورت نیاز به کاهش این فاصله باید  صورتی

 از شرک  گاز ناحیه استعالم شود.

 

 كنتور و محل آن 17-4-3-3

 گیرد. قرار درب ورودیکنتور باید در محدودة داخلی ملک ساختمان و تا حد ممکن نزدیک به  الف(

 محل کنتور باید در معرض جریان هوا باشد.  (ب

توان در صورت وجود که محلی برای نص  آن پیش بینی نشده، می 2های موجودکنتور را در ساختمانپ( 

  ها نص  نمود.جریان هوای دایمی، در پاگرد پله

                                                 
  شود باید مشخص باشد.محل علمک که توسط شرک  گاز تعیین می 1

 برداری هستند.هایی که قبل از لوله کشی گاز ساخته شده و در حال بهرهساختمان 2
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 های جدید ممنوع اس .ها در ساختماننص  کنتور در پاگرد پله (ت

کلکتور  اخذ شده از کلکتور، لوله جانشین کنتورها باید در نزدیکترین محل ممکن بههای روی انشعاب (ث

متر و سانتی 180صورت مجتمع نص  شود. ارتفاع لوله جانشین کنتور از کف زمین باید حداقل  و به

 متر باشد.سانتی 220حداکثر 

 ار نگیرد.ای باشد که کنتور در معرض صدمات فیزیکی قرمحل کنتور باید به گونه (ج

 سوزی دارد، قرار گیرد.هایی که امکان بروز و تشدید آتشکنتور نباید در محل (ح

 راحتی قابل خواندن باشد.کنتور باید در محلی نص  شود که به  چ(

 ها و سطوح شیبدار نص  شود.کنتور نباید مجاور رمپ (خ

 50متر و از کنتور برق سانتی 10اند باید حداقل های برق که روی کار نص  شدهفاصلة کنتور از سیم (د

 متر در نظر گرفته شود.سانتی

 های گازسوز باید حداقل یک متر باشد.فاصلة کنتور از بدنه دستگاه (ذ

ظرفی  کنتور مورد نیاز باید بر اساس مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرک  ملی  (ر

 کنتور در نظر گرفته شده، تعیین شود. گاز ایران باشد. قطر و طول لوله جانشین باید مطابق با

رعای  ترتی  کنتورها روی کلکتور الزامی اس  و کنتور هر واحد باید با نص  برچس  یا پالک مشخص  (ز

 شود.

 

 شيرها 17-4-3-4

بندی نوع و الزامات روند باید از نوع ربع گرد توپکی باشند و تقسیمکار میکشی گاز به شیرهایی که در لوله

 ساس این بخش از مقررات اس .محل نص  آنها بر ا

 كشی گازانواع شيرها از نظر موقعيت در سيستم لوله 17-4-3-4-1

 شير اصلی( الف

کشی بوده و باید بالفاصله بعد از کنتور در ابتدای این شیر برای قطع و وصل جریان گاز کل سیستم لوله

ها و سطوح نباید مجاور رمپشود. شیر اصلی متری از کف زمین نص  سانتی 180اصلی و در ارتفاع  لوله

 شیبدار نص  شود.
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 ب( شير فرعی

شود و برای قطع و وصل جریان گاز بخشی کشی گاز نص  میشیری که بعد از شیر اصلی در مسیر لوله

 باشند:فرعی شامل موارد زیر می انواع شیرهای باشد.کشی گاز میاز سیستم لوله

 واحد بيرونیشير قطع كن  (1

ودی بر روی لولة گاز ورها شیر ربع گرد توپکی اس  که دسته آن قابل قفل شدن بوده و در مجتمع

شود. این شیر به منظور قطع جریان گاز در غیاب ساکنین به هر واحد و در بیرون از واحد نص  می

فیزیکی ای انتخاب شود که در معرض صدمات واحد باید در دسترس باشد. محل آن باید به گونه

 180نبوده و تا حد امکان نزدیک به درب ورودی، بیرون از واحد نص  شود. ارتفاع آن حدود 

 متری از کف باید در نظر گرفته شود.سانتی

در واحدهایی که کنتور گاز مستقل دارند، نص  شیر بیرونی واحد الزامی نیس  و شیر اصلی بعد  تبصره:

 شود.سوب میاز کنتور، شیر قطع کن بیرونی واحد مح

 داخلی واحدقطع كن شير  (2

شود و فقط در دسترس ساکنین آن واحد برای کشی داخل واحد نص  میاین شیر در ابتدای لوله

متر از کف و باید تا حد سانتی 180باشد. ارتفاع این شیر در حدود قطع و وصل جریان گاز می

 امکان نزدیک به درب ورودی و داخل واحد نص  شود.

 مانشير ساخت (3

اگر ملکی دارای  چند ساختمان مجزا باشد، در ابتدای ورودی انشعاب گاز هر ساختمان باید یک 

 متری از کف زمین نص  شود.سانتی 180شیر در ارتفاع 

شود و کاربرد آن برای قطع و وصل نص  میکشی گاز انتهای انشعاب لولهاین شیر در  پ( شير مصرف:

مستقل باشد و  هر دستگاه گازسوز باید دارای یک شیر مصرف باشد.جریان گاز یک دستگاه گازسوز می

استفاده از یک شیر مصرف برای دو یا چند دستگاه گازسوز ممنوع اس . در طراحی روی هر شیر مصرف 

 باید درپوش مناس  آن شیر در نظر گرفته شود. 

 

 ها و محوطهالزامات محل نصب شيرها در ساختمان 17-4-3-4-2

شیرها باید در تراز افقی باشد و در مسیر دسترسی به آنها هیچگونه مانعی سطح زمین در محل نص   (1

 وجود نداشته باشد.
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 متری از کف زمین باشد. سانتی 180ارتفاع محل نص  شیرهای اصلی و شیرهای فرعی باید (2

 شود.محل نص  شیرهای اصلی و شیرهای فرعی باید با نص  عالم  یا پالک، مشخص  (3

 جدول باید مطابق های گازسوزمصرف از زمین و فاصلة آن از بدنه دستگاه رارتفاع محل نص  شی (4

اند محل نص  شیر مصرف باید طبق های گازسوزی که در جدول نیامدهباشد. برای دستگاه 1ا4ا17

 دستورالعمل سازنده باشد.

 خط محور طولی شیرهای اصلی و فرعی باید موازی دیوار و به صورت افقی یا قائم باشد. (5

خط محور طولی شیرهای مصرف باید به صورت افقی، موازی دیوار و خروجی آنها به سم  دستگاه  (6

 گازسوز باشد.

 های گازسوز یا داخل کابین  باشد.نباید در پش  درها، پش  دستگاه محل نص  شیرها (7

 

 *های گازسوز متداولمحل نص  شیر مصرف برخی از دستگاه 1-4-17 جدول

 متر(فاصلة شير از دستگاه گازسوز)سانتی متر()سانتیارتفاع شير از كف  دستگاه گازسوز

 )از بدنه( 20  150الی  120 آبگرمکن دیواری

 )از بدنه( 20  150الی  120 پکیج دیواری

 )از بدنه( 20  40الی  30 پکیج زمینی

 )از بدنة آبگرمکن( 30 40الی  30 آبگرمکن زمینی

 )از بدنه( 30الی  10 110الی  90 اجاق گاز

 )از بدنه( 20حداقل  40الی  30 بخاری

 )از مشعل( 70الی  50 60الی  30 های حرارتیدیگ

 )از بدنه( 20 120الی  110 بخاری دیواری

 40الی  30 شومینه
 )از دودکش( 120الی  80

 )از دیوار شومینه( 30
 ها طبق دستورالعمل سازنده.برای سایر دستگاه *

 

 تجهيزات ایمنی 17-4-3-5

 حساس در مقابل زلزله، دستگاهها شامل شیر خودکار کشی گاز ساختمانبرای سیستم لولهتجهیزات ایمنی 

المللی مطابق  باید با استاندارد ملّی یا استانداردهای معتبر بین آشکارساز نش  گاز طبیعی و مونوکسید کربن

 داشته باشند. الزامات نص  این تجهیزات به شرح زیر اس :

ی های عمومکشی گاز ساختماننص  شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله در ابتدای لوله الف(

 بعد از شیر اصلی الزامی اس .

زامی های عمومی الهای ساختمانآشکارساز نش  گاز طبیعی و مونوکسید کربن در موتورخانه دستگاهنص   ب(

 اس .
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 های گازسوز نوع دستگاه انتخابتعيين محل نصب و  17-4-3-6

های گازسوز کلیه عوامل زیر باید به صورت همزمان مد نظر برای تعیین محل نص  و انتخاب نوع دستگاه

 باشد:

 های گازسوز.الزامات محل نص  دستگاهالف( 

 های گازسوز.استاندارد بودن دستگاه (ب

 .1بردارنیاز بهره پ(

 .6-17امکان تأمین هوای احتراق بر اساس فصل  (ت

 .7-17امکان تخلیه محصوالت احتراق و دودکش مناس  بر اساس فصل  (ث

 دستورالعمل سازنده. (ج

 نوع دستگاه گازسوز از نظر نص  در فضای داخل یا بیرون از ساختمان. چ(

 های گازسوز.برداری از دستگاهالزامات نص  و بهره (ح
 

 های گازسوزدستگاهالزامات محل نصب   17-4-3-6-1

 گازسوز باید با رعای  الزامات زیر باشد:های محل نص  دستگاه

های سونا، استخر و های بهداشتی، محوطهنص  هر نوع وسیله گازسوز در حمام، رختکن، سرویس الف(

 جکوزی ممنوع اس . 

اجزای ساختمان و سایر تجهیزات طوری نص  شود تا امکان هر دستگاه گازسوز باید نسب  به  (ب

های کافی رعای  شده باشد. فواصل مورد نیاز آن برای انجام تعمیرات وجود داشته و فاصلهدسترسی به 

 باید بر اساس دستورالعمل سازنده باشد. 

مواد، مصالح و اشیای قابل  در فواصل مناسبی نسب  به های گازسوز و لوله دودکش آنها بایددستگاه پ(

نص  شوند. حداقل فاصلة دستگاه گازسوز از اشیاء و مواد قابل اشتعال باید بر اساس دستورالعمل  اشتعال

 سازنده باشد.

هایی که در فضای آنها احتمال وجود یا انتشار گازهای قابل اشتعال های گازسوز نباید در مکاندستگاه (ت

 نص  شود.  اس ،

ای انتخاب شود که قابلی  نص  دودکش طبق گونهدار باید بههای گازسوز دودکشمحل نص  دستگاه (ث

 فضای آزاد خارج ممکن باشد.  این مقررات وجود داشته و امکان تخلیة گازهای حاصل از احتراق به
  

                                                 
ضا از طریق انواع فن 1 سرمایش ف ستاندارد، تهیه آب آوریگرمایش و  شرده)ها و تجهیزات ا (، CNGگرم، پخ  و پز، تولید توان، تولید گاز ف

 گیرد.ها در دامنه کاربرد این بخش از مقررات قرار میها و سایر مصارف متعارف که به لحاظ فشار و قطر لولهکنانواع خشک
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های عمومی، های محلآبدارخانههایی نظیر بوفه سینماها یا در صورت نص  دستگاه گازسوز در محلچ(

 گازسوز باید با ایجاد موانع مناس  از دسترس افراد غیرمسئول دور نگه داشته شود. محل نص  دستگاه

های دانشجویی، های گازسوز پخ  و پز در خوابگاهمحل نص  اجاق گاز و دستگاه هایآشپزخانه (ج

 های خواب باشند.محلها، مهمانسراها و مشابه آنها باید مجزا از پانسیون

صورت آپارتمان مستقل)سوئی ( باشد، نص  اجاق گاز با که واحد اقامتی یا خوابگاهی به در صورتی (ح

 رعای  الزامات مجاز اس .
 

 های گازسوزاستاندارد بودن دستگاه 17-4-3-6-2

شود باید دارای استاندارد ملی کشی گاز از آنها استفاده میهای گازسوزی که در سیستم لولهدستگاه الف(

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

شود عالوه بر مطابق  با که از مبادی خارجی به کشور وارد می های گازسوزیدستگاه (ب

فنی از  هالمللی معتبر باید دارای تأییدیه از سازمان ملی استاندارد ایران یا گواهیناماستانداردهای بین

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد.

 بردار.نياز بهره 17-4-3-6-3

بردار بر اساس نیاز، نوع دستگاه گازسوز را مشخص نموده و در صورت رعای  الزامات این مقررات، نص  و بهرهبهره

گازسوز گرمایشی های برداری از دستگاهبرداری از آن دستگاه مجاز اس . چنانچه شرایط الزم برای نص  و بهره

های دیگر بوده و برای بخشی از فضاهای داخل ساختمان مهیا نباشد، گرمایش آن بخش باید با استفاده از روش

 تأمین گرمایش بر اساس دستگاه گازسوز در طراحی الزامی نیس .

 این مبحث 6-17امکان تأمين هوای احتراق بر اساس فصل   17-4-3-6-4

این مبحث الزامی اس  و چنانچه امکان  6-17های گازسوز طبق فصل هتأمین هوا برای فضاهای محل نص  دستگا

 برداری از دستگاه گازسوز در آن فضا مجاز نیس . تأمین هوا فراهم نباشد، نص  و بهره

 این مبحث 7-17امکان تخليه محصوالت احتراق و دودكش مناسب بر اساس فصل  17-4-3-6-5

این مبحث  7-17ارای دودکش باید بر اساس فصل های گازسوز دتخلیه محصوالت احتراق و دودکش دستگاه

های گازسوز دارای دودکش فراهم باشد. چنانچه امکان تخلیه محصوالت احتراق یا نص  دودکش برای دستگاه

 برداری از دستگاه گازسوز مجاز نیس . نباشد، نص  و بهره
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 دستورالعمل سازنده 17-4-3-6-6

برداری، نگهداری و دستورالعمل سازنده همراه آن بهرهبرای هر دستگاه گازسوز باید شرایط نص ، 

 دستگاه ارائه شود.

 نوع دستگاه گازسوز از نظر نصب در فضای داخل یا بيرون از ساختمان 17-4-3-6-7

 های گازسوز در فضاهای داخل یا خارج از ساختمان باید طبق الزامات زیر باشد:نص  دستگاه

نص  دستگاه گازسوز در داخل ساختمان که طراحی آن بر اساس فضای خارج از ساختمان اس ،  الف(

 مجاز نیس . 

های گازسوزی که طراحی آنها بر اساس شرایط نص  در داخل ساختمان اس ، با رعای  نص  دستگاه ب(

 شرایط محل نص  و دستورالعمل سازنده، در خارج از ساختمان مجاز اس .

 های گازسوز متداولبرداری از دستگاهو بهره الزامات نصب 17-4-3-6-8

 های گازسوز متداول باید رعای  شود، بیان شده اس .الزاماتی که برای برخی از دستگاهدر این قسم  

 1الف( پکيج

ها مختص نص  در فضای خارج هایی که طراحی و ساختار آنبرداری از پکیجنص  و بهره (1

شرایط دودکش و تأمین هوای آن باید بر اساس اس ، در فضای داخلی مجاز نبوده و 

 مشخصات ارائه شده از طرف سازنده باشد.

هایی که مستلزم استفاده از متعلقات خاصی باشد، در صورتی مجاز برداری از پکیجنص  و بهره (2

المللی معتبر مطابق  داشته و سازنده مشخصات آن را اس  که با استانداردهای ملی یا بین

 باشد. ارائه نموده

های جانبی آن تا مواد قابل نص  پکیج از نظر موقعی  مکانی، ارتفاع و فاصله دیواره محل (3

 اشتعال باید بر اساس مشخصات ارائه شده توسط سازنده تعیین شود.

 های محفظه احتراق بسته باید توسط سازنده و همراه با پکیج ارائه شود. دودکش پکیج (4

 این مبحث طراحی و اجرا شود. 7-17از باید مطابق فصل های محفظه احتراق بدودکش پکیج (5

برداری و ضوابط نگهداری پکیج را همراه با دستگاه سازنده یا وارد کننده باید دستورالعمل بهره (6

 ارائه نماید.

شود با بخش ها از محیط اطراف تأمین میهایی که هوای احتراق آنحداقل فاصله مجاز پکیج (7

 متر باشد. 3ن باید های دارای فمکش دستگاه
  

                                                 
 یا اتمسفریک ها شامل محفظه احتراق بسته، محفظه احتراق باز، چگالشی، دیواری، زمینی، با مشعل نیروانواع پکیج 1
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های مکانیکی انتهای دهانه خروجی دودکش پکیج با مجاری ورود هوا و بخش مکنده دستگاه (8

متر فاصله داشته باشد و جه  خروج محصوالت  3تأمین یا تعویض کننده هوا باید حداقل 

 احتراق از انتهای دودکش نباید به سم  مجاری تهویه باشد.

اساس اطالعات ارائه شده از طرف سازنده آن تعیین و اجرا شود. ها باید بر دودکش پکیج (9

استفاده از پکیج که دودکش مناس  آن تعبیه نشده باشد به هیچ وجه مجاز نیس . برای 

های دو جداره فلزی یا هایی که نیاز به دودکش از نوع خاصی دارند مانند دودکشپکیج

احی و قبل از اجرای دودکش باید تمهیدات های مقاوم در برابر خوردگی، در زمان طردودکش

 ها در نظر گرفته شود.الزم در مورد آن

ها اتمسفری اس  باید در محل نص  پکیج دودکش مناس  هایی که مشعل آنبرای پکیج (10

 باشد. 7-17تأمین شود. تعیین قطر دودکش باید بر اساس ظرفی  پکیج و ضوابط بخش 

و هستند باید متناس  با ظرفی  دستگاه و ارتفاع هایی که دارای مشعل نیردودکش پکیج (11

 دودکش محاسبه و اجرا شود.

های فن دار باید مطابق مشخصات ارائه شده از طرف های دو جداره برای پکیجدودکش (12

 سازنده پکیج تهیه و در محل مناس  نص  شود.

ق از طری هایی که دارای محفظه احتراق بسته هستند تأمین هوای احتراق بایدبرای پکیج (13

مجاری تعبیه شده بر روی پکیج انجام شود. ورود هوا به محفظه احتراق پکیج از طریق این 

تواند از فضای محل نص  دستگاه یا از هوای آزاد یا فضای مرتبط با هوای آزاد به مجاری می

 صورت مستقیم یا توسط کانال تأمین هوا، انجام شود. 

ین هوای احتراق پکیج، دهانه ورود هوا باید دارای ارتباط در صورت استفاده از کانال برای تأم (14

مستقیم با هوای آزاد یا فضای دارای ارتباط مستقیم با هوای آزاد بوده و دهانه خروج هوا از 

کانال باید به فضای محل نص  پکیج یا به صورت مستقیم به مجاری تأمین هوای تعبیه شده 

 روی پکیج متصل شود. 

 و محاسبات مهندسی انجام شود.14ین هوا باید بر اساس مبحث مشخصات کانال تأم (15

تواند با استفاده از لوله مسی، ارتباط بین شیر گاز مصرف و مجرای ورودی گاز پکیج می (16

شیلنگ قابل انعطاف فلزی یا شیلنگ الستیکی مطابق مشخصات مندرج در این مقررات انجام 

ازدید ای باید از نظر نش  گاز به صورت دورهشود. اتصاالت و ارتباط شیر مصرف با دستگاه ب

 شود.

ها باید در زمان طراحی بر اساس اطالعات ارائه شده از طرف سازنده مشخصات دودکش پکیج (17

تعیین شده و اجرا بر آن اساس باشد. استفاده از پکیجی که دودکش مناس  آن تعبیه نشده 

 باشد به هیچ وجه مجاز نیس .
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 1احتراق بازبا محفظه  بخاری (ب

 نص  و استفاده از بخاری باید طبق الزامات استاندارد و شرایط مندرج در دستورالعمل سازنده باشد.

 دیواری پ( بخاری

بخاری دیواری باید در محلی که دارای دودکش مناس  طبق الزامات این مبحث باشد، نص   (1

 شود.

 بخاری دیواری در اتاق خواب مجاز نیس . نص  (2

 هرمتيك بخاری (ت

نص  و استفاده از بخاری هرمتیک باید طبق الزامات استاندارد مربوطه و شرایط مندرج در  (1

 دستورالعمل سازنده باشد.

دودکش بخاری هرمتیک باید همراه دستگاه ارائه شود و نص  آن مطابق با دستورالعمل  (2

 سازنده باشد.

 بدون دودكش بخاری (ث

 ی مسکونی ممنوع اس .نص  و به کارگیری بخاری بدون دودکش داخل واحدها (1

های های خواب، حمام، سرویسنص  و به کارگیری بخاری گازی بدون دودکش در محل (2

 بهداشتی و انباری ممنوع اس .

فضای محل نص  بخاری گازی بدون دودکش باید ارتباط مستقیم از طریق دهانه باز یا کانال  (3

 با هوای آزاد خارج از ساختمان داشته باشد.

ری گازسوز بدون دودکش برای واحدهای تجاری کوچک در صورت رعای  استفاده از بخا (4

 الزامات این مبحث مجاز اس .

 های دیواریانواع آبگرمکن (ج

، 2دیواری محفظه احتراق باز های دیواری شامل آبگرمکنانواع مختلف آبگرمکن نص  و به کارگیری

دار محفظه احتراق بسته باید با رعای  دار محفظه احتراق باز و آبگرمکن دیواری فنآبگرمکن دیواری فن

 الزامات زیر انجام شود: 

  

                                                 
 های معمولی متداول که برای تخلیه محصوالت احتراق نیاز به نص  دودکش قائم هستند.بخاری 1

 های دیواری گازسوز متداول که برای تخلیه محصوالت احتراق نیاز به نص  دودکش قائم هستند.آبگرمکن 2
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های دیواری که مستلزم استفاده از متعلقات خاصی باشد، در برداری از آبگرمکننص  و بهره (1

اید المللی باشند و سازنده بمعتبر بینصورتی مجاز اس  که مطابق با استانداردهای ایرانی یا 

 مشخصات آنها را ارائه نماید.

های جانبی آن تا محل نص  آبگرمکن دیواری از نظر موقعی  مکانی، ارتفاع و فاصله دیواره (2

 مواد قابل اشتعال باید بر اساس مشخصات ارائه شده توسط سازنده دستگاه تعیین شود.

احتراق بسته باید توسط سازنده و همراه دستگاه های دیواری محفظه دودکش آبگرمکن (3

 تحویل شود.

این مبحث طراحی  7-17های دیواری محفظه احتراق باز باید مطابق فصل دودکش آبگرمکن (4

 و اجرا شود.

برداری و ضوابط نگهداری را همراه با سازنده یا وارد کننده دستگاه باید دستورالعمل بهره (5

 دستگاه ارائه نماید.

 ییچ( روشنا

 .1ممنوع اس  های ساختمانیاستفاده از روشنایی در کلیه گروه

 

 شومينه (ح

 متر مربع ممنوع اس . 120نص  شومینه در واحدهای با مساح  کمتر از  (1

استفاده از تجهیزات غیر استاندارد برای شومینه اعم از دودکش، کالهک و مشعل ممنوع  (2

 اس .

 نص  شومینه در اتاق خواب مجاز نیس . (3

 گرمایش ممنوع اس . عنوان تنها دستگاه شومینه بهنص   (4

 نص  شومینه بدون سیستم ترموکوپل ممنوع اس . (5

 اجاق گاز (خ

نص  اجاق گاز در فضاهایی که برای پخ  و پز در نظر گرفته شده و شرایط تأمین هوای آنها مطابق فصل 

 این مبحث رعای  شده باشد، مجاز اس . 17-6

  

                                                 
 تحقیقاتی با در نظر گرفتن شرایط ایمنی مجاز اس .ها و مراکز فقط به عنوان دستگاه مورد آزمایش در آزمایشگاه 1
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 1پلوپز (د

 هاییپلوپز باید ارتباط مستقیم با هوای آزاد خارج از ساختمان داشته باشد. در مکانفضای محل نص   (1

برداری از پلوپز در صورتی مجاز که ارتباط مستقیم با فضای آزاد خارج از ساختمان ندارند، نص  و بهره

 این مبحث باشد. 6-17اس  که تأمین هوای آن طبق فصل 

 گرمایش فضاها ممنوع اس . عنوان دستگاه از پلوپز به استفاده (2

 كباب پز (ذ
پز باید دارای ارتباط مستقیم با هوای آزاد خارج از ساختمان باشد. در فضای محل نص  کباب (1

ر برداری از پلوپز دهایی که ارتباط مستقیم با فضای آزاد خارج از ساختمان ندارند، نص  و بهرهمکان

 این مبحث باشد. 6-17صورتی مجاز اس  که تأمین هوای آن طبق فصل 

 گرمایش فضاها ممنوع اس . عنوان دستگاه پز بهاستفاده از کباب (2

 

 فرگازی (ر
فضای محل نص  فرگازی باید دارای ارتباط مستقیم با هوای آزاد خارج از ساختمان باشد. در  (1

ی فرگازبرداری از هایی که ارتباط مستقیم با فضای آزاد خارج از ساختمان ندارند، نص  و بهرهمکان

 این مبحث باشد. 6-17در صورتی مجاز اس  که تأمین هوای آن طبق فصل 

 محل نص  آن باید مطابق دستورالعمل سازنده دستگاه باشد. (2
 

 كن گازیخشك (ز
کن گازی باید دارای ارتباط مستقیم با هوای آزاد خارج از ساختمان باشد. در فضای محل نص  خشک (1

کن برداری از خشکفضای آزاد خارج از ساختمان ندارند، نص  و بهرههایی که ارتباط مستقیم با مکان

و تخلیه محصوالت حاصل از احتراق  6-17گازی در صورتی مجاز اس  که تأمین هوای آن طبق فصل 

 این مبحث باشد. 7-17طبق فصل 

 محل نص  آن باید مطابق دستورالعمل سازنده دستگاه باشد. (2

 

 كشی گازمسير لوله انتخاب 17-4-4

 کشی گاز باید موارد زیر مد نظر طراح باشد:انتخاب مسیر لولهدر 

 ترین مسیر عبور نماید.لولة گاز باید از ایمن الف(

 لولة گاز باید تا حد ممکن از کوتاهترین مسیر ممکن عبور نماید. (ب

 سازة اصالی ساختمان وارد نشود.ای به گونه صدماهنحوی باشد کاه هیچمسیر لولاة گاز بایاد به  پ(

کشی گاز ساختمان مانند رایزرها نباید داخال ملک خصوصی باشد و باید های مشتارک لولاهبخش (ت

                                                 
 اند. اجاق گاز زمینی که به نام پلوپز متداول شده 1
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 در فضای مشاعی اجرا شود.

ا باشد و لوله گاز فقط باید از یک نقطه کشی گاز داخل هر واحد مستقل باید مجزا از سایر واحدهلوله (ث

 وارد هر واحد شود.

ها از طریق رایزر های گازسوز واحدهای مستقل واقع در طبقات متوالی ساختمانگازرسانی به دستگاه (ج

های مشترک ممنوع اس  و استفاده از چند رایزر مشترک بین واحدهای مختلف برای تأمین گاز دستگاه

 یس .گازسوز واحدها، مجاز ن

های بزرگ که امکان مهار کردن، روی ، دسترسی یا تهویه های کاذب سالنهای گاز از سقفعبور لوله چ(

 ها  میسر  نباشد، ممنوع اس .طبیعی لوله

های مذکور وجود در ماواردی که امکان عباور لولة گاز )باا رعای  کلیه ضوابط این مقررات( از سقاف (ح

 ه اتصاالت غیرجوشی در محدودة فوق ممنوع اس .داشته باشد، نص  شیر و هرگون

کشی گاز مستقل برای هر یک از جهات های بزرگ ساختمانی طراحی سیستم لولهدر مجموعه (خ

های قسم کشی گاز به های دیگر و تفکیک سیستم لولهمختلف)شمال، شرق، جنوب و غرب( یا حال 

 جداگانه از مدار خارج نمود.  که در شرایط غیر عادی بتوان هر قسم  راطوریمختلف 

 

 های گازسوزبرآورد مصرف دستگاه 17-4-5

 های گازسوز طراح باید موارد زیر را در نظر گیرد:برای برآورد مصرف دستگاه

 شود.استخراج  2-4-17جدول های گازسوز متداول خانگی و تجاری از مقدار مصرف دستگاه الف(

اند باید براساس مشخصات فنی ارائه شده های گازسوزی که در جدول ذکر نشدهمصرف گاز دستگاه (ب

 شود.توسط سازنده تعیین 

متار مربع زیاربنای مفید حرارتای،  100های حرارت مرکزی باراساس متوسط هر مصرف گاز مشعل پ(

. در نقاط سردسیر یا گرمسیار این عدد بایاد براساس محاسبات 1مترمکع  در ساع  منظور شود 5/1

 تابادل حرارتی ساختمان محاسبه و تعیین شود.

 ی باید براساس محاسبات مهندسی، تعیین شود.مصرف گاز برای گرمایش آب استخر، سونا و جکوز (ت

های سرمایش و گرمایش با چیلرهای جذبی و دیگ حرارتی، باید بر برآورد مصرف گاز در سیستم (ث

 .2اساس بیشترین مصرف باشد

هستند در برآورد مصرف گاز، در محاسبات برآورد مصرف  3های گازسوزی که به عنوان رزرودستگاه (ج

                                                 
 در صورت وجود دفترچه محاسبات بارهای حرارتی و برودتی، مقدار مصرف باید بر اساس آن تعیین شود.  1

 ید بر اساس بیشترین مصرف باشد.برآورد مصرف گاز بااگر مقدار مصرف در فصول مختلف سال متفاوت باشد،  2
3 stand by 

file:///C:/M-17/Edit-M17/بازنویسی%20فصول%20مبحث%2017-96-07-10/فایلهای%20نهایی%2098/پیش%20نویس%20نهایی/M17-98-03-06/17-4-98-03-06.docx%23جدول
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 شود.ته نمیظرفی  آنها در نظر گرف

 

 های گازسوزمقدار تقریبی مصرف تعدادی از دستگاه 2-4-17 جدول

 مقدار تقریبی مصرف )مترمکعب در ساعت ( دستگاه گازسوز

 5/3تا  5/2 *پکیج گرمایشی دیواری متداول

 7/0 شعلة فردار( 5اجاق گاز خانگی )

 5/2 آبگرمکن دیواری فوری

 5/1 دارآبگرمکن زمینی مخزن

 6/0 بخاری خانگی

 3/0 پز و پلوپز خانگیکباب

 3/0 شومینه

 4تا  5/2 **اجاق گاز تجاری

 4تا  5/2 **پلوپز تجاری

 بر اساس ظرفی  حرارتی دستگاه   *

 های دستگاهبر اساس استفاده همزمان از کلیه مشعل **

 

 تعيين قطر 17-4-6

فی حداکثر مقدار گاز مصرای باشد که بتواند کشی گاز باید به اندازههای مختلف سیستم لولهقطر بخش

باید بر اساس حداکثر مقدار گاز  های متصل به آن را با فشار مورد نیاز تأمین نماید ودستگاه یا دستگاه

تور و بین رگوالکشی گاز و حداکثر اف  فشار مجاز مصرفی آن بخش، چگالی گاز، طوالنی ترین مسیر لوله

تعیین شود. برای  متر ستون آب اس ،میلی 7/12ت های گازسوز که مقدار آن طبق این مقررادستگاه

 شود.که بر اساس عوامل فوق تهیه شده استفاده می 3-4-17جدول سهول  در محاسبه قطر از 

 الف( قطر لوله و اتصاالت

به شرح زیر  3-4-17کشی گاز با استفاده از جدول ها و اتصاالت در سیستم لولهنحوه محاسبه قطر لوله

 باشد:می

 کشی گاز بر اساس نقشه اجرایی تعیین شود.ترین مسیر لولهطوالنی ابتدا باید (1
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ترین اولین عددی که برابر با طوالنی)طول لوله( باید 3-4-17از ستون اول سم  راس  جدول  (2

ترین مسیر بین دو که عدد طوالنیدر صورتی. کشی گاز تعیین شده اس ، انتخاب شودمسیر لوله

ول جدول باشد، باید عدد بزرگتر در نظر گرفته شود. برای تعیین اندازة قطر عدد از ستون ا

های های مختلف باید ردیف افقی عدد مشخص شده را برای تعیین قطر کلیه قسم قسم 

 کشی، مبنای محاسبه قرار داد.لوله

در  کشی در هر قسم ، باید عدد حداکثر مقدار گاز مصرفی آن قسم  رابرای تعیین قطر لوله (3

که این عدد در جدول موجود نباشد، نزدیکترین ردیف تعیین شده جدول پیدا نمود. در صورتی

عدد بزرگتر در همین ردیف از جدول باید در نظر گرفته شود. عدد باالی این ستون، قطر آن 

کشی گاز در بخش کشی را مشخص خواهد کرد. نمونة محاسبات و تعیین قطر لاولهقسم  از لوله

 ( ارایه شده اس .2-پ-17)فصلپیوس 

 25اگر طبق محاسبات قطر لولة اصلی و اندازة شیر اصلی کمتر از یک اینچ باشد، باید حداقل  :1 تبصره

 اینچ( در نظر گرفته شود.  1متر )میلی

های آن کشی گاز اس  و قطر لولهکشی رابط بین کنتور و رگوالتور بخشی از سیستم لولهلوله :2 تبصره

 کشی رابط بهدر محل اتصال لوله اینچ کمتر باشد. 1محاسبه شده و نباید از  6-4-17باید بر اساس بند 

 کشی رابط باید با قطر قسم  خروجی رگوالتور برابر باشد.رگوالتور، قطر قطعه لوله ابتدای لوله

اس  و چنانچه چگالی گاز مورد  65/0بر اساس چگالی گاز  3-4-17اعداد مندرج در جدول  :3 تبصره

 استفاده شود. 4-4-17نباشد، باید از ضرای  تصحیح جدول  65/0استفاده 

 ب( قطر شيرها

شود، در نظر ای که شیر روی آن نص  میاندازه قطر لولهاینچ( باید هم 2متر )میلی 50قطر کلیه شیرها تا 

اینچ( باشد استفاده از شیر  2متر)میلی 50گرفته شود. در صورتی که قطر قسم  محل نص  شیر بیش از 

 اینچ( مجاز اس . 2متر)میلی 50م اندازه با قطر آن قسم  یا شیر با قطر ه

 

 كشی گازطراحی لوله 17-4-7

ها کشی گاز ساختمانکشی گاز باید بر اساس الزامات طراحی هر یک از اجزای سیستم لولهطراحی لوله

را طبق مراحل زیر کشی گاز طرح مربوطه انجام شود. طراح باید بر اساس الزامات هر بخش از سیستم لوله

 انجام دهد:

  كشی گازطرح اوليه لوله 17-4-7-1

 ای تهیه شود که در آن موارد زیر درج شده باشد:کشی گاز ابتدا باید طرح اولیهبرای طراحی لوله

 شود.کشی گاز انجام میپالن طبقاتی که در آنها لوله الف(

 نقطه تحویل گاز. ب(
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  176مترمکع  در ساع  برای گاز طبیعی با فشار های فوالدی به لوله حداکثر ظرفی  3-4-17 جدول

 65/0متر ستون آب و چگالی میلی 7/12متر ستون آب و اف  فشار میلی                      

 
 قطر اسمی لوله )اینچ(

2
1

 
4
3

 1 
4
1

1 
2
1

1 2 
2
1

2 3 4 

 مترمکعب در ساعتهای فوالدی به لوله ظرفيت طول لوله )متر(

2 9/5 3/12 30/23 9/47 0/72 3/138 0/220 7/390 9/801 

4 0/4 5/8 0/16 9/32 4/49 1/95 2/151 5/268 1/551 

6 2/3 8/6 9/12 4/26 7/39 4/76 5/121 7/215 8/442 

8 8/2 8/5 0/11 6/22 0/34 4/65 0/104 7/184 1/379 

10 4/2 0/5 6/9 7/19 6/29 9/56 4/90 6/160 7/329 

12 2/2 7/4 8/8 1/18 3/27 5/52 4/83 2/148 3/304 

14 0/2 3/4 1/8 7/16 0/25 2/48 6/76 1/136 4/279 

16 9/1 0/4 5/7 5/15 3/23 8/44 3/71 7/126 0/260 

18 8/1 7/3 1/7 6/14 9/21 2/42 1/67 3/119 8/244 

20 7/1 5/3 7/6 8/13 7/20 8/39 3/63 5/112 0/231 

22 6/1 3/3 3/6 1/13 6/19 8/37 1/60 8/106 2/219 

24 5/1 2/3 1/6 5/12 7/18 1/36 4/57 9/101 2/209 

26 4/1 1/3 8/5 0/12 0/18 6/34 1/55 9/97 9/200 

28 4/1 9/2 5/5 4/11 2/17 1/33 6/52 6/93 0/191 

30 3/1 8/2 3/5 0/11 6/16 9/31 8/50 2/90 1/185 

35 2/1 6/2 9/4 2/10 3/15 4/29 8/46 1/83 6/170 

40 1/1 4/2 6/4 4/9 1/14 1/27 3/43 9/76 9/157 

45 1/1 2/2 3/4 8/8 3/13 5/25 6/40 2/72 1/148 

50 0/1 1/2 1/4 4/8 6/12 3/24 6/38 7/68 0/141 

55 99/0 0/2 9/3 0/8 0/12 1/23 7/36 2/65 9/133 

60 94/0 9/1 7/3 6/7 5/11 1/22 1/35 4/62 1/128 

70 85/0 8/1 3/3 9/6 4/10 0/20 8/31 5/56 1/116 

80 80/0 6/1 1/3 5/6 7/9 8/18 8/29 1/53 9/108 

90 75/0 5/1 9/2 1/6 1/9 6/17 0/28 7/49 0/102 

100 71/0 4/1 8/2 7/5 6/8 6/16 4/26 0/47 5/96 

120 64/0 3/1 5/2 2/5 8/7 0/15 9/23 5/42 3/87 

150 57/0 2/1 2/2 6/4 9/6 3/13 2/21 7/37 5/77 

200 49/0 0/1 9/1 9/3 9/5 4/11 1/18 2/32 2/66 

250 43/0 91/0 7/1 5/3 2/5 1/10 1/16 6/28 8/58 

300 39/0 82/0 5/1 1/3 7/4 2/9 6/14 9/25 2/53 

                                                 
 ( ضرب نمود.4-4-17ها را در ضرای  جدول )ها باید ظرفی  لولهبرای سایر چگالی 
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 های مختلف گاز طبیعیضرای  تصحیح برای چگالی 4-4-17 جدول

 ضریب چگالی ضریب چگالی

50/0 15/1 75/0 93/0 

55/0 08/1 80/0 90/0 

60/0 04/1 85/0 87/0 

65/0 1 90/0 85/0 

70/0 96/0 1 80/0 
 

 های گازسوز.مقدار مصرف گاز دستگاه پ(

 ها.مسیرهای مورد نظر برای عبور لوله ت(

 های گازسوز.محل نص  دستگاه  ث(

 اندازه و قطر لوله ها. ج(

 

 فهرست مصالح 17-4-7-2

کشی گاز و مشخصات آنها باید درج شود. در نقشه گازرسانی فهرس  مصالح مورد نیاز در اجرای لوله

 کشی گاز به شرح زیر باید باشد:مشخصات مصالح مورد استفاده در لوله

 های فوالدیلوله 17-4-7-2-1

کشی گاز باید از جنس فوالد سیاه با درز یا بدون درز باشد. مشخصات آنها استفاده در لولههای مورد لوله

 (Bیا  3360ها)تلرانس( با استاندارد ملّی شمارة ها و رواداریاز نظر ساخ ، مواد، ابعاد، وزن، آزمایش

 آنها مطابق  داشته باشد. 1یا معادل DIN 2440یا  Grade A  API 5L)یا

 فوالدیاتصاالت  17-4-7-2-2

 اتصاالت جوشی الف(

 3076 شماره ملّی استانداردکشی توکار باید از اتصاالت جوشی فوالدی بدون درز مطابق با لوله در (1

 .س ین مجاز توکار یکشدرزدار در لوله یشود و استفاده از اتصاالت جوش استفاده

اره ملّی شم استانداردکشی روکار استفاده از اتصاالت جوشی فوالدی بدون درز مطابق با لوله در (2

 .اس  مجازمعادل آن  یا 2311Bشماره  به JISدرزدار مطابق استاندارد  جوشیاتصاالت  ای 3076

                                                 
ستاندارد معادلمنظور از  1 های مکانیکی و شاایمیایی و اندازه، مشااابه اسااتانداردی اساا  که از نظر مشااخصااات، مقاوم  ا

 استانداردهای مقرر شده و مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشد.
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 ایاتصاالت دندهب( 

 ای به مجاز نیس .کشی توکار استفاده از اتصاالت دندهدر لوله (1

ای، این اتصاالت باید از نوع فوالدی مطابق کشی روکار در صورت استفاده از اتصاالت دندهدر لوله (2

 اس . وس یپ بخش 17-4-پ  جدول طبق هارزوه مشخصات. باشند 1798 شماره ملّی استاندارد

 شيرها 17-4-7-2-3

اینچ( باید از نوع  2متر)میلی 50شود، تا قطر کشی گاز استفاده میشیرهایی که در سیستم لوله الف(

متر میلی 50و برای قطرهای باالتر از  4047ای طبق استاندارد ملّی شماره گرد توپکی و دندهبرنجی و ربع

لّی ایش استاندارد شرک  مای طبق آخرین ویرگرد توپکی فلنجی، جوشی یا دندهباید از نوع فوالدی ربع

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

 الکترودها 17-4-7-2-4

یا معادل آن   AWS/ASME SFA5.1الکترودهای مصرفی در جوشکاری باید بر طبق استانداردهای

 باشد.

 كاری )مواد پوششی(مواد عایق 17-4-7-2-5

 های روكاركشیكاری لولهالف( عایق

های روکار باید به روش رنگ آمیزی انجام شود. رنگ آمیزی شامل  رنگ آستری از کشیکاری لولهعایق

استانداردهای مندرج  طبق دیبا آنها مشخصات. باشدیم یروغن رنگ نوع از هیرو رنگ و زنگ ضد نوع

 باشد. وس یبخش پ 2-4-جدول شماره پ

 های توكاركشیكاری لولهعایق (ب

ار نوهای تو کار شامل نوارهای کارِ سرد و رنگ مربوطه)پرایمر( سازگار با آن یا کاری برای لولهمواد عایق

باشد. مشخصات آنها باید طبق میهمراه با پرایمر مخصوص نوار سرجوش  نرم مخصوص سرجوش

 .باشد وس یپ بخش 2-4-پ شماره جدول مندرج استانداردهای

 ایدندهبندی اتصاالت مواد آب 17-4-7-2-6

بندی)تفلون( باشد و مشخصات آن مطابق با استاندارد ای باید با استفاده از نوار آببندی اتصاالت دندهآب

 باید باشد. 1396 –تجدید نظر اول  5553ملی 
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 كشی گازنقشه اجرایی لوله 17-4-7-3

نمونه بخش کشی گاز مطابق پس از تکمیل جزئیات طرح اولیه و انتخاب مسیر، باید نقشه اجرایی لوله

 ( تهیه شود. نقشه اجرایی باید شامل کلیه موارد زیر باشد:2-پ-17پیوس )فصل 

 پالن محوطه و طبقاتالف( 

کشی گاز اجرا خواهاد شد)اعم از زیرزمین، همکف نقشه پالن محوطه ساختمان و طبقاتی که در آنها لوله

 مشخص باشد:یا سایر طبقات(. در نقشه پالن باید موارد زیر به طور کامل 

 نقطه تحویل گاز)محل علمک( و محل نص  کنتور. (1

 کشی گاز در ساختمان.مسیر و موقعی  لوله (2

 کشی)توکار یا روکار(.نحوه اجرای لوله (3

 .حداکثر مقدار گاز مصرفی مورد نظر در طرح (4

 محل نص  کلیه شیرها در پالن طبقات. (5

 جی ساختمان.های گازسوز در فضاهای داخلی یا خارمحل دقیق نص  دستگاه (6

 های گازسوز.مقدار مصرف یا ظرفی  حرارتی هر یک از دستگاه (7

 های تأمین هوای احتراق.دقیق و ابعاد دریچه موقعی  (8

 دار.های گازسوز دودکشهای دستگاهمحل قرارگیری و مشخصات کامل دودکش (9

 مشخصات مواد و مصالح مصرفی. (10

 معابر اصلی. تعییان موقعی  نسب  بهکروکای محل ملاک مورد تقاضا با ذکار نشانی و  (11

 محل استقرار واحد آپارتمانی)طبقه وقوع و جه (. (12

 فهرس  مصالح (13

 

 گازكشینقشه ایزومتریك لوله (ب

 کشی گاز باید شامل موارد زیر باشد:نقشه ایزومتریک لوله

 گاز به صورت ایزومتریک.کشیمسیر لوله (1

 کشی)توکار یا روکار(.نحوه اجرای لوله (2

 گاز.کشییک از قطعات، قطر و مقدار مصرف در هر بخش از لولهطول هر  (3

 گازسوز و مقدار مصرف هر یک از آنها. هایدستگاهنام  (4
 

 نکات ویژه در طراحی 17-4-7-4

 برخی از نکات که در طراحی باید به آنها توجه شود به شرح زیر اس :

د گیرند، بایهای افقی و قائم روکار که در معرض تغییرات حرارت قابل توجه قرار میکشیدر لولهالف( 
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 عمل آید.های کافی برای مقابله با انقباض و انبساط لوله به بینیپیش

 محل و جزئیات مربوط به اجرای غالف فلزی باید در طرح مشخص شود. (ب

 اذب و مهار آن در طرح باید مشخص شود.کشی گاز از سقف کمحل و نحوه عبور لوله پ(

 باشد.ها و مناطق مرطوب مانند سونا ممنوع میعبور لوله گاز از سقف کاذب حمام (ت

 ها باید در طرح مشخص شود.جزئیات اجرایی کانال (ث
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 كشی گاز طبيعیاجرای سيستم لوله 17-5

 
 كليات 17-5-1

طور کامل مطابق با طرح تأیید شده انجام شود و در صورت نیاز به هر کشی گاز باید به اجرای سیستم لوله

گونه تغییر در اجرا، ابتدا باید الزامات مربوطه بررسی و چنانچه مغایرت یا ممنوعیتی وجود نداشته باشد، 

طرح جدید بر اساس تغییرات مورد نیاز تهیه شده و باید پس از تأیید طرح، نسب  به اجرا اقدام شود. با 

کشی گاز در این فصل الزاماتی که باید در حین اجرا رعای  شود، آمده توجه به اهمی  اجرای سیستم لوله

 اس .

 

 كشی گازالزامات اجرای سيستم لوله 17-5-2

 کشی گاز باید الزامات زیر رعای  شوند:در اجرای سیستم لوله

 گاه كنتورتکيه 17-5-2-1

گاه مناسبی ( و باالتر باید پایه و تکیهG25ساع )متر مکع  در  25برای کنتورهایی با ظرفی  بیش از 

ظر باشد، در نبرای نگهداری کنتور و مهار آن با هماهنگی شرک  گاز ناحیه که تأمین کننده کنتور می

 گرفته شود. جزئیات اجرایی آن باید مطابق طراحی باشد. 

 لولة جانشين كنتور 17-5-2-2

ه برای نص  کنتور در نظر گرفته شده اس ، یک کشی گاز باید در محلی کدر زمان اجرای سیستم لوله

 ین کنتوراین قطعه، لولة جانشکشی نص  شود. به قطعه لوله با اتصاالت مورد نیاز مناس  روی سیستم لوله
 شود. شود و در زمان نص  کنتور این قطعه باز شده و کنتور در این محل نص  میگفته می

 كلکتور 17-5-2-3

ون استفاده صورت مستقیم بدز اتصاالت استاندارد ساخته شود. اخذ انشعاب به کلکتور باید با استفاده االف( 

 از اتصال استاندارد از کلکتور ممنوع اس .
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کلکتور باید تا حد ممکن نزدیک به علمک بوده و در فضای باز یا در محلی که دارای تهویة طبیعی  (ب

 اس ، نص  شود.

کلکتور و قبل از لوله جانشین کنتور، نص  شیر قفلی برنجی های خروجی از بر روی هر یک از انشعابپ( 

 الزامی اس .

گاه مناسبی مطابق با جزئیات اجرایی که در طراحی برای نگهداری و مهار کلکتور باید پایه و تکیه (ت

 بینی شده اجرا شود. پیش

 

 شيرها 17-5-2-4

 وسیلة پیچ و مهره بر روی شیر ثاب  شود. دستة شیر باید به الف(

 پوند بر اینچ مربع( غیرقابل نش  باقی بماند. 10بار) 7/0در حال  بسته در مقابل فشار هوای  شیر باید (ب

 کشی گاز نص  شده باشند.کلیه شیرهای مصرف باید در موقع بازرسی سیستم لولهپ(

اینچ( با استفاده از  4تا  2متر)میلی 100تا  50اینچ( بر روی لولة با قطر  2متر)میلی 50نص  شیر  (ت

 باشد.یل مجاز میتبد

گیرند، شیر مصرف باید طوری نص  شود بندی قرار میهای گازسوزی که مابین قفسهبرای دستگاه (ث

 ها باشد و در باال یا پش  دستگاه گازسوز قرار نگیرد.که باالتر از ارتفاع قفسه

مکن و همچنین شوند از قبیل بخاری، آبگرطور مستقل نص  می های گازسوزی که بهدر مورد دستگاه چ(

بندی یا در وسط آشپزخانه قرار گیرد، شیر مصرف باید در محلی در صورتی که اجاق گاز خارج از قفسه

 راحتی قابل دسترسی باشد، نص  شود.غیر از پش  دستگاه گازسوز که به 

 شیرهای مصرف نباید داخل کابین  یا محفظة دربسته قرار گیرد. (ج

رد، شیر گیرت کلید و پریز برق، جعبة تقسیم یا جعبة فیوز قرار میهایی که شیر گاز در مجاودر محل (ح

متری از آنها نص  شود. اگر سانتی 10متر باالتر از یا در فاصلة افقی سانتی 10گاز باید در ارتفاع حداقل 

نص  شیر گاز در  متر فاصله ضروری اس .سانتی 50شیر در زیر کلید یا پریز قرار گیرد، رعای  حداقل 

متر فاصلة افقی از لبة کلید و پریز سانتی 10تر از تراز ذکرشده در صورتی مجاز اس  که حداقل از پایینتر

 داشته باشد.

 

 هالوله 17-5-2-5

 کشی گاز باید از جنس فوالد سیاه با درز یا بدون درز باشد.های مورد استفاده در لولهلولهالف( 

آنها باید بدون عی  و نقص ظاهری و متناس  ها باید صاف، هموار و سطح داخلی سطح بیرونی لوله (ب

 با فرآیند ساخ  باشد.
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امل سیمی به طور کاز نص  با وسایل دستی یا ماشینی از جمله سنباده و برسها باید قبل کلیه لولهپ( 

 تمیز شود.

ورتی ص های فوالدی باید از با استفاده از اتصاالت مناس  و استاندارد انجام شود، درتغییر مسیر لوله (ت

 ناپذیر باشد، رعای  شرایط زیر الزامی اس :که خم کردن لوله در محل نص  اجتناب

 کن انجام شود.خم کردن لوله فقط باید با استفاده از دستگاه لوله خم (1

 خوردگی یا سایر معای خوردگی، ترکخمیدگی لوله باید به طور کامل صاف و عاری از هرگونه چین (2

 مکانیکی باشد.

های درزدار در محل خم باید روی یکی از سطوح جانبی خم و هرچه ولی در لولهخط جوش ط (3

آن طوری که کمترین تنش کششی و فشاری به خط میانی این سطح قرار گیرد به  نزدیکتر به

 وارد شود.

 درجه باشد. 90قوس خمیدگی لوله نباید بیشتر از  (4

 برابر قطر خارجی لوله باشد. 6شعاع انحنای قسم  داخلی خمیدگی نباید کمتر از  (5

گونه خط جوش محیطی وجود داشته باشد شود، نه تنها نباید هیچدر قسمتی از لوله که خم می (6

 20داقل لوله یا اتصال دیگر حبلکه وسط خمیدگی لوله باید از نزدیکترین نقطة اتصال آن لوله به 

 برابر قطر اسمی لوله فاصله داشته باشد.

 

 اتصاالت فوالدی 17-5-2-6

 کشی توکار مجاز نیس .استفاده از اتصاالت جوشی درزدار در لوله الف(

 کشی گاز رو کار مجاز اس .استفاده از اتصاالت جوشی درزدار یا بدون درز در لوله (ب

کشی رابط ای فقط در محل لوله جانشین کنتور و ابتدای لولهکشی گاز استفاده از اتصاالت دندهدر لوله پ(

 مجاز اس .

 

 كشینتهایی)نقاط مصرف( لولهنقاط ا 17-5-2-7

 باید یک شیر نص  شود. کشی)نقاط مصرف(در نقاط انتهایی لوله الف(

ای طوری مسدود شود که با باز کردن شیر، گاز نتواند های دندهدهانة خروجی این شیرها با درپوش (ب

 بمانند.آنها متصل نشده اس ، مسدود های گازسوز به از آنها نش  کرده و تا وقتی که دستگاه

 دیوار محکم شود.های فلزی روی کشی روکار باید در محل خود توسط بس نقاط انتهایی در لوله پ(

 نقاط انتهایی نباید در پش  درها واقع شود. (ت

 های گازسوز واقع شود.نقاط انتهایی نباید در پش  دستگاه (ث

 ها باید یک شیر نص  شود.بر روی تمام سرهای انتهایی لوله (ج
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 هاكشی و مهار كردن لولهو نقاط اتکای لوله هاپایه 17-5-2-8

ترتی  مناسبی در فواصل معین محکم و استوار شده باشد. برای این  ها باید بهکشی گاز در ساختمانلوله

های فلزی مخصوص لوله و متناس  با قطر آن با استحکام کافی و با سطح اتصال عایق کار باید از بس 

 استفاده کرد. 

فلزی  اجزایاسکل  فلزی ساختمان یاا به لولة دیگر و لوله به بستان یا جاوش دادن یک لوله به  الف(

 طور مستقیم ممنوع اس . غیرثاب  به

بیشتر  1-5-17کشی نباید از مقادیر جادول ها در لولهحداکثر فاصله بین نقاط اتکای بس  یاا پایه ب(

 باشد.

 های فوالدیلولهحداکثر فاصله اتکای  1-5-17جدول 

 قطر اسمی لوله )اینچ(
2
1

 
4
3

 1و  
4
1

 هاكليه اندازه یا بزرگتر 1 

 قائم افقی افقی افقی وضعی  لوله

 3 3 5/2 2 حداکثر فاصله اتکا )متر(

 

 الکترودها 17-5-2-9

توان از الکترودهای باا شمارة اینچ( می 2متار )میلی 50بارای جوشکاری لولاه با قطرهای زیر  الف(

E6010   یاE6013  اینچ( و باالتر، فقط  2متر )میلی 50های با قطراستفاده نمود. برای جوشکاری لوله

 مجاز اس .  E6010استفاده از الکترود 

شماره الکترود، قطر الکترود، محدودة آمپر و ولتاژ مصرفی و تاریخ روی جعبة الکترود باید نام سازنده،  (ب

 ساخ  ذکر شده باشد.

استفاده از الکترودهای فاسد یا الکترودهایی که پوشش آنها یکنواخ  نبوده و در هنگام جوشکاری  پ(

 دچار ریزش، بدسوزی، قطع و وصل جریان برق یا انحراف قوس الکتریکی شود مجاز نیس .

 

 كاریعایقمواد  17-5-2-10

 های روكاركشیكاری لولهالف( عایق

های روکار باید به روش رنگ آمیزی انجام شود. رنگ آمیزی شامل  رنگ آستری ضد کشیکاری لولهعایق

 زنگ و رنگ رویه از نوع رنگ روغنی باید باشد.

 های توكاركشیكاری لولهعایق (ت

ر نرم نواهای توکار شامل نوارهای کارِ سرد و رنگ مربوطه)پرایمر( سازگار با آن یا کاری برای لولهمواد عایق

 باشد. میهمراه با پرایمر مخصوص نوار سرجوش  مخصوص سرجوش
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همراه با پرایمر  نوار نرم مخصوص سرجوشهای تو کار شامل کاری برای اتصاالت و سرجوشمواد عایق

 2-4-پ شماره جدولطبق استانداردهای مندرج  دی. مشخصات آنها باباشدیمنوار سرجوش  مخصوص

 .باشد 4 وس یپ بخش

 نکات زیر الزامی اس :در انتخاب نوار و پرایمر توجه به 

 باید به رنگ مشکی و نوار رو به رنگ سفید باشد.نوار نرم مخصوص سرجوش نوار زیر یا  (1

یک سازنده و از نظر همخوانی مواد شیمیایی آنها باید مورد تأیید کارخانة  نوار و پرایمر باید ساخ  (2

 سازنده باشد.

نوارهای مورد استفاده باید نو باشد. استفاده از نوارهای مستعمل، معیوب، دارای خراش، سوراخ یا  (3

 از تاریخ مصرف آن گذشته باشد، مجاز نیس .

 یخ مصرف آن گذشته باشد، مجاز نیس .استفاده از پرایمرهای متفرقه، فاسد یا از تار (4

متر و برای میلی 50اینچ( باید از نوار با عرض  2متر)میلی 50های با قطر برای نوارپیچی لوله (5

 متر استفاده شود. میلی 100متر از نوار با عرض میلی 50های با قطر باالتر از نوارپیچی لوله

 متر باشد.میلی 2/0الیة چسبی آن حداقل متر و ضخام  میلی 5/0ضخام  نوار باید حداقل  (6

 متر باشد.میلی 6/0متر و ضخام  الیه چسبی آن میلی 8/0ها باید حداقل ضخام  نوار سرجوش (7

متر عرض نوار ازای هر سانتیکیلوگرم به  5/1لوله باید حداقل برابر با میزان چسبندگی نوار به  (8

 باشد.

متر عرض نوار ازای هر سانتیکیلوگرم به  5/0ل برابر با نوار باید حداقمیزان چسبندگی نوار به  (9

 باشد.

 

 ایبندی اتصاالت دندهمواد آب 17-5-2-11

 بندی)تفلون( باشد.های گاز باید با استفاده از نوار آبای لولهبندی اتصاالت دندهآب الف(

 های کنفی با خمیر و سایر مواد، مجاز نیس .کار بردن نخبهب( 

 

 مصالح مستعمل 17-5-2-12

 استفادة مجدد از لوله، اتصاالت و شیرهای مستعمل ممنوع اس . 

 

 گذاریعالمت 17-5-2-13

کشی گاز باید عالم  کارخانة سازنده و استاندارد روی هر قطعه از لوله، اتصاالت، شیرها و دیگر اجزای لوله

 شده باشد. نشدنی نقشپاک  یا رنگ ریختگی صورت گاز، به ساخ  و کلمة
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 كشی روكارلوله 17-5-3
باز کردن،  آن مستقیم و نیازی بهکشی گاز وقتی روکار اس  که در معرض دید بوده و دسترسی به لوله

 جا کردن هیچ مانعی نباشد.برداشتن یا جابه

 کشی روکار باید از روش جوشکاری برقی استفاده شود.برای اجرای لوله 17-5-3-1

 1-5-5-17باید بر اساس بند ها و اتصاالت کشی روکار برای حفاظ  از زنگ زدن لولهدر لوله 17-5-3-2

 عمل شود.

باید به طور کامل لوله را در خود گرفته و  1های باالروندههای لولهکشی روکار بس در لوله 17-5-3-3

 وزن آنها را مهار نماید.

های روکار از سطح زمین در خارج از ساختمان باید طوری تعیین شود که از ارتفاع لوله 17-5-3-4

 صدمات خارجی محفوظ بماند.

صورت دی که لوله از داخل دیوار، کف، سقف، چهارچوب)در، پنجره یا شیشه( به در موار 17-5-3-5

 کند، باید از غالف غیرفلزی استفاده شود.تقاطع عبور می

متر باشد. سانتی 3های فلزی آب در محل تقاطع باید حداقل  فاصلة لولة روکار گاز تا لوله 17-5-3-6

ید با استفاده از غالف غیر فلزی لولة گاز را حفاظ  پذیر نباشد، بادر مواردی که حفظ فاصلة فوق  امکان

 متر باشد. سانتی 20نمود. طول این غالف باید حداقل 

 متر باشد.سانتی 3های فلزی آب به صورت موازی باید حداقل فاصلة لولة روکار گاز تا لوله 17-5-3-7

 متر باشد.سانتی 1های روکار گاز با یکدیگر باید حداقل فاصلة لوله 17-5-3-8

هوای آزاد راه داشته  کند، باید بهقائم یا افقی ساختمان که لولة گاز از آنها عبور می هایکانال 17-5-3-9

 بینی شود که گاز در آنها جمع نشود.ترتیبی پیشباشد یا امکان تعویض طبیعی هوا در آنها به 

هواکش، آسانسور، دودکش، تهویه و امثال آن های مربوط به عبور لولة گاز از داخل کانال 17-5-3-10

 ز نیس .مجا

 لولة گاز نباید با سیم و کابل برق داخل یا خارج ساختمان تماس داشته باشد. 17-5-3-11

متر باشد. اگر حفظ سانتی 5های گاز باید حداقل فاصلة سیم روکار، کلید و پریز برق با لوله 17-5-3-12

 د.متر نص  شوسانتی 20این فاصله امکان پذیر نباشد باید روی لوله گاز غالف غیر فلزی با حداقل طول 

متر بوده و سانتی 5ارتفاع لولة انشعاب مشعل عبور کننده از کف موتورخانه  باید حداقل  17-5-3-13

 با استفاده از بس  یا پایه و عایق مناس ، در محل خود محکم شود. 

یرند، گهای افقی و قائم روکار که در معرض تغییرات حرارت قابل توجه قرار میکشیدر لوله 17-5-3-14

 عمل آید.ای مقابله با انقباض و انبساط لوله به های کافی بربینیباید پیش
  

                                                 
 (Riserرایزر) 1
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های فیزیکی قرار داشته باشد، باید با استفاده از حفاظ که لوله در معرض ضربهدر صورتی 17-5-3-15

 لوله جلوگیری شود.مقاوم از وارد آمدن ضربه به 

لزی فکه لوله در معرض بارهای خارجی اضافی قرار گیرد، باید با استفاده از غالف در صورتی 17-5-3-16

لوله جلوگیری شود. فضای بین لوله و غالف باید با مواد دو سایز باالتر، از وارد آمدن بارهای اضافی به 

 عایقی مانند قیر پر شده و دو سر غالف با استفاده از الستیک مسدود شود.

 طح شعلهتر از سصورت افقی از پش  دستگاه گازسوز باید از ارتفاعی پایینعبور لولة گاز به  17-5-3-17

متر از سطح شعله سانتی 50که لولة گاز باالتر از دستگاه گازسوز قرار گیرد، باید حداقل باشد. در صورتی

 فاصله داشته باشد.

نحوی کشی گاز از روی بام عبور کند، محل عبور لوله در روی بام باید به که لولهدر صورتی 17-5-3-18

که احتمال تماس ور نباشد و در صورتیباشد که در معرض برخورد با اجسام خارجی و مسیر عبور و مر

به  زدگی لولههای الزم برای جلوگیری از زنگبینیطوالنی لوله با آب باران و برف وجود دارد باید پیش

 عمل آید.

کشی گاز از سقف کاذب عبور نماید، کلیه اتصاالت باید از نوع جوشی چنانچه بخشی از لوله 17-5-3-19

کشی روکار انجام شود. همچنین مهاربندی آن مطابق شرایط ی لولهآمیزآمیزی آن مطابق رنگبوده و رنگ

بینی جریان هوای آزاد، برای عدم امکان جمع شدن گاز در انجام گیرد و پیش 8-2-5-17مذکور در بند 

 آنها انجام شود.

 

 كشی توكارلوله 17-5-4
مانعی  چه یا برداشتنآن باز کردن دریکشی توکار آن اس  که قابل رؤی  نبوده و برای دسترسی به لوله

 شوند.های مدفون در دیوار نیز لوله توکار محسوب میالزم باشد. لوله

کشی توکار فقط باید از اتصاالت فوالدی جوشی بدون درز و از روش جوشکاری در اجرای لوله 17-5-4-1

 برقی استفاده شود.

 شود.انجام  6-5-17جوشکاری باید یکنواخ  و عاری از نواقص ظاهری باشد و طبق بخش  17-5-4-2

های توکار و محافظ  آنها در برابر خوردگی، باید این به منظور جلوگیری از زنگ زدن لوله 17-5-4-3

 عایق نمود. 2-5-5-17ها را مطابق بند لوله

های تأسیساتی و کابل برق در یک کانال افقی یا قائم های گاز با سایر لولهکه لولهدر صورتی 17-5-4-4

ها و کابل برق فاصله داشته باشد. متر با سایر لولهسانتی 10فاصلة های گاز حداقل به قرار گیرند، باید لوله

آمیزی آن با رعای  ضوابط مربوط ( رنگ1-5-5-17( و  طبق بند )8-2-5-17ها طبق بند )مهار این لوله

 ود.نی شبیهوای آزاد راه داشته باشد یا امکان تعویض هوا در آن پیشهای روکار باشد. کانال باید به لولهبه 
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توان آن را با ماسه پر نمود، ها در کانال مشترکی قرار دارد که نمیاگر لولة گاز با سایر لوله 17-5-4-5

 رعای  شود. 4-4-5-17باید الزامات بند 

های گاز وجود داشته باشد، باید محل عبور لوله داخل کانال که امکان نفوذ آب بهدر صورتی 17-5-4-6

جلوگیری از نفوذ آب به داخل عایق شود. کف کانال باید دارای کانال با استفاده از عایق رطوبتی برای 

ها در کانال باید طبق عمل آید. مهار کردن این لوله بینی الزم بهشی  مناس  بوده و برای تخلیة آب پیش

 باشد. 2-5-5-17( و عایق آنها مطابق بند 8-2-5-17بند )

اید کاری لوله بشته باشد، پس از عایقچنانچه لولة گاز در داخل کانال افقی مستقلی قرار دا 17-5-4-7

 این کانال با ماسة خشک پر شود.

 های توکار از داخل یا دهانة چاه آب و فاضالب ممنوع اس .عبور لوله 17-5-4-8

و پر  کند باید با حفر کانالمحل عبور لوله زیر کف پارکینگ یا نقاطی که اتومبیل عبور می 17-5-4-9

محافظ  شود تا از  6-3-5-17غالف فلزی طبق بند ( یا نص  11-4-5-17کردن آن با ماسه طبق بند)

 وارد آمدن فشار مستقیم یا لرزش ناشی از عبور اتومبیل بر آن، جلوگیری شود.

گیرند، حداقل های سنگین قرار میهای توکاری که در مسیر تردد ماشینبرای عبور لوله 17-5-4-10

متر خاک نرم پر شده و پس از انتیس 10ضخام   عمق کانال باید یک متر باشد. زیر لوله باید حداقل به

سانتیمتر باالتر از روی لوله، خاک نرم ریخته شود. روی خاک نرم باید یک ردیف  15نص  لوله، تا ارتفاع 

ه بسازی شود. اگر موزائیک قرار داده شده سپس روی موزاییک تا سطح زمین با خاک معمولی پر و کف

سانتیمتر باشد، باید لوله در داخل کانال بتنی که  50از هر عل  فاصله روی لوله تا سطح زمین کمتر 

های بتنی شود قرار داده شده و پس از ریختن خاک نرم، روی آن توسط بلوکمخصوص آن ساخته می

 سانتیمتر باشد. 35پوشانده شود. در هر صورت نباید فاصله باالی لوله مدفون تا سطح زمین کمتر از 

قطر لوله  های باز باید به اندازهای مدفون در حیاط و محوطههعمق کانال برای لوله حداقل 17-5-4-11

متر خاک نرم پر شده و پس از سانتی 10ضخام   متر باشد. زیر لوله باید حداقل بهسانتی 50به عالوه 

سانتیمتر باالتر از روی لوله، خاک نرم ریخته شود. روی خاک نرم باید یک ردیف  15نص  لوله، تا ارتفاع 

 سازی شود.قرار داده شده سپس روی موزاییک تا سطح زمین با خاک معمولی پر و کفموزائیک 

وسیلة ریشة درخ ، باید تمهیدات  برای جلوگیری از آسی  دیدن لوله یا پوشش آن به 17-5-4-12

 الزم در نظر گرفته شود.

ی هاشود، باید از سایر لولهوسیلة مصالح ساختمانی پوشیده می های گاز توکاری که بهلوله 17-5-4-13

ا های گاز بکه در تقاطع لولهمتر فاصله داشته باشد. در صورتیسانتی 10تأسیساتی و کابل برق حداقل 

 1های تأسیساتی یا کابل برق، حفظ فاصله فوق مقدور نباشد، باید روی لولة گاز عایق مناس سایر لوله

 نص  شود.
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الف با قطر یک اندازه بیش کند، نص  غطور قائم از سقف عبور می در مواردی که لوله به 17-5-4-14

 از قطر لوله الزامی اس  و دو انتهای غالف باید با الستیک مسدود شود.

 هاكاری لولهعایق 17-5-5

 های روكاركاری لولهعایق 17-5-5-1

زدایی شده و با یک الیه ضد زنگ زدایی و زنگشوند باید قبل از اجرا چربیهایی که روکار نص  میلوله

های مرطوب باید از دو الیه آمیزی شود. در اقلیمالیه رنگ روغنی، رنگپوشانده شده و سپس با یک 

 ضدزنگ استفاده شود.

 

 های توكاركاری لولهعایق 17-5-5-2

زدایی شده و سپس با رعای  مراحل زیر زدایی و زنگشوند ابتدا باید چربیکه توکار نص  می هاییلوله

 نوارپیچی شوند:

باید سطح لوله پرایمر زده شود. پرایمر قبل از مصرف باید در ظرف به هم نوارپیچی قبل از اقدام به الف( 

 زده شود و پس از پایان پرایمرزنی نیز درب آن محکم بسته شود.

+ 5تر از پرایمرزنی در هوای بارانی، مه سنگین، در گرد و غبار یا در شرایطی که دمای محیط پایین (ب

 گراد باشد مجاز نیس .درجه سانتی

 . 2درصد انجام شود 50پیچیهمباید نوارپیچی با روی 1ز خشک شدن پرایمرپس اپ(  

 طوری که در هنگام نوارپیچی بیشنوارپیچی باید با زاویه و با کشش دس  یکنواخ  انجام شود به  (ت

 درصد از عرض نوار کاسته نشود. 5/0از 

 10باید حداقل یک دور از پایان برسد، نوار جدید که حلقه نوار در هنگام نوارپیچی بهدر صورتی (ث

 متری انتهای نوارپیچی بر روی نوار قبلی پیچیده شود.سانتی

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

صاالت ها و اتها قبل از جوشکاری انجام شده باشد، باید نوارپیچی سرجوشکه نوارپیچی لولهدر صورتی چ(

 ها و اتصاالت انجام شود.وص سر جوشوسیلة نوار نرم مخصبه 

در صورت عبور لوله از نقاط مرطوب یا عبور از نقاطی که در تماس با آب قرار دارند، باید نوارپیچی با  (ح

 درصد انجام شود. 50پیچیهمیک الیه اضافه انجام شده و در مجموع دو الیه نوارپیچی با روی
  

                                                 
 آن انگش  زده شود، اثر انگش  بر روی آن نماند.گی به آهستتا حدی باشد که اگر به  خشک شدن باید 1

 درصد عرض دور قبلی را بپوشاند. 50هر دور نوار باید  2



  هفدهممبحث 

47 

 كاریتعمير عایق 17-5-5-3

صورت دورتا دور از لوله باز شود. دیده به های گاز باید نوار قسم  آسی عایق لولهنوار در صورت صدمه دیدن 

با  نوارپیچی متر از هر طرف تمیز و پرایمر زده و دوبارهسانتی 10سپس سطح لوله به فاصله حداقل 

 انجام شود. درصد 50پیچیهمروی

 

 جوشکاری 17-5-6
 كليات 17-5-6-1

 ها و اتصاالت فوالدیباشد که برای جوشکاری لولهروش دستی میاین بخش شامل جوشکاری برقی به 

و کنترل کیفی  و بازرسی از  API 1104گیرد. روش جوشکاری باید برمبنای مورد استفاده قرار می

 ها براساس الزامات این بخش باشد.جوش

 لبجوش لب به 17-5-6-2

شود.  ل  استفادههای فوالدی با یکدیگر یا با اتصاالت فوالدی باید از جوش ل  به برای جوشکاری لوله

 .شوندسازی آماده 1-6-5-17شوند باید مطابق با شکلل  جوش داده میصورت ل  بههایی که به لوله

 

 

 

 

 

 

 

 ل .رح اتصال جوش ل  بهط   1-6-5-17شکل 

 

 جوشکاریسازی برای آماده 17-5-6-3

وسیلة برس دستی یا برقی تا حد براق شدن از  ها و اتصاالت بهقبل از شروع جوشکاری باید لبة لوله الف(

 ها تمیز شود.مواد زاید مانند زنگ و چربی

ده در ش بر بریده شده باشد، قبل از شروع جوشکاری طوقه ایجادکه لوله با دستگاه لولهدر صورتی (ب

 لة برقو یا سوهان گرد به طور کامل برداشته شود.وسی داخل لوله باید به

متر باشد، پخ زدن لبة لوله میلی 3ل  اگر ضخام  لوله یا اتصال کمتر از در مورد جوش ل  به  پ(

 د.ها ایجاد نمووسیلة سوهان یا سنگ سمبادة برقی پخ مالیمی بر روی لبهتوان به اختیاری اس  و می
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ترازی قرار گرفته و پاس یک جوش  ها باید دو سر لوله در گیره هملولهراستا کردن پس از هم (ت

 انجام شود.

بعد از جوشکاری هر پاس و قبل از شروع پاس بعدی، باید سرباره و ناخالصی هر پاس جوش  (ث

 با سنگ زدن برطرف شود. 

بریده  هدیدة لولهایی که سر آنها دو پهن شده باشد، قبل از جوشکاری باید قسم  آسی  لوله (ج

 شود.
 

 كنترل كيفيت جوش

ها و اتصاالت باید به طور کامل از نظر ظاهری کنترل شود. جوشی قابل قبول های لولهکلیه جوشالف(

 طور یکنواخ  در سرتاسر محل اتصال انجام شده و از نفوذ کافی برخوردار باشد.اس  که با مهارت و به 

وسیلة مهندس ناظر انجام شود و در صورت لزوم جه  بررسی ها باید به بازرسی و کنترل کیفی  جوش ب(

که کیفی  های انجام شده بریده شود. در صورتی هایی از جوشنفوذ ریشه جوش و عیوب داخلی، نمونه

 جوشکاری مورد تأیید مهندس ناظر نباشد، باید از ادامه کار جوشکار جلوگیری شود.

یوب تشخیص داده شوند باید بریده شده و دوباره جوشکاری وسیلة مهندس ناظر معهایی که به جوش پ(

 شوند.

 

 معایب جوش 17-5-6-4

 الف( شيار پای جوش

صورت پرنشده باقی  شیار ایجاد شده در اثر ذوب فلز پایه و در مجاورت تاج یا ریشة جوش اس  که به

 این بخش ذکر شده اس . )ذ(الف(. حد قبولی این عی  در بند  -2-6-5-17مانده باشد )شکل 

 

 

 

 

 شیار پای جوش.   الف-2-6-5-17شکل 

 

 تخلخل (ب

صورت  باشد که در خالل مرحلة انجماد بهجا مانده از گازهای محبوس شده در جوش میتخلخل فضای به

 در  باشند.صورت منفرد یا مجتمع میشکل کروی و به ها به طور معمول به ماند. این حفرهحفره باقی می
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که قطر هر حفره از صورتی
4
متر باشد میلی 5ضخام  لوله بیشتر باشد یا قطر هر مجتمع آنها بیش از  1

 ب(-2-6-5-17جوش قابل قبول نیس . )شکل 

 

 

 

 

 تخلخل در جوش   ب-2-6-5-17شکل 

 ایپ( ناخالصی سرباره

صورت جدا یا به صورت جدا ای یا بهباشد. ناخالصی سربارهجا مانده در جوش میسرباره مواد غیرفلزی به

 API 1104شود. حدود قبولی این عی  طبق استاندارد خطوط سربارة کشیده در جوش مشاهده می

 باشد. می

 ترك (ت

دار مجاز نیس  و هیچ نوع ترکآید. تعمیر جوش وجود می ترک عمدتاً در اثر سرد شدن سریع جوش به

ی هاجوش معیوب باید بریده شده و دوباره جوشکاری شود. ترک .باشدترکی در جوش قابل قبول نمی

وسیلة سنگ آید، باید به وجود می الف و ب( که در نقطة پایانی جوش به-3-6-5-17های ای)شکلستاره

 زدن برطرف شود.

 

 

 

 

 جوش.ترک در   الف-3-6-5-17شکل 

 

 

 

 

 ای در سطح جوش.های ستارهترک   ب-3-6-5-17شکل 

 

 سوختگی ناشی از قوس الکتریکی (ث

در نقاطی که الکترود یا اهرم اتصال منفی با سطح لوله تماس پیدا کند، سوختگی ناشی از قوس الکتریکی 

 قسم  از لوله بریده وباید آن ذوب موضعی شده باشد، قابل قبول نبوده و  آید و اگر منجر بهوجود میبه
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 (.4-6-5-17دوباره جوشکاری شود)شکل  

 

 

 

 

 سوختگی ناشی از قوس الکتریکی   4-6-5-17شکل 

 

 تورق در فلز پایه (ج

نبوده  قابل قبولاگر در لبة لوله خطوطی ناشی از جدایی سطوح یا دو پوسته بودن فلز پایه مشاهده شود، 

 (5-6-5-17)شکل  و باید لوله تا محل رفع عی  بریده شود.

 

 

 

 

 تورق در فلز پایه   5-6-5-17شکل 
 

 چ( نفوذ بيش از حد

که نفوذ جوش در سرتاسر جوش شود. در صورتیاین عی  در اثر نفوذ بیش از حد ریشة جوش ایجاد می

 (6-6-5-17)شکل متر باشد قابل قبول نبوده و باید جوش بریده شود.میلی 3بیش از 

 

 

 

 

 

 نفوذ بیش از حد   6-6-5-17شکل 

 عدم نفوذ جوش (ح

که مجموع الف و ب(. در صورتی-7-6-5-17های این عی  در اثر پر شدن ناقص ریشة جوش اس )شکل

متر یا سانتی 5/2طول این عی  بیش از 
8
طول جوش باشد)هر کدام که کمتر اس ( قابل قبول نبوده  1

 و باید بریده شود.
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 عدم نفوذ در ریشة جوش   الف  -7-6-5-17شکل 
 

 

 

 

 

 طرف.عدم نفوذ در ریشة جوش از یک   ب  -7-6-5-17شکل 
 

 ذوب ناقص در جوش (خ

الف(، باز -8-6-5-17سطح یا ریشة جوش)شکل ناپیوستگی ایجاد شده بین جوش و فلز پایه اس  که به 

یکدیگر یا بین جوش و فلز پایه اس )شکل  های جوش باوجود آمده بین الیه شده باشد یا ناپیوستگی به

 ب(. حد قبولی این عی  مانند بند قبل اس .-17-5-6-8

 

 

 

 

 ذوب ناقص در ریشه یا تاج جوش   الف-8-6-5-17شکل 
 

 

 

 

 ذوب ناقص در اثر جوش سرد   ب-8-6-5-17شکل 
 

 عدم یکنواختی جوش (د

تاج جوش و یکنواخ  نبودن آن در  عدم یکنواختی تاج جوش از قبیل ناهمواری سطح جوش، انحراف

 باشد.سرتاسر جوش می
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 حدود قبولی شيار پای جوش (ذ

 های زیر اس :اندازهشود، محدود بهمیزان کاهش ضخام  لوله که در اثر شیار پای جوش ایجاد می

 قبول اس . درصد ضخام  لوله تجاوز نکند، با هر طولی قابل 6که عمق شیار از در صورتی (1

متر سانتی 5کاه طول آن از  صورتی درصاد ضخام  لوله باشد، در 5/12تا  6شیار بین اگر عمق  (2

یا 
6
 طول جوش هر کدام کمتر اس ، تجاوز نکند، قابل قبول اس . 1

 باشد.درصد ضخام  لوله تجاوز کند، با هر طولی قابل قبول نمی 5/12اگر عمق شیار از  (3

 

 تعمير معایب 17-5-6-5

 معای  با نظر و تأیید مهندس ناظر مجاز اس .تعمیر 

 

 صالحيت جوشکار 17-5-6-6

داری انجام شود که دارای پروانة مهارت فنی معتبر در جوشکاری باید توسط جوشکاران صالحی 

پوند بر اینچ مربع باشند. مهندس ناظر مسئولی  کنترل اعتبار  4/1جوشکاری لولة گاز با فشار حداقل 

 عهده دارد.را به  پروانه مهارت فنی جوشکار

 

 1های ازبيلتنقشه 17-5-7
نطباق کشی گاز انجام شده تهیه شده و اکشی باید نقشه ازبیل  مطابق لولهپس از اتمام عملیات اجرایی لوله

 های ازبیل  باید شامل کلیه موارد زیر باشد:آن با اجرا توسط مهندس ناظر تأیید شود. نقشه

 

 پالن محوطه و طبقات 17-5-7-1

کشی گاز اجرا شده اس )اعم از زیرزمین، همکف ساختمان و طبقاتی که در آنها لوله نقشه پالن محوطه

 یا سایر طبقات(. در نقشه پالن باید موارد زیر به طور کامل مشخص باشد:

 نقطه تحویل گاز)محل علمک( و محل نص  کنتور. الف(

 کشی گاز در ساختمان.مسیر و موقعی  لوله (2

 ر یا روکار(.کشی)توکانحوه اجرای لوله پ(

 .حداکثر مقدار گاز مصرفی مورد نظر در طرح (3

 محل نص  کلیه شیرها در پالن طبقات. (4
  

                                                 
1 As Built 
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 های گازسوز در فضاهای داخلی یا خارجی ساختمان.محل دقیق نص  دستگاه (5

 های گازسوز.مقدار مصرف یا ظرفی  حرارتی هر یک از دستگاه چ(

 احتراق.های تأمین هوای دقیق و ابعاد دریچه موقعی  (6

 دار.های گازسوز دودکشهای دستگاهمحل قرارگیری و مشخصات کامل دودکش (7

 مشخصات مواد و مصالح مصرفی. (8

 معابر اصلی. کروکای محل ملاک مورد تقاضا با ذکار نشانی و تعییان موقعی  نسب  به (9

 محل استقرار واحد آپارتمانی)طبقه وقوع و جه (. (10

 فهرس  مصالح (11

 

 گازكشینقشه ایزومتریك لوله 17-5-7-2

 کشی گاز باید شامل موارد زیر باشد:نقشه ازبیل  ایزومتریک لوله

 گاز به صورت ایزومتریک مطابق اجرا.کشیمسیر لوله الف(

 کشی)توکار یا روکار(.نحوه اجرای لوله (ب

 کشی گاز.گاز، قطر و مقدار مصرف هر بخش از لولهکشیطول هر یک از قطعات در هر بخش از لوله پ(

 گازسوز و مقدار مصرف هر یک از آنها. هایدستگاهنام  (ت
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 گازسوز یهادستگاه هیتهوو  هوای احتراقتأمين   17-6

 

 

 كليات 17-6-1

شوند، شرح ها نص  میهای گازسوزی که در ساختماناحتراق دستگاه های تأمین هوایدر این فصل روش

حداقل شرایط الزم برای احتراق کامل و ایمن در دستگاه داده شده اس . الزامات این فصل به منظور تأمین

های گازسوز در تأمین ایمنی و های گازسوز اس . پیشگیری از خطرات ناشی از احتراق ناقص در دستگاه

، بیماری1برداران اهمی  بسیار دارد. عدم رعای  الزامات این فصل منجر به فوت، گازگرفتگیسالمتی بهره

 شود.می آلودگی هوای داخل ساختمانهای گوناگون یا 

 

 حدود و دامنة كار 17-6-2

ها و محاسبات تأمین هوا از داخل، تأمین هوا از خارج، تأمین هوا از ترکی  هوای این فصل شامل روش

 باشد. داخل و خارج و تأمین هوا به صورت مکانیکی می

 هر یکشود برای احتراق گازسوز نص  می ساختمان که در آن دستگاه برای هر قسم  از 17-6-2-1

بر اساس شرایط فضای محل نص ، نوع و ظرفی  حرارتی  مناس  با روش کافی والزم و  مقدار به هوا باید

 تأمین شود. دستگاه

در هر محل از ساختمان که بیش از یک دستگاه گازسوز نص  شده باشد، محاسبات تأمین  17-6-2-2

های گازسوز نص  شده در آن محل اکثر ظرفی  حرارتی دستگاههوای احتراق باید بر اساس مجموع حد

 صورت گیرد.

منظور از تأمین هوای احتراق در این فصل، فراهم نمودن شرایط دریاف  حجم کافی هوایی  :1 توضيح

های گازسوز را نیز امکانپذیر سازی گازهای دودکش دستگاهاس  که عالوه بر احتراق کامل، تهویه و رقیق

 سازد.می

                                                 
 کربن دیبا گاز مونوکس  یعبارت مسموم یبرا تداولم واژه 1
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 از استفادهحال از خارج از ساختمان در نظر گرفته شده و در هر فوق تأمین هوا  یهاوشردر  :2 توضيح

 .باشدینم نظر مدوجه  چیبه هبه تنهایی  برای احتراق داخل ساختمان یهوا

 اجراتطابق آن با  و از بینیپیش در طراحی باید های گازسوزهوای احتراق دستگاه تأمیننحوه  :3 توضيح

 اطمینان حاصل شود.کشی گاز صدور تأییدیه سیستم لوله هنگام

 

 این فصلموارد خارج از شمول الزامات  17-6-2-3

ساختمان از خارج آزاد از فضای  را به طور مستقیمکه تمام هوای احتراق  های گازسوزیدستگاه الف(

، در دشومی تخلیهساختمان از خارج آزاد فضای هم به آنها  محصوالت احتراقو تمام  کننددریاف  می

 .نیستند فصل این الزاماتشمول 

های گازسوز، هوای انتقالی یا هوای تعویض شده به منظور جبران برای تأمین هوای احتراق دستگاه ب(

 تلفات بارهای حرارتی و برودتی یا تهویه مطبوع نباید در محاسبات دخال  داده شوند.

 ای بهگیرند و دارای محفظه کامل سربستهقرار میساختمان از های گازسوزی که در خارج دستگاه پ(

باشد و از هوای خارج ساختمان برای احتراق استفاده که در داخل ساختمان شکل جزیی از کوره 

 مانند مشعل گازسوز سونای خشک(.)کندمی

 

 غيرمجاز تأمين هوا یفضاها 17-6-3

 زیر مجاز نیس : یفضاهااز ی احتراق تأمین هوا

 ها(.)مانند پارکینگوجود داشته باشدی خطرناک یا آلوده کننده آن گازهایی که در هافضا (الف

های رنگ، انبار مایعات )مانند سالنبخارهای قابل اشتعال وجود داشته باشدیا  گازهافضایی که در آن   (ب

 .قابل اشتعال(

 .بری(چوب)مانند نجاری یا یی که در آن گرد و غبار و ذرات مواد جامد انتشار یابدهافضا  (پ

 مجاور. یفضا عنوان هموتورخانه ساختمان ب یهافضا  (ت

 .سرویس بهداشتی، حمام و انباری ،اتاق خواب یفضا  (ث

 بار در ساع  باشد. 2/0آنها کمتر از  1فضاهایی که نرخ نفوذ هوای  ج(

 

 هوا نفوذ نرخ 17-6-4

 بر حس  ساختمان یخارج یهاجداره منافذ و درزها قیطر ازساختمان آزاد خارج  ینفوذ هوا از فضا مقدار

                                                 
1 Air Infiltration Rate 
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های و به عوامل متعددی بستگی دارد. به دلیل تغییر برخی از عوامل در زمان اس متر مکع  در ساع   

 یتعداد دفعات تعویض هوامشخص نمودن  یرو برا نیاز ا ،باشدیم ریمتغ زین هوا نفوذ نرخمختلف، 

  .شود محاسبه مرتبط عوامل یمبنا برباید  آن حداکثر و حداقل ،یعیطب

 1مشخص یهوا نفوذ نرخبا  ساختمان 17-6-4-1

 2(ACH)تعداد دفعات تعویض هوا ساختمانی اس  که نرخ نفوذ هوای آن محاسبه شده و بر اساس آن 

بر اساس روابط مهندسی داد دفعات تعویض هوا تع کردن مشخص و هوا نفوذ نرخساختمان مشخص باشد. 

 شود.انجام می
 

 احتراق یهوا نيتأم یهاروش 17-6-5

 .باشد 5-5-6-17 یال 1-5-6-17 یبندها در مندرج یهاروش از یکی اساس بر دیبا احتراق یهوا نیتأم

 احتراق از داخل یهوا نيتأم 17-6-5-1

 نرخ که اس  مجاز یصورت در فقط گازسوز یهادستگاه نص  محل داخل یفضا از احتراق یهوا نیتأم

 شود،یم انجام یعیطب صورت به که (ACH)ساع  هر در هوا ضیتعو دفعات تعداد یمبنا بر هوا نفوذ

  باشد: ریاز موارد ز یکی یبر مبنا گازسوز یهادستگاه نص  محل یفضا حجم ومشخص باشد 

 بار تعویض درساعت 4/0 ی بيشتر ازهوا نرخ نفوذبا  فضا 17-6-5-1-1

 شیب فضا حجم دیبا گازسوز یهادستگاه ای دستگاه محل نص  داخلفضای  از احتراق یهوا نیتأمبرای 

در ساع (  وییتیب 1000هر  یفوت مکع  برا 50در ساع ) یلوکالریک 178هر  یمتر مکع  برا کیاز 

  .باشد شده نص  یهادستگاه یحرارت  یظرف مجموع

 بار تعویض در ساعت و كمتر از آن 4/0ی هوا نرخ نفوذفضا با  17-6-5-1-2

باید برابر  گازسوز هایدستگاه نص  محل فضای 3مورد نیاز حجم ،داخل از احتراق هوای تأمین برای

 :یا بیش از مقدار محاسبه شده بر اساس رابطه زیر باشد

Required Volume≥
21𝑓𝑡3

𝐴𝐶𝐻
(

𝐼𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟

1000 𝐵𝑡𝑢/ℎ𝑟
 های گازسوزنص  دستگاهفضای محل حجم  (

 فوق: که در رابطه

otherI   بر حس    تجهیزات بدون فن)غیر فن دار(برایBtu/hr 

fanI   بر حس   تجهیزات فن داربرایBtu/hr 

                                                 
1 Air Infiltration RateKnown  

2 Air Change per Hour 

3 VolumeRequired  
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ACH )تعداد دفعات تعویض هوا در ساع )حجم فضایی که هوای آن در ساع  تعویض شده باشد. 

 

 فضای آزاد خارجاحتراق از  یهوا نيتأم 17-6-5-2

 آزاد فضای با مرتبط باز دائمی هایدهانه یا دهانه توسط باید خارجفضای آزاد  از احتراق هوایتأمین 

 . شود انجام 2-2-5-6-17 یا 1-2-5-6-17 بندهای در مندرج هایروش از یکی اساس بر و خارج

 ثابت دهانه دو روش 17-6-5-2-1

روی جدار مشترک بین فضای داخل و فضای آزاد خارج  باز و ثاب  دائمی دهانه دو باید روش این در

 ات یگرید و سقف از ترپایین( اینچ 12)مترمیلی 300 فاصلهها یکی در محل این دهانه .شود تعبیه

کانال توسط یا مستقیم صورت به باید هادهانه. باشدباید  کف از باالتر( اینچ 12)مترمیلی 300 فاصله

 :باشند مرتبط زیر شرح به خارج آزاد فضای باافقی  های قائم یا

متر مربع به ازای هر میلی 100 حداقل بایدقائم  انالیا سطح مقطع سرتاسر ک دهانه هر مساح  (1

 حرارتی ظرفی ( مجموع ساع  بر یوتیبی 4000 هر ازای به مربع اینچ یککیلوکالری بر ساع ) 156

 .باشد ،شده نص  گازسوز هایدستگاه

ها و سطح مقطع در دهانهمساح   ،افقی کانال طریق از خارج آزاد فضای با ارتباط صورت در (2

 به مربع اینچ یک)کیلوکالری بر ساع  78متر مربع به ازای هر میلی 100 حداقل باید کانال سرتاسر

 ابعاد حداقل .باشد ،شده نص  گازسوز هایدستگاه حرارتی ظرفی ( ساع  بر یوتیبی 2000 هر ازای

 .باشد مترمیلی 80 از کمتر نباید هادهانه این

 ثابت دهانه یك روش 17-6-5-2-2

روی جدار  سقف از ترپایین مترمیلی 300 فاصلهدر  باز و ثاب  دائمی دهانه یکدر این روش باید 

 فضای هب مستقیم صورت به باید هانهداین . شود تعبیه خارج آزاد فضای و داخل فضایمشترک بین 

 117متر مربع به ازای هر میلی 100باید برابر با  آن آزاد سطح حداقل و باشد داشته ارتباط خارجآزاد 

حرارتی  ظرفی مجموع ( ساع  بر یوتیبی 3000 هر ازای به مربع اینچ یک)کیلوکالری بر ساع 

 مجرای مساح  مجموع از کمتر نبایدهای گازسوز نص  شده باشد. سطح آزاد این دهانه دستگاه

 .باشد محل در شده نص دار گازسوز دودکش هایدستگاه هایدودکش

 یمتر مکع  برا کیاز  برابر یا کمترگازسوز  یهادستگاه ای دستگاه نص  محل یفضاحجم  اگر :1 تبصره

 یحرارت  یظرفمجموع در ساع (  وییتیب 1000هر  یفوت مکع  برا 50در ساع ) یلوکالریک 178هر 

 ندب در مندرج روش از دیبا فقطاحتراق از خارج  یهوا نیتأم یبرا، باشد شده نص  گازسوز یهادستگاه
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 .شود استفاده 17-6-5-2-1

 مجاز نیس . 2-2-5-6-17ارتباط دهانه توسط کانال به فضای آزاد خارج در روش  :2 تبصره

 از تركيب هوای فضای داخل و فضای آزاد خارجاحتراق  یهوا نيتأم 17-6-5-3

 مجاز اس  که: در صورتی خارج آزاد یفضا و داخل یفضا یهوا  یترکاز تأمین هوای احتراق 

 ارجد یک ی)داراباشد مستقیم صورت به خارج آزاد فضای با مجاورداخل یا فضای  فضای ارتباط (1

 (.باشد خارج آزاد فضای با مشترک

به صورت  (ACH)ساع  هر در هوا تعویض دفعات تعداد مبنای برمجاور  یفضا بهنفوذ هوا  نرخ (2

 .باشد طبیعی مشخص

ی هادستگاه نص  محل یفضا حجم مجموع و باشد ساع  در هوا ضیتعو بار 4/0از  شیبا ب فضا (3

فوت مکع   50در ساع ) یلوکالریک 178هر  یمتر مکع  برا کیاز  شیمجاور ب یو فضا گازسوز

 . باشد شده نص  یهادستگاه یحرارت  یظرف مجموعدر ساع (  وییتیب 1000هر  یبرا

حجم فضای محل نص   مجموع و باشد آن از کمتر و ساع  در بار 4/0 یهوا ضیتعو با فضا (4

 :برابر یا بیش از مقدار محاسبه شده بر اساس رابطه زیر باشدو فضای مجاور  ی گازسوزهادستگاه

Required Volume≥
21𝑓𝑡3

𝐴𝐶𝐻
(

𝐼𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟

1000 𝐵𝑡𝑢/ℎ𝑟
های نص  دستگاهفضای محل حجم  مجموع)(

 و فضای مجاور( گازسوز

انع م بدون و باز یدائمدهانة  دو قیاز طر گازسوز با فضای مجاور باید محل نص  دستگاه یفضا (5

 300 حداکثر لةفاص در دیگری و سقفاز  ترنیی( پانچیا 12) متریلیم 300 حداکثر فاصلة در یکی که

 متریلیم 100 حداقل دیبا دهانه هر مساح . دارای ارتباط باشد کف از باالتر (نچیا 12) متریلیم

( ساع  بر وی یت یب 1000 هر یازا به مربع نچیا کی)ساع  در یلوکالریک 39 هر یازا به مربع

سطح آزاد هریک از این  هرحال  در. باشد شده، نص  گازسوز یهادستگاه یحرارت  یظرف مجموع

 .باشد کمتر( مربع نچیا 100مربع ) متریلیم 64500از  دیها، نبادهانه
 

 هوای احتراق به صورت مکانيکی تأمين 17-6-5-4

های گازسوز نص  شده در فضاهای داخلی که توسط سیستم تمام هوای احتراق مورد نیاز دستگاه

 مکانیکی فراهم شود، باید از فضای آزاد خارج تأمین شود. 

های گازسوز نص  شده سیستم مکانیکی تأمین هوای احتراق باید مختص دستگاه 17-6-5-4-1

 در محل باشد.

 داخل هب احتراق هوای تأمین برای مکانیکی سیستم توسط که هوایی مقدار کمترین 17-6-5-4-2

 هر ازای به دقیقه در مکع  متر 04/0 باید شودمی منتقل گازسوز هایدستگاه نص  محل فضای
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 ظرفی  مجموع( ساع  بر تی بی 1000 هر ازای به دقیقه بر مکع  فوت 35/0)ساع  در کیلوکالری

 .باشد شده نص  گازسوز( های)دستگاه حرارتی

 

 ایدب شده تخلیه هوای جایگزینی برای باشد، شده نص  هوا تخلیه فن که جایی در 17-6-5-4-3

 .شود فراهم احتراق هوای تأمین مکانیکی سیستم توسط اضافی هوای

های گازسوز متصل و های دستگاهسیستم تأمین هوای مکانیکی باید با مشعل 17-6-5-4-4

های گازسوز باشد به طوری که در زمان خاموشی سیستم تأمین هوای مکانیکی مشعل دستگاه 1وابسته

 روش کردن مجدد نباشد.خاموش و قابل 

برای جایگزینی در مواقع ضروری یا خرابی سیستم مکانیکی تأمین هوای احتراق  17-6-5-4-5

باید یک سیستم مکانیکی مشابه نص  شده باشد. سیستم جایگزین باید با سیستم اصلی به طور 

 کامل مطابق  داشته و عملکرد آن همانند سیستم اصلی باشد.

 ای احتراقهای تأمين هوو كانال هادهانه 17-6-6

های تأمین هوا باید طوری باشند که امکان دریاف  و انتقال هوای آزاد به صورت دائم ها و کانالدهانه

 و بدون مانع از طریق آنها وجود داشته باشد.

 های تأمين هوای احتراقدهانه 17-6-6-1

 5/0متر)میلی 13های توری باید حداقل ها، اندازة چشمهدر صورت نص  توری بر روی دهانهالف( 

 اینچ( باشد. 1متر)میلی 26اینچ( و حداکثر 

های ورود هوا، سطح آزاد آن باید حداقل برابر با سطح ای روی دهانهشبکه دریچه در صورت نص  (ب

 آزاد دهانه ورود هوا باشد.

 برای و درصد 25 چوبی هایدریچه برای آزاد سطح باید باشد، نامشخص ایدریچه آزاد سطح اگر (پ

 .شود گرفته نظر در کل سطح درصد 75 فلزی هایدریچه

یلیم 300 حداقل دیبا ساختمان، از خارج در احتراق هوای دریاف  دهانة نقطه نیترنییپا ارتفاع (ت

 مجاور باالتر باشد. نی( از تراز زمنچیا 12)متر

 دهانة عنوان به نباید ها،کابل و یفلز یهاکانال ها،لوله دودکش، اطراف در مانده یباق یفضا (ث

 . شود تلقی احتراق هوای ورودی

                                                 
1 Interlock 
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چهیدر نیا احتراق، یهوا نیتأم یهاکانال ای هادهانه یرو موتوردار یهاچهیدر نص  صورت در (ج

 مشعل چه،یدر شدن بسته با که یاگونه به باشند وابسته و مرتبط گازسوز دستگاه مشعل با دیبا ها

 .شود خاموش گازسوز دستگاه

 .س یاحتراق، مجاز ن یهوا نیکانال تأم ایدهانه  یبر رو یدمپر دست یدارا چهینص  در (چ

 

 های تأمين هوای احتراقكانال 17-6-6-2

 های تأمین هوای احتراق باید مطابق با الزامات زیر مطابق  داشته باشند:کانال

ها باید از فوالد گالوانیزه یا از جنسی همسان از نظر مقاوم  در مقابل خوردگی، استحکام کانال الف(

 و سختی ساخته شوند. 

 مبحث «کشیکانال»( 6-14)بخش در مندرج الزامات رعای  با باید هوا کانال ساخ  و طراحی (ب

 مقررات ملی ساختمان انجام شود. 14

های گازسوز حرک  آزادانه هوای احتراق به سم  دستگاه ها باید به فضایی منتهی شود کهکانال پ(

 بدون مانع باشد.
 فضا باشد. کیاحتراق  یهوا نیمختص تأم دیفقط با کانال هر (ت

 .باشد آن به متصل دهانة آزاد سطح از کوچکتر دینبا کانال مقطع سطح (ث

 .باشد کمتر مربع متریلیم 10000 از نباید کانال هر مانع بدون و آزاد سطح (ج

 باشد. متریلیم 80کمتر از  دینبا کانالاندازه ضلع کوچک  لیمستطمقطع  با یها( در کانالچ
 که دو دهانه نص  ییدهانه باشد و در جا کیاحتراق  یهوا نیمختص تأم دیفقط با کانال هر (ح

مرتبط ها از یکدیگر تا دهانه شده باشد، هر دهانه باید به یک کانال مستقل مرتبط شده و فاصله کانال

 با فضای آزاد خارج، حفظ شود.
شود، نباید به سم  هوای آزاد خارج شی  رو به پایین کانال افقی تأمین هوا که در باال نص  می خ(

 داشته باشد.

 شود نباید توری نص  شود.روی دهانه کانال که به فضای زیر شیروانی منتهی می د(
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 های گازسوزهای دستگاهدودكش 7 -17

 

 
 كليات 17-7-1

ها نقش اصلی در تخلیه محصوالت احتراق مواد سوختی دارند و از آنجا که این محصوالت حاوی دودکش

مواد خطرناک، مسموم کننده، سوزاننده و آالینده هستند، لزوم انتقال کامل آنها به خارج از فضای ساختمان 

نماید که طراحی، اجرا و کنترل و پیشگیری از بروز هرگونه نش  یا انتشار در فضای داخل ایجاب می

ها طبق اصول مهندسی با رعای  کلیه ضوابط ایمنی، فنی و کیفی صورت کیفی  ساخ  این دودکش

بردار گیرد. از این رو اجرای دقیق الزامات این فصل در حوزه وظایف طراح، مجری، مهندس ناظر و بهره

های انونی دارد. عالوه بر این سازندگان دستگاهقرارداشته و هر یک در قبال وظایف تعیین شده مسئولی  ق

 گازسوز و نصابان نیز در شمول همین قاعده قرار دارند.

 

 حدود و دامنه كار 17-7-2

 باشد:الزامات این فصل شامل موارد زیر می

 طراحی، ساخ  و کنترل کیفی دودکش از جمله:

 گاه گازسوز و ارتفاع دودکش.های دودکش شامل تعیین قطر بر اساس ظرفی  حرارتی دستتعیین اندازه -

 های لوله رابط دودکش.تعیین اندازه -

 جنس دودکش و لوله رابط. -

 های مشترک.دودکش -

 انتهای دودکش. -

 محل اتصال خروجی دستگاه به دودکش ساختمان. -
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 محل خروج دودکش از بام ساختمان و فواصل. -

 

 الزامات ساخت دودكش 17-7-3

منظور دودکشی اس  که توسط اشخاص ذیصالح هرجا در این مقررات از دودکش نام برده شده 

های غیر قابل روی  هیچگونه نقصی که منجر به سل  ایمنی آن طراحی و اجرا شده و در قسم 

های قابل روی  دودکش با مقررات این مبحث الزامی بوده ولی سایر الزامات شود، ندارد. انطباق بخش

 باشد.ساخ  دودکش، خارج از شمول این مقررات می
کشی گاز ساختمان، از مناس  بودن نحوة مهندس ناظر موظف اس  در زمان تأیید لوله 17-7-3-1

خروج محصوالت احتراق )دودکش( برای هر شیر مصرف و همچنین تأمین هوای الزم برای دستگاه گازسوز 

 اطمینان حاصل نماید.

طراحی و اجرای دودکش مشترک برای چند دستگاه گازسوز که در طبقات متوالی قرار  17-7-3-2

شرطی مجاز اس  که هوای مورد نیاز احتراق به طور مستقیم از فضای آزاد تأمین طبقه( به  5دارند)حداکثر 

ز اکه تأمین هوای احتراق از داخل فضای واحد مسکونی باشد اجرای دودکش مشترک مجادر صورتیشود. 

 نیس .

های گازسوز باید مطابق این مقررات و با رعای  گازهای حاصل از احتراق دستگاه 17-7-3-3

 هوای آزاد هدای  شود.مستقیم و بدون برخورد با مانع، به به طوردستورالعمل سازندة دستگاه، 

د، باید کننهایی که با گاز طبیعی در شرایط اتسمفریک کار میکورهمحل اتصال دودکش به 17-7-3-4

 ترین قسم  کوره قرار گرفته باشد.در باال

دودکش( در قسم  هایی که دهانة خروجی دود از کوره )محل اتصال کوره به در کوره 17-7-3-5

  عمودی قسمای با قطر حداقل یک اینچ به پایین کوره قرار دارد، باید از باالترین نقطة محفظة کوره لوله

و هنگام روشن کردن مشعل،  از این معبر خارجلولة دودکش متصل شود تا گاز جمع شده در باالی کوره 

 انفجار ایجاد نشود.

 

 دستگاه گازسوز برای یك تعيين قطر دودكش مستقل 17-7-4
 1-7-17های فلزی یا سیمانی برای یک دستگاه گازسوز از جدول برای تعیین قطر دودکش 17-7-4-1

 استفاده شود.

 تعیین قطر دودکش برای مقادیر خارج از جدول باید براساس محاسبات مهندسی انجام شود. تذكر:
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دس  آمده از جدول کمتر از اندازة قطر محل خروج محصوالت احتراق اگر قطر دودکش به 17-7-4-2

 دستگاه گازسوز باشد، استفاده از دودکش با قطر کوچکتر مجاز اس  مشروط بر اینکه:

 متر باشد. 3حداقل  (H)ارتفاع کل دودکش  الف(

ایناچ(  12متر)میلی 300قطر قطار دودکش برای محل خروج محصوالت احتراق دستگاه گازسوز به  (ب

 از یک اندازة جدول کوچک نشده باشد.و کمتر از آن، بیاش 

میلی 300قطر بیشتار از قطار دودکش بارای محل خروج محصوالت احتراق دستگاه گازسوز  به  پ(

 چ(، بیش از دو اندازة جدول کوچک نشده باشد.اینا 12متر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دودکش فلزی یا سیمانی برای استفادة یک دستگاه گازسوز.  1-7-17شکل 
 

طور معنی دودکشی اس  که به صورت مستقیم و به ( به=L 0(طول افقی لوله رابط برابر  17-7-4-3

 نص  شده باشد.قائم بر روی محل خروج محصوالت احتراق دستگاه گازسوز 

شوند، های گازسوزی که در مناطق مرتفع نص  میبرای محاسبة قطر دودکش دستگاه 17-7-4-4

 مصرف گاز دستگاه در سطح دریا مالک خواهد بود.
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 تعيين قطر دودكش مشترك و لوله رابط 17-7-5

استفاده از دودکش مشترک برای وسایل گازسوزی که هوای مورد نیاز آنها از بیرون تأمین  17-7-5-1

ممنوع اس . استفاده از دودکش مشترک فقط برای وسایل گازسوزی که هوای مورد نیاز آنها گردد، نمی

 شود، مجاز اس .از هوای آزاد تأمین می

 

ک استفاده بیش از یساخته برای جداره یا سیمانی پیشهای مشترک فلزی تکقطر دودکش 17-7-5-2

 شود.تعیین می 2-7-17ول و جد 2-7-17اند، طبق شکل دستگاه گازسوز که در یک طبقه نص  شده

 

های دودکش دستگاههای گازسوز بدون فن به اتصال دودکش)مستقل یا مشترک( دستگاه 17-7-5-3

 دار و بالعکس مجاز نیس .گازسوز فن

 

د شوند بایدار( که در طبقات مختلف نص  میوسایل گازسوز دارای مشعل تح  فشار)فن 17-7-5-4

 باشد.مشترک در این شرایط مجاز نمیدارای دودکش مستقل بوده و استفاده از دودکش 

 

های چند طبقه برای هر گازسوز ساختمان هایدستگاهروش طراحی دودكش مشترك  17-7-6

 قسمت

 شرح زیر اس :به  5-7-17بند و 3-7-17با توجه به شکل  هارابط و دودکش هایلوله قطر تعیین روش

 الف( عوامل تعيين كننده اندازة لوله رابط دودكش:

 حرارتی دستگاه گازسوزظرفی   (1

 (R)ارتفاع لوله رابط  (2

 (h)راهی مجاور فاصلة مرکز دو سه (3

 H=R+hبرای هر دستگاه گازسوز  (H)ارتفاع کل  (4

 ها(الف )رابط-2-7-17جدول  (5

 

 عوامل تعيين كننده اندازة دودكش مشترك: (ب

 های حرارتیکل ظرفی  (1

 (H)ارتفاع کل  (2

 ب-2-7-17جدول  (3

 خمقسم  قائم دودکش مشترک بدون  (4
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 ساخته جه  دو یا چند دستگاه گازسوز که در دودکش فلزی یا سیمانی پیش 2-7-17شکل 

 اند. )شکل شماتیک اس (طبقه نص  شده یک                               

 

 

ترین نپاییترین لولة رابط و قسم  قائمی که گاز را به های چند طبقه، اندازة قطر پاییندر ساختمان پ(

محاسبه شود. در این  1-7-17کند باید از جدول راهی دودکش اصلی یا دودکش مشترک هدای  میسه

ترین طبقه منظور راهی پاییناز محل خروج محصوالت احتراق دستگاه گازسوز تا سه (H)رابطه ارتفاع 

 شود.
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 های چندطبقه برای هر قسم .شمای دودکش مشترک ساختمان  3-7-17شکل 



  هفدهممبحث 

67 

 ساخته جه  استفاده یک دستگاه گازسوزجداره یا سیمانی پیشهای فلزی تکظرفی  دودکش 1-7-17جدول 
 لوله افقی طول متر()میلی دودکش قطر

 )متر( رابط
L 

 ارتفاع

 )متر(
H 

300 250 200 150 100 

 (کیلوکالری 1000) گازسوز هایدستگاه حرارتی ظرفی  حداکثر
30/230 00/153 90/93 00/51 20/21 0 

3 
90/191 50/127 50/78 40/42 90/16 6/0 
80/182 20/121 95/72 60/38 40/15 5/1 
80/176 90/114 20/69 10/36 60/13 3 
20/168 10/109 15/65 80/32 60/11 5/4 
60/262 70/172 10/106 30/56 00/23 0 

5/4 

40/218 90/143 40/88 00/47 20/18 6/0 
30/208 40/136 10/72 90/42 91/16 5/1 
75/200 80/129 80/77 90/39 60/14 3 
90/191 20/123 50/73 40/36 62/12 5/4 
 6 نیس  مجاز 30/33 90/68 70/117 30/183
50/300 40/194 70/118 60/63 50/25 0 

6 

00/250 90/161 00/100 00/53 20/20 6/0 
60/238 00/154 90/91 50/48 70/18 5/1 
80/229 20/144 10/87 90/44 40/16 3 
70/219 90/138 30/82 20/41 90/13 5/4 
 6 نیس  مجاز 60/37 30/77 60/132 10/210
60/340 70/221 60/133 70/69 30/27 0 

9 

90/287 30/184 40/111 10/58 20/21 6/0 
70/272 25/175 50/103 00/53 70/19 5/1 
15/265 65/165 00/98 50/49 17/17 3 
 5/4 نیس  مجاز 70/44 40/92 80/157 50/252
 6 نیس  مجاز 20/41 90/86 50/150 40/242
 9 نیس  مجاز نیس  مجاز 50/74 40/136 70/224
40/391 50/247 00/149 30/78 30/30 0 

15 

75/325 10/207 20/124 65/65 00/24 6/0 
 5/1 نیس  مجاز 10/59 70/119 00/197 60/310
 3 نیس  مجاز 80/55 15/115 30/184 50/300
 5/4 نیس  مجاز 50/50 80/102 00/178 35/285
 6 نیس  مجاز 00/47 00/97 20/169 70/272
 9 نیس  مجاز نیس  مجاز 30/83 80/152 10/255

 ساخته جه  استفاده بیش ازجداره یا سیمانی پیشهای فلزی تکظرفی  دودکش  2-7-17جدول 

 یک دستگاه گازسوز
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 )الف(  ظرفيت لوله رابط دودكش

 Dمتر( قطر لوله رابط )ميلی
 ارتفاع رابط )متر(

R 

 ارتفاع

 H)متر(
200 150 100 

 کیلوکالری( 1000های گازسوز )حرارتی دستگاهحداکثر ظرفی  

60/60 50/29 10/11 3/0 

5/4 90/66 80/33 10/14 6/0 

20/75 10/39 20/16 9/0 

20/68 60/32 40/12 3/0 

 6/0 60/14 60/36 50/74 و بیشتر 9

10/81 40/41 20/17 9/0 

 

 )ب(   ظرفيت دودكش مشترك قائم بدون لولة رابط

 مشتركقطر دودكش 
 ارتفاع

 H)متر(
300 250 200 150 100 

 کیلوکالری( 1000های گازسوز )حداکثر ظرفی  حرارتی دستگاه

40/141 70/99 10/63 30/34 90/14 3 

20/174 20/121 00/77 40/42 90/17 5/4 

50/199 90/138 90/85 00/47 2/20 6 

 9 مجاز نیس  30/54 00/101 10/164 40/237

 15 مجاز نیس  مجاز نیس  70/123 50/204 50/300

 

 باشد.میب -2-7-17الف و -2-7-17های های مشترک طبق جدولقطر لوله رابط دودکش (ت
 دهد.کاهش می %10درجه اضافه بر دو خم اول، ظرفی  لوله رابط دودکش مشترک را  90هر خم  (ث

قطر دودکش مشترک، باید بدون در نظر گرفتن جدول ظرفی ، در صورت تساوی قطر لولة رابط و  (ج

 قطر دودکش مشترک حداقل یک اندازه بزرگتر باشد.

 اندازة دودکش مشترکدودکش مشترک باید همها بهکلیة اتصاالت مورد مصرف جه  اتصال لوله رابط چ(

 در محل تقاطع لوله رابط با دودکش باشد.

در هر قسم  از دودکش، فاصلة عمودی بین محل  (H)های چندطبقه، ارتفاع در مورد ساختمان (ح

 راهی بعدی طبقة فوقانی اس .خروج محصوالت احتراق دستگاه گازسوز تا مرکز سه
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 هانکات ضروری برای طراحی و اجرای دودكش 17-7-7
سوز مانند بخاری، آبگرمکن و غیره باید دارای دودکش مناس  و لولة کننده درونهر مصرف 17-7-7-1

 رابط مستقل باشد.

 های مشترک باید از نوع فلزی باشد.ه رابط و اتصاالت آن در دودکشلول 17-7-7-2

اخته سراهی اتصال پیشهای رابط دودکش مشترک فقط باید با استفاده از سهاتصال لوله 17-7-7-3

 های دیگر برای گرفتن انشعاب مجاز نیس .انجام شود. اتخاذ روش

سوز از یک دستگاه گاز ساخته برای بیشبرای تعیین قطر دودکش و لولة رابط فلزی پیش 17-7-7-4

 الف و ب استفاده شود.-2-7-17های در یک طبقه از جدول

ساختة سیمانی برای بیش از یک جداره فلزی یا پیشهای تکمنظور تعیین قطر دودکشبه 17-7-7-5

 استفاده شود. 1-7-17دستگاه گازسوز در یک طبقه از جدول 

پذیر اس ، نص  آن امکان کننده باید در محلی که دودکش وجود دارد یا نص شیر مصرف 17-7-7-6

 شود.

متر قطر لولة رابط باشد. در سانتی 5/2متر برای هر  45/0حداکثر طول لولة رابط باید  17-7-7-7

متر قطر بیشتر باشد، باید از طریق افزایش قطر سانتی 5/2متر برای هر  45/0که طول لولة رابط از صورتی

 نظر تأمین شود.یا ارتفاع لولة رابط یا ارتفاع کل دودکش ظرفی  مورد 

در صورت نص  دو دستگاه گازسوز در یک طبقه، دودکش مشترک باید نزدیکتر یا به طور  17-7-7-8

 مستقیم روی دستگاه گازسوز کوچکتر قرار گیرد.

های رابط باید مساوی یا بزرگتر از اندازة محل خروج محصوالت احتراق دستگاه قطر لوله 17-7-7-9

 گازسوز باشد.

شوند، های گازسوزی که در مناطق مرتفع نص  میبرای انتخاب قطر دودکش دستگاه 17-7-7-10

 باشد.ظرفی  حرارتی وسیلة گازسوز در سطح دریا مالک می

از باالترین مجرای  (H)اند، ارتفاع برای چند دستگاه گازسوز که در یک طبقه قرار گرفته 17-7-7-11

 خروجی محصوالت احتراق دستگاه گازسوز تا انتهای دودکش اصلی محاسبه شود.

ب در نظر گرفته ا الف و 3ا 7ا 17های و لولة رابط فلزی باید مطابق جدول ضخام  دودکش 17-7-7-12

 شود.
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 حداقل ضخام  ورق لولة رابط دودکش  الف-3-7-17جدول 

 ضخامت ورق فوالدی گالوانيزه قطر لوله رابط دودكش

 اینچ مترميلی اینچ مترسانتی

 12تا 

 22تا  13

 40تا  23

 بزرگتر

 5تا 

 9تا  6

 16تا  10

 بزرگتر

6/0 

7/0 

9/0 

5/1 

022/0 

028/0 

034/0 

064/0 

 

 ضخام  ورق دودکش قائم فلزی  ب-3-7-17جدول 

 متر(حداقل ضخامت ورق دودكش )ميلی متر مربع(سطح مقطع دودكش )سانتی

 995تا 

 1290تا  996

 1640تا  1291

 1640بزرگتر از 

5/1 

2 

5/2 

5/3 

 

 عنوان دودکش ممنوع اس .)خرطومی یا آکاردئونی( بههای قابل انعطاف استفاده از لوله 17-7-7-13

های این بخش برمبنای مندرج در جدول« حداکثر ظرفی  حرارتی وسایل گازسوز»مقادیر  17-7-7-14

درجه )و یا معادل  90ازای اضافه شدن هر زانویی اند. بههای رابط ارایه گردیدهدرجه در لوله 90نص  دو زانویی 

 دودکش مندرج در جدول کاسته خواهد شد. آن( ده درصد از ظرفی  حرارتی

 یابی مجاز نیس .های این بخش مجاز اس ، ولی برونیابی در مقادیر جدولدرون 17-7-7-15

 3های تأمین هوای ساختمان باید حداقل فاصلة کالهک دودکش با کولرهای آبی و دریچه 17-7-7-16

 متر در نظر گرفته شود.

باشد و چنانچه محاسبات متر میسانتی 10های گازسوز های دستگاهحداقل قطر دودکش 17-7-7-17

 متر باید رعای  شود.سانتی 10کمتر از قطر مذکور باشد حداقل همان 

توان حداکثر قطر محاسبه شده دودکش را از ابتدا تا انتها های مشترک میدر دودکش 17-7-7-18

 یکسان در نظر گرف .
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 هانصب دودكشضوابط  17-7-8
بام باالتر بوده و از دیوارهای جانبی سطح پش  ها باید حداقل یک متر ازانتهای کلیه دودکش 17-7-8-1

متر باشد انتهای دودکش باید حداقل  3که فاصله کمتر از نیز حداقل سه متر فاصله داشته باشد. در صورتی

 متر از بلندترین دیوار مجاور باالتر قرار گیرد.سانتی 60

پایه منتقل شود. به های مناس  قرار گیرد تا وزن آن قسم  قائم دودکش باید روی پایه 17-7-8-2

 دیوار محکم شود.های مناس  به عالوه بر آن باید قسم  قائم دودکش توسط بس 

 عبور دودکش از فضای داخلی و سقف کاذب حمام مجاز نیس . 17-7-8-3

متر از کف سانتی 120برای استفاده از بخاری دیواری باید دهانه دودکش حداقل در ارتفاع  17-7-8-4

 محل نص  بخاری، تعبیه شده باشد.

الف حداکثر برای پنج طبقه استفاده -2-7-17دودکش مشترک با شرایط مندرج در جدول  17-7-8-5

 شود.

که ساختمان بیش از پنج طبقه باشد، متناس  با تعداد طبقات باید از دودکش در صورتی 17-7-8-6

 های مربوطه استفاده شود.مشترک براساس جدول

هوای آزاد ارتباط  ز باال بهها باید اچنانچه دودکش در داک  نص  شود، داک  ویژه دودکش 17-7-8-7

 فضاهای داخلی ساختمان راه داشته باشد. داشته باشد. این داک  نباید به

 های اتصال دودکش باید کامالً دودبند شود.کلیه محل 17-7-8-8

ل ( ممنوع اس  و باید از ساخته سر صاف)ل  بههای سیمانی پیشاستفاده از قطعات لوله 17-7-8-9

 شود.نوع نر و ماده )فنجانی( استفاده 
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كنترل كيفيت، آزمایش، بازرسی، صدور تأیيدیه، تحویل  17-8

 كشی گازو تزریق گاز در سيستم لوله
 

 
 كليات 17-8-1

کلیة های مربوط به ها و بازرسیهدف از مقررات این بخش مشخص نمودن حدود کمّی و کیفی کنترل

های اجرا، آزمایش و صدور تأییدیهمراحل مندرج در این مقررات مشتمل بر طراحی، انتخاب مصالح، 

 باشد.مربوطه می

 

 كنترل كيفيت 17-8-2

کشی گاز و اجرای مناس  الزامات این مبحث باید به منظور بررسی صح  عملیات اجرایی سیستم لوله

 کلیه مراحل از نظر کنترل کیفی  بررسی شود.

 مسئوليت كنترل كيفيت 17-8-2-1

مربوطه در همة مراحل طراحی، انتخاب مصالح، اجرا، های مسئولی  کنترل کیفی  و صدور تأییدیهالف( 

ها و مجاری تهویه کشی گاز و همچنین حصول اطمینان از مناس  بودن دودکشآزمایش سیستم لوله

 عهدة مهندس ناظر اس .لوازم گازسوز به 

و اطمینان از کیفی  طراحی، اجرا و مصالح بداند برای حصول که مهندس ناظر ضروری در مواردی  (ب

 تواند از خدمات بازرسین یا مشاورین ذیصالح استفاده نماید.ها میآزمایش

ها و مجاری تهویه لوازم مسئولی  نهایی نص  وسایل گازسوز و کنترل مجدد مناس  بودن دودکشپ(  

عهدة نصاب مجاز)مورد تأیید سازنده یا مراجع ذیصالح( میاندازی و آزمایش عملکرد آنها به گازسوز، راه

 باشد.

های اولتراسونیک، ذرات مغناطیسی، های غیر مخرب نظیر رادیوگرافی، تس ها و بازرسیانواع آزمایش (ت

مایعات نافذ مورد نیاز این بخش از مقررات نیستند، مگر آنکه در موارد خاص، مهندس ناظر لزوم آنها را 

 تشخیص دهد.
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آن اضافه شوند، محدودة تح  حذف یا بهکشی که پس از تأیید، قطعاتی از سیستم لولهدر صورتی (ث

وابط تشخیص مهندس ناظر و با اعمال ضتأثیر قرار گرفته باید مورد آزمایش فشار قرار گیرد مگر آنکه بنا به 

 جایگزین، سالم  و ایمنی سیستم تضمین شود.

رار ق دو یا چند قسم  تقسیم و هر قسم  جداگانه تح  آزمایش فشارکشی به چنانچه سیستم لوله (ج

یکدیگر تح  آزمایش قرار نگرفته باشند، باید های مجزا به های رابط برای اتصال قسم گیرد و قسم 

 یابی شوند.های رابط نش شده و قسم کشی تح  آزمایش قرار داده مجموعة سیستم لوله

یص هر نوع طریقی انتخاب شود که امکان تشخ روش آزمایش و اندازة قطعات مورد آزمایش باید بهچ( 

تواند در مواردی که ضروری بداند نش  احتمالی در قطعة مورد آزمایش را فراهم سازد. مهندس ناظر می

گونه شده هیچمدت یا فشار آزمایش را بیشتر انتخاب نماید. در این صورت سیستم نباید تح  فشار تعیین 

 ای ببیند.صدمه

. تدریج با پیشرف  کار تح  آزمایش قرار گیرده کشی گاز ممکن اس  در یک مرحله یا بسیستم لوله (ح

، دو هایی که گازدار نیستندکشی، گازدار شده باشد، برای آزمایش قسم چنانچه قسمتی از سیستم لوله

ه های گازدار مجزا شوند، بلکوسیلة شیر از قسم قسم )گازدار و بدون گاز( تح  هیچ شرایطی نباید به 

که امکان نش  یا تداخل گاز و هوا بین ای طوری مسدود شوند جوشی یا دندههای وسیلة درپوش باید به

 دو قسم  به هیچ وجه وجود نداشته باشد.

کشی توکار باشد، مراحل بازدید، رفع اشکاالت، آزمایش و صدور که تمام یا بخشی از لولهدر صورتی (خ

از تأیید  کشی توکار قبلقسم  از لولهکشی انجام شود. پوشاندن هیچ تأییدیه باید قبل از پوشاندن لوله

 مهندس ناظر مجاز نیس .

ة مراحل ها پوشانده شود، باید کلیکشی توکار قبل از سایر قسم که الزم باشد قسمتی از لولهدر صورتی (د

 بند فوق در مورد آن قسم  اجرا شود.

آن تکمیل  ای مربوط بههها پوشانده و آزمایشکشی توکار قبل از سایر قسم چنانچه قسمتی از لوله (ذ

، الزامی کشی مشابه بندهای ذیربط فوقصورت یکپارچه با بقیه لولهشده باشد، تکرار آزمایش این قسم  به 

 اس .

 

 آزمایش مقاومت لوله و عدم نشت گاز 17-8-3

تجهیزات گازسوز متصل شود و مورد استفاده قرار گیرد، کشی گاز داخل ساختمان به قبل از اینکه لوله

که قسمتی از ها آن را با دق  آزمایش نمود، در صورتیبرای اطمینان از استحکام و عدم نش  لولهباید 

لوله پوشانده شده یا در داخل کانال غیر قابل دسترسی قرار گیرد آزمایش فوق باید قبل از پوشانیدن لوله 

 انجام شود. برای انجام این آزمایش باید از هوا یا نیتروژن استفاده نمود.
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 نحوه و مراحل آزمایش 17-8-3-1

 الف( آزمایش استحکام یا مقاومت

مدت یک ساع  از نظر پوند بر اینچ مربع( به  30بار)حدود  2کشی باید با فشار در این آزمایش لوله

استحکام و نگه داشتن فشار کنترل شده و در صورت عدم نش  مرحلة بعدی یعنی آزمایش نش  انجام 

 شود.

 

 ب( آزمایش نشت

پوند بر اینچ مربع( باشد و برای این  10بار) 7/0باشد. فشار آزمایش باید ساع  می 24این آزمایش مدت 

( بار مدرج شده 0-1( پوند بر اینچ مربع یا بین )0-15آزمایش باید از فشارسنجی که دامنة کاری آن بین )

آید، وجود میکشی به ر لولهباشد، استفاده نمود تا بتواند اف  فشارهای جزیی را که در اثر وجود نش  د

کشی مشاهده گونه اف  فشاری در سیستم لوله ساع  هیچ 24نشان دهد. در این آزمایش باید طی مدت 

نشود. در این آزمایش کلیه شیرهای نقاط انتهایی باید در حال  بسته و بدون درپوش تح  فشار قرار 

 گیرد.

 

 برقراری جریان گاز 17-8-4

برقراری جریان گاز )تزریق گاز( باید با حضور، مجری، مهندس ناظر و نمایندة شرک  گاز ناحیه انجام 

 .گیرد

 

 بستن مجاری خروجی گاز 17-8-5

کشی شیر در حال  بسته با درپوش به صورت قبل از باز کردن شیر اصلی گاز باید تمام سرهای آزاد لوله

 گاز از آنها وجود نداشته باشد.طوری که امکان نش  کامل مسدود باشند، به 

 

 كشی بعد از باز كردن جریان گازبررسی نشت گاز در سيستم لوله 17-8-6

کشی پس از اطمینان کامل از بسته بودن مجاری خروجی گاز بالفاصله بعد از باز کردن گاز باید سیستم لوله

مل کند. این عرون نش  نمیبیهای زیر بررسی نمود تا اطمینان حاصل شود که گاز به یکی از روش را به

 شود.توسط مجری و با حضور مهندس ناظر و نمایندة شرک  گاز ناحیه انجام می

 

 بررسی نشت گاز با استفاده از كنتور 17-8-6-1

 رکشی داخلی بسته و شیبرای انجام این آزمایش ابتدا تمام شیرهای انتهایی)مصرف( را در سیستم لوله
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انداز دها، در صورت وجود، باز شود. سپس با دق ، عقربه یا شماره اصلی ورود گاز و شیرهای فرعی واح 

انداز در این مدت حرک  کرد، دلیل وجود نش  دقیقه کنترل شود. اگر عقربه یا شماره  15مدت کنتور به 

انداز حرکتی ناکرد، برای اطمینان از صح  کار کنتور اگار عقربه یا شمارهباشد. کشی میدر سیستم لوله

دهنده را زیر نظر گرف . در این حال  گازسوز را روشن کرد و دو باره نشان اد پیلاوت یکی از وسایلبای

 انداز باید حرک  کرده و مصرف گاز پیلوت را نشان دهد.عقربه یا شماره 

 

 بررسی نشت گاز بدون استفاده از كنتور 17-8-6-2

یکی از نقاط مدرج شده باشد، باید به متر ستون آب میلی 250برای این بررسی فشارسنجی که حداکثر تا 

حد ثابتی رسید باید شیر اصلی گاز  مصرف وصل و سپس شیر اصلی گاز باز شود. بعد از اینکه فشار به

دقیقه هیچ اف  فشاری را نشان ندهد، سیستم  3بسته شود. پس از بستن این شیر اگر فشارسنج تا مدت 

 کشی گاز نشتی ندارد.لوله

 

 در صورت وجود نشت گازاقدامات الزم  17-8-6-3

های فوق وجود نشتی گاز مشاهده شود، باید تمام وسایل گازسوز و مجاری خروجی وسیلة روش اگر به

که اطمینان حاصل شود که کلیه شیرها بسته اس  و این سیستم آزمایش شود. در صورتیمربوط به 

ط کشی اس . در این شرایتم لولهیک از این تجهیزات نشتی ندارد، در این صورت نش  گاز در سیسهیچ

باید شیر اصلی گاز را بسته و محل نش  گاز پیدا شده و تعمیرات الزم برای برطرف کردن نشتی انجام 

 تکرار شود. 6-8-17های مذکور در بخش شود. سپس باید آزمایش

 

کننده فد از مایع کبرای پیدا کردن محل نشتی گاز، هرگز از شعله استفاده نشود، برای این کار بای تذكر:

 مانند صابون یا مایع ظرفشویی استفاده شود.

 

 مدت طوالنی كشی در صورت عدم وصل گاز بهآزمایش مجدد سيستم لوله 17-8-7

کشی بایستی مطمئن شد که سیستم، فشار هوای آزمایش سیستم لوله قبل از تزریق گاز به 17-8-7-1

 را نگه داشته اس .

آزمایش و صدور تأییدیه تس  مقاوم  و نشتی چنانچه مدتی بیش از سه ماه از زمان  17-8-7-2

گذشته باشد یا سیستم فشار آزمایش را نگه نداشته باشد، تس  مجدد الزامی اس . آزمایش مجدد زیر 

 نظر و با تأیید مهندس ناظر باید انجام شود.

 کشی اطمینان حاصل شود.قبل از نص  وسایل گازسوز باید از صح  عملکرد لوله 17-8-7-3
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  های گازسوزاز دستگاه برداریبهره ازی واندنصب، راه 17-9

 
 

 كليات 17-9-1

 یمل مقررات 22 مبحث در هاساختمان داخل گاز یکشلوله ستمیس از ینگهدار و یبرداربهره ضوابط

به دلیل  لیذ ضوابطبا این وجود  وشده  درج هاساختمان از ینگهدار و مراقب  عنوان تح  هاساختمان

 گیرد.اهمی  مورد تأکید و یادآوری قرار می

های ایمنی در زمان عقد قرارداد یا بعد برداری از گاز طبیعی و توصیههای بهرهطور معمول دستورالعملبه

اهنمای )ر سهشود. با وجود این، در پیوس  از آن توسط شرک  گاز ناحیه در اختیار مشترکین قرار داده می

 نکات مهم آورده شده اس .ایمنی( برخی 

 

 گازسوز هایدستگاه اندازیراه و نصب 17-9-2

گازرسانی ساختمان که  ل یازببینی شده در نقشة گازسوز فقط در محل پیش یهادستگاهنص   (الف

 تأیید مهندس ناظر رسیده باشد، مجاز اس .محل استقرار، نحوة هوارسانی و مشخصات دودکش آن به 

 و مسکن راه، قاتیتحقاز مرکز  یفن نامهیگواه ای یاستاندارد مل یدارا دیبا گازسوز یهادستگاه (ب

 .باشند یشهرساز

کشی گاز، باید اطمینان حاصل شود که دستگاه برای استفاده از گاز لولهقبل از اتصال هر دستگاه به ( پ

 باشد.عهدة نصاب مجاز می . کنترل این امر بهباشدطبیعی تنظیم شده 

هایی که گازهای قابل اشتعال دیگری در فضای آنها پخش گازسوز را نباید در مکانهای دستگاه (ت

 ها در فضای مستقل دیگر نص  شود.کار گذاش ، مگر آنکه این دستگاه شودمی

 تخلیة گازهای حاصل از احتراق بههای گازسوز دارای دودکش باید در زمان نص  و راه اندازی دستگاه (ث

 . شود کنترل و بوده ریامکانپذ سهول  بهفضای خارج 

دودکش ندارند باید در محلی نص  شوند که امکان تهویه و تخلیه گازسوز که نیاز به  هایدستگاه (ج

 صورت طبیعی یا مکانیکی وجود داشته باشد.گازهای حاصل از احتراق به 

کشی موجود، نصاب مجاز باید از کافی یک سیستم لولههنگام اتصال یک دستگاه گازسوز جدید به  (چ
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کشی موجود برای اتصال دستگاه جدید اطمینان حاصل نماید. در غیر این صورت، بودن ظرفی  لوله

 .ابدی رییتغحد الزم  به 3-9-17ظرفی  سیستم باید با رعای  بخش 

 دستگاه گازسوز باید آن را مطابق با مشخصاتی که سازندة آن توصیه کرده اس  نص  کند. به نصاب (ح

منظور تنظیم،  بخشی کار کرده و فضای دسترسی در اطراف دستگاه بهنحو رضای  طوری که دستگاه به

 تعمیر و تعویض وجود داشته باشد. 

 یدستگاه را که سازنده پیشنهاد کرده اس  در محلبرداری و تعمیر کلیه ضوابط نص ، بهره نصاب باید (خ

 راحتی در دسترس باشد، قرار دهد. نص  دستگاه که به از

هرگونه تغییری در نحوة نص  وسیلة گازسوز و دودکش آن را ضروری  نصاب دستگاه گازسوزچنانچه  (د

 .کس  نماید الزم را تشخیص دهد باید قبل از هرگونه اقدام از سازندة مربوطه مجوز

های سونا، استخر و های بهداشتی و محوطهگازسوز در حمام، رختکن، سرویس دستگاهنص  هر نوع  (ذ

 جکوزی ممنوع اس .

 باشد.می 4-17طبق فصل  هاگازسوز در ساختمان هایدستگاهنص   ممنوعی  (ر

قابل  اشیایمواد، مصالح و فواصل الزم از باید  رابط هایلوله ها ودودکش ،های گازسوزدستگاهنص   در (ز

  طبق دستورالعمل سازنده رعای  شود. اشتعال

های لوله ای یخرطوم یفلز لنگیش ای یبا استفاده از لوله مس دیمصرف با ریدستگاه گازسوز به ش اتصال (ژ

 انجام شود.)شیلنگ( یکیقابل انعطاف الست

سال  شیرایو 19722 یمل استانداردبا  مطابقدرز بوده و  بدونباید  استفادههای مسی مورد لوله (س

 .باشد 1392

های دستگاه کشی بهمتر برای اتصال سیستم لوله 5/1های مسی با طول حداکثر استفاده از لوله (ش

 گازسوز ثاب  با رعای  کلیه اصول ایمنی مجاز اس .

های د که از صدمات مصون بوده و با استفاده از بس شوهایی نص  های مسی باید در محللوله (ص

 .محکم شودروی دیوار مناس  

 20916ملی شماره  استانداردمطابق با باید با  استفادهمورد  فلزی خرطومی (هایلوله)یهالنگیش (ض

  باشد. 1395سال 

متر برای اتصال سیستم  5/1با طول حداکثر  فلزی خرطومی (هایلوله)هایشیلنگاستفاده از  (ط

 اصول ایمنی مجاز اس .های گازسوز ثاب  با رعای  کلیه دستگاه کشی بهلوله

د که از صدمات مصون بوده و با شوهایی نص  باید در محل فلزی خرطومی (هایلوله)هایشیلنگ (ظ

 .محکم شودهای مناس  روی دیوار استفاده از بس 

صنوعی از الستیک م دیبا )شیلنگ( برای اتصال وسایل گازسوزیکیهای قابل انعطاف الستلوله جنس (ع

 . باشد ،شده  یتقو ینفتای از مصالح مقاوم در مقابل گاز و مواد که جدار داخلی آن با الیه



 هفدهممبحث 

78 

 120دبای )شیر مصرف(کشی گازلوله حداکثر طول لولة الستیکی برای اتصال وسایل گازسوز به (غ

 متر باشد.سانتی

در صورت نیاز به  باشد. 774شماره ی استاندارد ملّ مطابق باید  ،مترمیلی 16تا قطر حداکثر  (ف

 شماره یملبا استاندارد  مطابقهای فشار قوی متر باید از شیلنگمیلی 16های با قطر باالتر از شیلنگ

 استفاده شود. 11443
 

 بردارینکات قابل توجه در دوره بهره 17-9-3

د. طبیعی را رعای  نمایهای ایمنی استفاده از گاز مشترک باید کلیه ضوابط و دستورالعمل 17-9-3-1

 راهنمای ایمنی( آورده شده اس .-سهاین ضوابط در)پیوس  

ود یا مسد حجم فضا کم شدن هرگونه تغییر در ساختمان محل نص  موتورخانه که منجر به 17-9-3-2

 بینی شده برای تأمین هوای مورد نیاز احتراق شود، مجاز نیس .مسیرهای پیشمساح  یا کم شدن 

ایل و لوازم گازسوز، اعم از اجاق گاز یا سیستم حرارت مرکزی که هرگونه تغییر در وس 17-9-3-3

 بینی اولیه شود، مجاز نیس .موج  افزایش مصرف گاز بیشتر از پیش

کاری در مسیرهای عبور لولة گاز در داخل یا خارج از ساختمان باید با آگاهی هر نوع کنده 17-9-3-4

ی وارد گونه آسیبوله و پوشش محافظ روی لوله هیچل نحوی انجام شود که به از مسیرهای عبور لولة گاز به

 نشود.

بق ها باید طکشی گاز موجود در ساختماناجرای هرگونه تغییرات یا تعمیر در سیستم لوله 17-9-3-5

 این مقررات انجام شود.

 هکشی گاز داخل ساختمان مرات  باید بقبل از انجام هرگونه تعمیر یا تغییر در سیستم لوله 17-9-3-6

های مربوط، مجوز الزم اخذ احیه مربوطه رسانده شود و طبق ضوابط و دستورالعملاطالع شرک  گاز ن

 د.شو

کشی گاز طبیعی هایی که دارای سیستم لولههرگونه عملیات ساختمانی در ساختمان 17-9-3-7

 .نشود کشی گاز ساختمان واردسیستم لوله گونه آسی  یا تنشی بهنحوی انجام شود که هیچ هستند، باید به

کاری، هرگونه تعمیرات در صورت صدمه دیدن لولة گاز یا پوشش روی آن در هنگام کنده 17-9-3-8

 انجام شود. باید با اطالع شرک  گاز ناحیه مربوطه

وجه  هیچ کنندة فشار گاز که توسط شرک  گاز ناحیه نص  شده اس ، بهکنتور و تنظیم 17-9-3-9

ز ناحیه شرک  گا تعمیر به برایها مرات  باید نباید دستکاری شود. در صورت مشاهده هرگونه اشکال در آن

 اطالع داده شود.

وجه نباید بدون اطالع و هماهنگی کلیه  هیچ شیر اصلی گاز)بعد از کنتور( به 17-9-3-10

گان و کنندشود. وصل مجدد گاز باید با حضور و اطالع کلیه مصرفکنندگان گاز ساختمان بسته مصرف
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شیر گاز کلیه نقاط مصرف، انجام شود. برای جلوگیری از بسته  پس از حصول اطمینان کامل از بسته بودن

 شدن اتفاقی این شیر نص  تابلوی هشداردهنده الزم اس .

کنندة ویژه تغییر در تنظیم مشعل موتورخانه یا حسهرگونه دستکاری در لوازم گازسوز، به  17-9-3-11

 های مجاز انجام شود.فشار گاز و هوای مشعل، باید توسط افراد یا شرک 

های حرارت قطع کردن و از مدار خارج نمودن لوازم کنترل و محافظ شعله در سیستم 17-9-3-12

 مرکزی مجاز نیس .

 منظور اتصال زمین استفاده شود. کشی گاز نباید بهاز لوله 17-9-3-13

 

 كشی گاز ساختمانتغيير در سيستم لوله 17-9-4

شخاص اکشی گاز ساختمان، باید با تأیید مهندس ناظر و توسط هرگونه تغییر در سیستم لوله 17-9-4-1

 انجام شود. حقیقی یا حقوقی دارای صالحی 

کشی گاز ساختمان و قبل از استفادة مجدد از آن پس از پایان تغییرات در سیستم لوله 17-9-4-2

 اطالع شرک  گاز ناحیه مربوطه رسانیده شود. مرات  باید به

اند، باید برای انجام بازرسی مهندس ناظر اجرا یا تعمیر شده به تازگیهایی که کلیه قسم  17-9-4-3

 د و براساس این مقررات تح  آزمایش فشار هوا)یا گاز نیتروژن( قرار گیرند.نقابل مشاهده و دسترسی باش

 کشی جدید گاز را مورد تأیید قرار دهد، بایدچنانچه مهندس ناظر، اجرای سیستم لوله 17-9-4-4

شرک  گاز ناحیه، برای وصل مجدد  ای از این گواهینامه بهگواهینامه مربوطه را صادر نماید. ارایه نسخه

 گاز، الزامی اس .

کشی شرک  گاز ناحیه در صورت اطالع از هرگونه تغییرات غیرمجاز یا توسعه سیستم لوله 17-9-4-5

قطع گاز مشترک اقدام  به گاز داخل ساختمان که بدون رعای  این مقررات انجام شده باشد، نسب 

 نماید.می

اطالع شرک  گاز  کشی گاز، مرات  باید بهآوری سیستم لولهبرای تخری  ساختمان و جمع 17-9-4-6

 ناحیه برسد.

 

 كشی گاز ساختمانتعمير سيستم لوله 17-9-5

اشخاص حقیقی یا حقوقی کشی گاز ساختمان باید توسط هرگونه تعمیر در سیستم لوله 17-9-5-1

 د.شوبا رعای  این مقررات انجام  دارای صالحی 

فضای مناس  و باز تخلیه شود. تخلیة گاز  قبل از هرگونه تعمیر باید گاز موجود در لوله به 17-9-5-2

 باشد.های حرارت مرکزی یا از طریق لوازم گازسوز مجاز نمیدر محفظة احتراق دیگ

ربوطه باید با کشی گاز، شیر مگازسوز از سیستم لوله هایدستگاهدر صورت قطع اتصال  17-9-5-3
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 درپوش مناس  مسدود و سپس مورد آزمایش نشتی قرار گیرد.

پوشش  کاری و انجام تعمیرات لولة گاز توکار، جه  جلوگیری از آسی  بههرگونه کنده 17-9-5-4

 در حداقل زمان ممکن انجام شود.با احتیاط الزم و خارجی لوله، باید 

گونه تنش و بار اضافه بیش از ید هیچکشی گاز ساختمان، نبادر هنگام انجام تعمیرات لوله 17-9-5-5

 لوله وارد شود. حد مجاز به

 ،هایی که از دیواربر آن وارد شود)لوله نحوی باشد که بار اگر محل قرارگیری لولة گاز به 17-9-5-6

 کنند( باید در برابر بارهای وارده محافظ  شوند.کف ساختمان عبور می یاسقف 

صدمات مکانیکی یا علل دیگر دچار آسی  شود، کشی گاز ساختمان در اثر اگر شبکة لوله 17-9-5-7

 صاح  ساختمان یا نمایندة قانونی او باید از طریق افراد حقیقی یا حقوقی ذیصالح برای رفع اشکال پیش

 آمده اقدام نماید.

کشی گاز وضع خطرناکی را ایجاد نماید، باید بالفاصله لوله در صورتی که آسی  وارده به 17-9-5-8

توسط صاح  ساختمان یا نمایندة قانونی او، گاز از طریق شیر اصلی ساختمان قطع و اقدامات بعدی برای 

 باشد.انجام شود. در موارد اضطراری بستن شیر روی علمک مجاز میبالفاصله رفع اشکال پیش آمده 

قابل انجام نباشد،  8-5-9-17و  7-5-9-17نحوی که مفاد بندهای  هدر صورت بروز صدمه ب 17-9-5-9

ادارة گاز ناحیه را مطلع و تا زمان قطع کامل گاز، در اسرع وق  صاح  ساختمان یا نمایندة قانونی او باید 

 ایمنی داخل و خارج ساختمان را کنترل نماید.

منظور اجرای شبکة  بههر قسم  ساختمان که بر اثر بریدن، شکافتن یا سوراخ کردن  17-9-5-10

شده  وی کشی گاز تعمیر و تقکشی گاز ساختمان، ضعیف شود یا آسی  ببیند، باید پس از خاتمه لولهلوله

 د.شوخطر بازسازی حال  ایمن و بی و به

شوند، نباید زیر محدوده موازات پی ساختمان حفر می گذاری بههایی که برای لولهکانال 17-9-5-11

 د.نگیرسطح باربر پی قرار 
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 نظامات اداری   1 پيوست

 
 

 

 مقررات یاجرا 17-1-5

 گرددمی ابالغتنظیم و  صالحیذ مراجعتوسط  هنام وهیشتح  عنوان  مقررات نیاآیین نامه اجرایی 

 

 یاجرائ یهاهنام وهيش 17-1-6

از گ ملّیتوسط شرک   مشترکطور  بهمقررات و  نیهستند که براساس ا یهائلدستورالعم مجموعه

 .شودیم ابالغ و میتنظ یشهرساز و راه وزارت و رانیا

 

 گاز یكشهلول یاجرا صالحیذ اشخاص 17-1-7

 اخذ از پس که هستند یحقوق ای یقیحق اشخاص گاز یکشهلول طراحی و نظارت عوامل الف(

 .باشندیم مربوطه حوزه در خدمات ارائه به مجاز ،یشهرساز و راه وزارت از  یصالح

های مربوط به لولهکه پس از طی دوره هستند یحقوق ای یقیحق اشخاصگاز  یکشهلول یمجر ب(

 اند.کشی گاز از وزارت صنع ، معدن و تجارت دریاف  نمودهکشی گاز مجوز خود را در اجرای لوله

 

 وظائف 17-1-8

 طراح 1-4-1-پ

مصارف  ها،هعبور لول ریمس براساسباید  4-17و  3-17های عالوه بر رعای  مفاد مندرج در فصل طراح

 مصالح )شامل لوله، اتصاالت  یو استانداردها ریمسقطعات لوله در هر  یهاگازسوز، اندازه یهادستگاه
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 آن بر عالوه. کندیم هیالزم را ته یهاو قبل از اجرا، نقشه نییرا تع یاجرائ اتیجزئ ،(یمصرف موادو 

 و احتراق یهوا نیتأم الزامات به ژهیو توجه با گازسوز وسائل از کی هر نص  یبرا رامحل مناس  

  .کندیم ادهیپ هاهنقش یرو و انتخاب احتراق،حاصل از  محصوالت هیتخل

 

 مجری 2-4-1-پ

های ، تهیة نقشهاستاندارد مصالحو مواد  از استفاده با وشده  یطراح یهاهکشی گاز براساس نقشجرای لولها

عهدة  کشی گاز ساختمان بهاندازی سیستم لولهراه و گاز قیتزر در مشارک ها و ، انجام آزمایشل یازب

ناظر  تأیید مهندس شده را بهکشی گاز موظف اس  قبل از اجرا، نقشة طراحیمجری لوله باشد.مجری می

هر  انشعاب از امکان  برساند و محل نص  وسایل گازسوز را طبق نقشه، در اجرا رعای  نماید و در مورد

 تخلیة محصوالت احتراق اطمینان حاصل نماید.تأمین هوا و همچنین 

 

 ناظر 3-4-1-پ

 نموده حاصل نانیاطم مقررات نیا با گاز یشکهلول یاجرا و یطراح انطباق از دیبا گاز یکشهلول ناظر

 یمقررات به صورت بازرس نی. نظارت در اندیصادر نما را آن از یبردار بهره مجوز کار درخاتمه و

 .دشویم اعمال شده نیمع یاجرائ نامههویش که در یبیو به ترت بوده یمقطع

الح های اجرایی و کنترل محاسبات، تأیید مصکشی گاز شامل تأیید نقشهلوله نظارت بر کلیة امور مربوط به

أیید کشی، تلوله های سیستمانجام آزمایشو  مصرفی، نظارت بر مراحل مختلف اجرای کار تا رفع اشکاالت

عملیات تزریق گاز براساس این مقررات مشارک  در ها، تهویه وسایل گازسوز و ابعاد و موقعی  دودکش

 گیرد.  باید توسط مهندس ناظر صورت

 

 هيگاز ناح شركت 4-4-1-پ

 ک مشار به ازین که یخاص موارد در. اس  کنندگان مصرف بهگاز  لیتحو و نیتأم مسئول نهاد نیا

 ضوابط الزم ذکر شده اس . بوده، مقررات نیا یاجرا ندیفرآ در نهاد نیا
 

 وسایل گازسوز سازندگان 5-4-1-پ

 الزامات محل  سازندگان وسایل گازسوز موظفند همراه دستگاه، دستورالعمل نص ، حاوی کلیه الف(
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محل نص ، قطر و حداقل ارتفاع  نص  دستگاه و از جمله وضعی  تهویه، حداقل حجم یا ابعاد فضای

خریدار ارایه  و نگهداری و موارد ایمنی دستگاه را به برداریاندازی، بهرهدودکش و همچنین دستورات راه

 نمایند.

 هاندازی دستگاه گازسوز را بسازندگان وسایل گازسوز موظفند نصاب یا نصابان مجاز برای نص  و راهب( 

 خریدار معرفی نمایند.

 

 وسایل گازسوز كنندگاننصب 6-4-1-پ

 و بوده صالحی  وسایل گازسوز باید توسط افرادی که آموزش رسمی دیده و دارای پروانة کلیهالف(

 وند.ش اندازیو راه باشند، نص  نمایندگی مجاز از سازنده مربوطه را داشته

 باشد.رعای  دقیق دستورالعمل سازنده و ضوابط این مقررات می نصاب موظف به  ب(

 به ساختمان که شده در نقشة گازرسانیرا در محلی غیر از جای تعیین نصاب نباید وسیلة گازسوز  پ(

 تأیید مهندس ناظر رسیده اس  نص  نماید.

غیر از آنچه که در نقشة گازرسانی ساختمان معین شده نص  وسیلة گازسوز دیگری بهنصاب مجاز به ت( 

ده اس  بینی شآبگرمکن زمینی پیشکه جایی باشد، از جمله نص  آبگرمکن فوری دیواری دراس ، نمی

 گردد.خالف محسوب می

ها و مجاری تهویه لوازم مسئولی  نهایی نص  وسایل گازسوز، کنترل مجدد مناس  بودن دودکش ث( 

 عهدة نصاب مجاز )مورد تأیید سازنده یا مراجع ذیصالح( اندازی و آزمایش عملکرد آنها بهگازسوز، راه

 باشد.می

 

 از وسایل گازسوز انكنندگاستفاده 7-4-1-پ

 انجام شود. ها باید طبق این مقرراتکشی گاز ساختمانبرداری از سیستم لولهنگهداری و بهره الف(

کشی برداری از سیستم لولهصاح  ملک یا ساختمان و یا نمایندة قانونی او، مسئول نگهداری و بهره ب( 

 باشد.گاز ساختمان می

ده ش اعالم برداری و نگهداریهای بهرهرعای  دستورالعملگازسوز موظف بهکننده از وسیلة استفاده  پ(

آن، محدود کردن تهویة آن یا  گونه تغییر در وسیلة گازسوز، محلانجام هیچ توسط سازنده بوده و مجاز به

د توانمیکننده فقط گونه تغییرات، استفادههر به باشد. در صورت نیازدستکاری در وضعی  دودکش آن نمی

 از طریق نصابان یا تعمیرکاران مجاز، اقدام نماید.
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 كشی گازنمونه طراحی سيستم لوله    2پيوست 

 

 
 تعيين اندازه قطر لولة گاز  1-2-پ

( که 1-2-های گازسوز )جدول پ( برای دستگاه1-2-کشی )شکل پهای مختلف لولهاندازة قطر قسم 

 شود:روش ذیل محاسبه میگیرند به میدر فواصل معین از کنتور قرار 

نده از کنشود. دورترین مصرفکشی گاز از رگوالتور تا دورترین نقطة مصرف محاسبه میالف( طول لوله

( 2-2-باشد و فاصلة آن تا رگوالتور طبق نقشه گسترده در شکل )پمی (FP)رگوالتور شومینه 

 متر اس . 8/32

مربوط به  2-4-17باشد، از جدول کشی از جنس فوالد میاتصاالت لولهاینکه لوله و ب(  با توجه به 

کنیم. از روی ستون اول )طول لوله( نزدیکترین طول بزرگتر از های فوالدی استفاده میظرفی  لوله

متر اس . توجه داشته باشید که برای تعیین  35کنیم. این طول در جدول متر را انتخاب می 8/32

 شود.متر اس ، استفاده می 35کشی از همین ردیف که مربوط به ای لولههقطر کلیه قسم 

کنیم. مصرف گاز شروع می (A)کشی از نقطه پ(  برای پیدا کردن اندازة قطر لوله قطعات مختلف لوله

در همان ردیف مربوط  2ا4ا17مترمکع  در ساع  اس . در جدول  3/0برابر اس  با  (A)در نقطه 

کنیم و چون این عدد در این ردیف وجود مترمکع  در ساع  را جستجو می 3/0 متر، مقدار 35به 

باشد را انتخاب کرده و اندازة قطر لوله را که در باالی ستون می 2/1ندارد، اولین عدد بزرگتر ازآنکه 

خوانیم. این اندازهنوشته شده اس  می 2/1رقم مربوط به
2

 ABدازة قطر قطعه اینچ اس . پس، ان 1

برابر
2

 کنیم.همین ترتی  برای سایر قطعات عمل میاینچ خواهد شد.  به  1

پز و کباب (FP)های شومینه مقدار جریان حجمی را که برابر با مصرف دستگاهBC اینک برای قطعه  

(RC) مترمکع  در ساع  اس  که پس از انجام عملیات  6/0آوریم. این مقدار دس  میباشد، بهمی

ذکرشده فوق، اندازه قطر این قطعه نیز 
2

 1/0برابر اس  با  Hآید. مصرف نقطه دس  می اینچ به 1

برابر با  CHمترمکع  در ساع  و لذا اندازة قطر قسم  
2

مقدار ظرفی   CDباشد. در قسم  اینچ می 1
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)7/06/01/0(لوله برابر اس  با:   مترمکع  در ساع  و اندازة قطر لولة این قسم  از ستون مربوطه

2

مترمکع  در ساع  و طبق روش فوق اندازة قطر لولة  5/3برابر  Iآید. مصرف نقطة دس  میاینچ به  1

)2/47/05/3(مقدار ظرفی  لوله برابر اس  با  DEاینچ خواهد شد. در قسم   1برابر  DIقطعه   

 Jآید. مصرف نقطة دس  میاینچ به 1مترمکع  در ساع  و اندازة قطر لولة این قسم  ازستون مربوطه 

برابر با  EJمترمکع  در ساع  و لذا اندازة قطر قسم   7/0برابر اس  با 
2

 اینچ خواهد شد. 1

باید ظرفی  کل را حساب نماود. این مقدار برابار اس  با:  EFبارای پیدا کردن اندازة قطر قطعه 

)9/47/02/4(  اینچ  1کار بردن روش فوق اندازة قطر لوله این قطعه، مترمکع  در ساع  که با به

 خواهد شد.

 

 های گازسوز نمونهمیزان مصرف دستگاه  1-2-جدول پ

 ميزان مصرف عالمت اختصاری دستگاه گازسوز

 متر مکع  در ساع  P 5/3 پکیج دیواری

 متر مکع  در ساع  GC 7/0 اجاق گاز خانگی فردار

 متر مکع  در ساع  Li 1/0 روشنایی

 متر مکع  در ساع  FP 3/0 شومینه گازی

 متر مکع  در ساع  RC 3/0 پزکباب
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 کشی گاز نمونه.نقشه پالن لوله 1-2-شکل پ
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 کشی گاز نمونه.نقشه ایزومتریک لوله  2-2-شکل پ
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 بس  علمک -1 

 لوله غالف -2 

 الستیک عایق -3 

 لولة گاز شبکه شهری -4 

 شیر قفلی -5 

 نیپل -6 

 رگوالتور -7 

 مغزی -8 

 مهره و ماسوره -9 

 کشی رابطلوله -10

 مهره و ماسوره -11

 لولة جانشین کنتور -12

 بوشن -13

 شیر اصلی -14

 لولة گاز ساختمان -15

 

 

 کنتور گاز و لولة رابط.نمونه محل نص   3-2-شکل پ
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ایمنی و ضوابط بهره برداری و نگهداری از    3پيوست 

 سيستم  لوله كشی گاز

 

 
 كليات 1-3-پ

 ، رعای  موارد ذیل الزامی اس .  9-17و  8-17،  7-17عالوه بر رعای  مفاد مندرج در فصول 

کلیه وسایل گازسوزی که درحدود تأمین هوای مورد نیاز برای احتراق و خروج محصوالت احتراق  -الف

گیرند، باید الزامات مبحث چهاردهم مقررات ملّی ساختمان و شمول مقررات ایمنی این مبحث قرار می

 آیین نامه طراحی و اجرای دودکش از انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن را رعای  نمایند. 

گازسوز باید به دستورالعمل کارخانه سازنده  های وسایلدر طراحی، نص  و راه اندازی دودکش تبصره:

 محصول گازسوز استاندارد مراجعه نمود. 

استفاده از وسایل ایمنی زیر چنانچه با استاندارد ملّی یا استانداردهای معتبر جهانی مطابق  داشته  -ب 

 شود. باشد، توصیه می

 گازیاب یا آشکار ساز گاز طبیعی 

 آشکارساز گاز منواکسید کربن 

 شیر خودکار قطع جریان گاز اضافی 

 شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله

نحوه نص  و انتخاب محل نص  وسایل ایمنی یاد شده فوق باید توسط کارشناسان متخصص مرتبط 

 صورت پذیرد. 

 

 بهره برداری و نگهداری از تأسيسات و تجهيزات   2-3-پ

کشی گاز مشترکین عمده شرح داده بوط به اجرای لولههای ایمنی مردر این بخش از مقررات، پیش بینی 

 تواند شامل مقررات جامع ایمنی باشد.شود. بدیهی اس  این مقررات نمیمی
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 بازرسی جهت پيدا كردن محل نشت گاز  1-2-3-پ

برای تجسس و پیداکردن محل نش  گاز به هیچ وجه نباید از کبری ، شمع، فندک، و هرگونه شعله دیگر  

استفاده شود، برای انجام این منظور باید از وسائل مناس  نشان دهنده نش  گاز استفاده به عمل آید یا 

ورد ابون و یا مایع مشابه آن مها و سایر نقاط مشکوک به نش  گاز را با آب و صاینکه باید محل اتصال لوله

 آزمایش قرار داد.

 

 اقدامات فوری در موارد نشت گاز 2-2-3-پ

االمکان باید اس ، حتیدر صورتی که دراثر بازرسی معلوم شدکه گاز در داخل ساختمانی پخش شده  

 اقدامات زیر را فوراً و هم زمان انجام داد:

 اطاق، ساختمان و یا محوطه آلوده به گاز از کلیه ساکنین آن تخلیه گردد. الف(

اس ، باز کرده و با استفاده از حوله مرطوب های محلی را که گاز در آن جمع شده درها و پنجره (ب

 جریان خروج گاز را تسریع نمود.

تفاده شود. دق  گردد که از هرگونه امکانات برای از بین بردن کلیه منابع تولید احتراق باید اس پ(

ا و غیره هازکشیدن سیگار، روشن کردن کبری ، قطع و وصل کلیدها و وسایل برقی یا باز کردن در کوره

جلوگیری به عمل آید. درصورت امکان جریان اصلی برقی از محل دورتری قطع شود تا کلیدهای خودکار 

 مایند.برقی نیز در محوطه خطرناک نتوانند به طور خودکار عمل ن

توان از چراغ قوه دستی که در خارج از محیط آلوده در چنین مواقع اضطراری در صورت لزوم می (ت

 روشن شده باشد، استفاده نمود.

 جریان گاز به محوطه مربوط قطع شود. (ث

 ساختمان های مجاور نیز از نظر آلوده شدن به گاز بازرسی گردد. (ج

 شود .مرات  به شرک  ملی گاز ایران اطالع داده  چ(
 

 استعمال دخانيات و بکاربردن شعله باز 3-2-3-پ

هایی که قبالً محتوی گاز بوده و یا دارای گاز می باشند، باید از کشیدن سیگار، به هنگام کار بر روی لوله 

 ای که تولید احتراق یا حرارت کند وکار بردن شعله گاز، فانوس و به طور کلی به کار بردن هر نوع وسیله

عملیات جوشکاری اکیدًا اجتناب شود مگر اینکه قبالً احتیاطهای ایمنی الزم برای  همچنین از انجام

 جلوگیری از خطر آتش سوزی به عمل آمده باشد.
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 وقفه در كار  4-2-3-پ

بل ای پیش آید، قکشی موجود وقفهدر مواردی که در کار تعمیرات یا تغییرات بر روی یک سیستم لوله 

 به وضع بدون خطری درآورد.از ترک محل باید شرایط سیستم را 

 

 قطع شدن گاز 5-2-3-پ

کشی جز در مواقع اضطراری و فوری باید تمام مصرف کنندگان قبل از قطع جریان گاز سیستم لوله الف( 

 کنند از قطع جریان گاز مطلع نمود.را که از آن شبکه استفاده می

یرند نباید گگاز می از آن لولههائی که ها و پیلوتشیر اصلی لوله را قبل از بستن شیرهای کلیه مشعل (ب

بس  مگر در موارد اضطراری و فوری، پس از بستن شیر اصلی باید از طریق آزمایش اطمینان حاصل نمود 

 که جریان گاز کامالً قطع شده اس .

توان با تح  نظر گرفتن شماره انداز کنتور و یا با استفاده از یک فشارسنج یا این آزمایش را می پ(

 مشابه آن انجام داد . ایوسیله

در صورت وجود چند کنتور باید دق  نمود که حتمًا شیر گاز مربوط به کنتور موردنظر بسته باشد  (ت

 برای باز کردن مجدد گاز باید پیش بینیهای مذکور به عمل آید.

 

 كشی موجودهای لولهتغييرات در سيستم 6-2-3-پ

گیرد که اطمینان حاصل شود جریان گاز به مکشی موجود باید هنگامی انجاتغییرات در سیستمهای لوله 

اید ای که باس . در اجرای این تغییرات باید به شرایط انجام کار، طول لولهآن سیستم کامالً قطع شده 

 گازآن تهویه شود، فشار سیستم مربوطه وغیره توجه کافی مبذول گردد .

شی گاز در حال کار و یا اتصال وسایل کگرفتن انشعاب جدید به وسیله جوشکاری از سیستم لوله      

مورد نیاز به شرطی که این کار طبق روش صحیح و به وسیله افرادی متخصص و کامالً مجرب و کارآزموده 

 و با اطالع و مجوز اداره گاز ناحیه انجام گیرد، مجاز می باشد.

 

 در  تهای ایمنی برای جلوگيری از اشتعال اتفاقی در ضمن انجام تغييرابينی پيش 7-2-3-پ

 كشی سيستم لوله                     

اس  باعث آسی  رساندن به افراد یا اموال شود در مواردی که اشتعال مخلوط گاز و هوا در محوطه ممکن 

های الزم برای جلوگیری از چنین اشتعال یا انفجار به عمل آید. در ادامه چند نمونه از این باید احتیاط

 شود.داده میموارد برای مثال شرح 
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 از استعمال دخانیات و استفاده از شعله باز در آن محوطه جلوگیری به عمل آید. الف(

 دو طرف محل بریده شده از لوله های گاز را به وسیله یک نوار اتصال فلزی به یکدیگر وصل نمائید. (ب

های الزم طه احتیاطبرای جلوگیری از ایجاد جرقه در اثر الکتریسیته ساکن طبق نظر متخصصین مربو پ(

 به عمل آید.

های دستی با ظرفی  و اندازه مناس  تهیه و در نقاطی که در دسترس همه افراد آتش خاموش کن (ت

 آن محوطه باشد نص  شود.

 

 تخليه هوا، تزریق گاز و راه اندازی 8-2-3-پ

 گیرد.    تخلیه هوا، تزریق گاز و راه اندازی باید مطابق با دستورالعمل شرک  ملّی گاز ایران صورت

 
 

 ایمنی راهنمای 3-3-پ

 و انفجار سوزیآتش 1-3-3-پ

شود. علل مختلف گاز نش  نموده و در فضای آشپزخانه یا منزل منتشر میدر این دسته از حوادث، ابتدا به 

 دهد.سوزی رخ میسپس عاملی مانند جرقه یا شعله، گاز را مشتعل نموده و انفجار یا آتش

 برخی از علل نش  گاز عبارتند از:

 شیلنگ دستگاه گازسوز در دوسر اتصال آن توسط بس  فلزیمحکم نبودن  الف(

 دیدن آنها های طوالنی و در معرض برخورد بودن و یا حرارتاستفاده از شیلنگ (ب

 هافرسوده و یا غیراستاندارد بودن شیلنگ پ(

 درپوش نداشتن شیرهای مصرفی که مورد استفاده نیستند (ت

 های گازسوزر و دستکاری دستگاهدخال  افراد ناوارد در تعمی (ث

 گازسوز غیراستاندارد و غیرمجاز. هایاستفاده از دستگاه (ج

 

 گاززدگی 2-3-3-پ

خصوص بخاری های گازسوز، بهاین دسته از حوادث معمواًل در اثر نداشتن دودکش مناس  برای دستگاه

 ندهکنگازهای مسمومدهند. سوختن ناقص گاز و تجمع و آبگرمکن، یا عدم تهویة کافی فضای اتاق روی می

کنند، شده )مونوکسید کربن( و یا کمبود اکسیژن سب  مسمومی  افرادی که در چنین فضایی تنفس می

 انجامد.گاززدگی آنها می و به
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 دستکاری در كنتور و رگوالتور گاز 3-3-3-پ

  رگوالتور و کنتور گاز توسط شرک  گاز ناحیه با رعای  تمام نکات ایمنی و فنی در محل مناس  نص

 آنها را تغییر دهد.مجاز اس  محل گاز ناحیه فقط شرک گردد. در صورت لزوم می

کشی وسایل ایمنی خاصی اس  که در صورت بروز تغییرات فاحش فشار در شبکة لولهرگوالتور مجهز به     

ت رند. در صورها در معرض خطر قرار نگیکنندهکند تا مصرفطور خودکار جریان گاز را قطع میگاز شهر به

کننده یا کنتور، باید از هرگونه دستکاری در آنها خودداری روبرو شدن با موارد قطع گاز یا نش  گاز از تنظیم

 و از شرک  گاز ناحیه درخواس  کمک گردد.

 

 شير مصرف 4-3-3-پ

یک شیر مصرف مجهز اس  تا در مواقع ضروری بتوان با بستن هر دستگاه گازسوز بهلولة گاز مربوط به 

 دستگاه جلوگیری نمود.این شیر از ورود گاز به 

 یک شیر مصرف مستقل مرتبط باشد.هر دستگاه گازسوز باید به الف(

 یک شیر مصرف باید خودداری شود.از اتصال دو یا چند دستگاه گازسوز به (ب

حتماً با  گیرددستگاه گازسوزی مرتبط نیس  و مورد استفاده قرار نمیانتهای شیرهای مصرفی که به پ(

 درپوش مسدود شود.

شود، شیر مصرف آن بسته نگه که برای مدت طوالنی از دستگاه گازسوزی استفاده نمیدر صورتی (ت

 داشته شود.

 .های گازسوز باید بسته شوندستگاهدر صاورت ترک منزل برای مدت طوالنی، کلیه شیرهای مصرف د (ث

در شیرهای استاندارد، دستة شیر در حال  باز بودن در امتداد جریان گاز و در حال  بسته بودن عمود  (ج

 باشد.بر جریان گاز می

باشند، از باز کردن شیر اجاق گاز قبل از افروختن کبری  در اجاق گازهایی که فاقد شمعک می چ(

 خودداری شود.

باشند، اگر بعد از باز کردن شیرگاز شعله روشن نشود پیلوت میهای گازسوزی که مجهز بههدر دستگا (ح

معلوم اس  که پیلوت یا تنظیم نیس  و یا خاموش شده اس . در هر حال باید فورًا شیر گاز را بس  و 

 بررسی و رفع عل  پرداخ .به

 آن دارای ترموکوپل باشد.های های گازسوزی استفاده گردد که مشعلسعی شود از دستگاه (خ

های گازسوز، در مواقع عدم استفاده از این وسایل، منظور جلوگیری از بازی کردن کودکان با دستگاهبه (د

 حتماً شیر اصلی مصرف آنها بسته شوند.
  



 هفدهممبحث 

94 

از وارد آوردن ضربه بر روی اجاق گاز باید خودداری شود، زیرا این عمل باعث سس  شدن اتصاالت و  (ذ

 خواهد شد.نش  گاز 

 از سر رفتن غذا، روی اجاق گاز جلوگیری شود. (ر

 از قرار دادن دستگاه گازسوز در معرض کوران هوا و جریان باد خودداری شود. (ز

 سوزی گردد.قرار گرفتن اشیا قابل اشتعال در مجاورت بخاری ممکن اس  سب  آتش ژ(

 

 های گازشيلنگ 5-3-3-پ

تصال شوند. لذا برای اسرع  فاسد مینفتی و گازی بههای الستیکی معمولی در برابر مواد شیلنگ الف(

کشی باید از سیستم لوله ها که استفاده از شیلنگ برای آنها مجاز شناخته شده، بهاجاق و سایر دستگاه

های شده که مخصوص گاز ساخته شده اس ، استفاده شود. طول شیلنگهای الستیکی تقوی شیلنگ

نقاط های طویل برای رساندن گاز بهمتر بیشتر باشد. استفاده از شیلنگیسانت 120گاز نباید حداکثر از 

 مختلف منزل بسیار خطرناک اس  و باید از این کار احتراز نمود.

 های گازسوز قرار گیرند.وجه در معرض حرارت اجاق گاز و سایر دستگاههیچ های گاز نباید به شیلنگ (ب

های فلزی استفاده های گاز در انتهای لوله گاز و اجاق گاز، باید از بس برای محکم کردن شیلنگ پ(

 ها امکان جدا شدن شیلنگ از لوله و خروج گاز وجود دارد.شود. بدون این بس 

 شد.شیلنگ و انتشار گاز خواهد شدنشدن و جدا جای بس  باعث بریده پیچانیدن سیم به (ت

بار مورد بازدید قرار داد تا اطمینان حاصل شود که یکی را باید هرچند وق  یکهای الستشیلنگ (ث

گردد که سوراخ نشده یا ترک بر نداشته باشد یا از محل بس  بریده و یا سس  نشده باشد. توصیه می

 خوردگی تعویض گردد.های الستیکی در صورت وجود هرگونه اشکاالت ظاهری از قبیل ترکشیلنگ

شدن بار بازدید گردد تا در صورت زخمیکشی گاز در منزل نیز باید هرچند وق  یکلزی لولههای فلوله (ج

 آمیزی شوند.یا کنده شدن رنگ آنها مجدداً رنگ

 

 نشت گاز و استشمام بوی گاز 6-3-3-پ

گونه در صورت نش  گاز و یا استشمام بوی آن، قبل از هر کاری باید دق  کرد که در آن محل هیچ

د، از روشن کردن کبری ، فندک و امثال آن و همچنین از روشن و یا خاموش کردن ای زده نشوجرقه

 وسایل برقی، خودداری و دستورات زیر اجرا شوند:

 فوراً شیر اصلی گاز بسته شود. الف(

 گاز خارج شوند.افراد خانواده از محل آلوده به (ب
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 ها باز شوند.در و پنجره پ(

 گاز تسریع شود.جریان خروج هوای آلوده به ای مرطوببا تکان دادن حوله پنبه (ت

گاز تاریک باشد، برای روشنایی محل از چراغ قوه که در خارج از فضای آلوده چنانچه محل آلوده به (ث

 گاز روشن شده، استفاده شود.به

سوزی در ساختمان، چون وجود گاز در لوله احتمااًل باعث تشدید در صورت بروز هر نوع آتش (ج

ساختمان که بعد از کنتور قرار دارد بسته شود تا جریان گاز د شد، فوراً شیر اصلی گاز به سوزی خواهآتش

 داخل ساختمان قطع گردد.به 

نش  گاز، بدون فوت وق  و با خونسردی کامل با شماره  گونه حادثة منجر بهدر صورت بروز هر چ(

 های پس  امداد شرک  گاز ناحیه تماس گرفته شود.تلفن

های استاندارد در آشپزخانه از ضایعاات ناشی از کنندهموقع از خاموشاستفادة به  نصا  و (ح

 کند.ها، جلوگیری میسوزیآتش

 

 وسایل پيشگيری از خطرات گاز 7-3-3-پ

استفاده از وسایل ایمنی زیر چنانچه با استاندارد ملّی و یا استانداردهای معتبر جهانی مطابق  داشته باشند، 

 ایمنی مفید اس : جه  باال بردن ضری 

 گازیاب )آشکارساز گاز طبیعی( الف(

 آشکارساز گاز مونوکسید کربن (ب

 نماید.(شیر خودکار قطع جریان گاز اضافی )که در اثر شکستگی لوله و یا پارگی شیلنگ گاز عمل می پ(

 شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله (ت

 

 سایر موارد 8-3-3-پ

دن محل نش  گاز هرگز از شعلة کبری  و امثال آن استفاده نشود باید توجه داش  که برای پیدا کر الف(

حباب  یابی اقدام گردد. تشکیل شدننش و تنها با استفاده از محلول صابون و یا مایع ظرفشویی نسب  به

 عالم  نش  گاز اس .

ی للولة ثاب  متصل اس  باید خودداری کرد، وجا کردن وسایل گازسوزی که مستقیمًا بهاز جابه  (ب

 مؤسسة مجاز مجاز مراجعه شود.چنانچه این امر الزم باشد برای تغییر محل لولة گاز آن، به

 گازبندی اتصاالت گاز پس از هر تغییر وضعی  ضرورت دارد. پ(

 وسیلة لولة فلزی به شوند، باید بهطور ثاب  و دایمی در یک محل نص  می وسایل گازسوزی که به  (ت

 جایی آن خودداری شود.کشی گاز ساختمان وصل گردند و از جابهسیستم لوله
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کشی گاز باشد، حتماً این موضوع با شرک  گاز ناحیه در میان گذاشته که قصد توسعة لولهدر صورتی  (ث

 تعویض رگوالتور و کنتور گاز باشد اقدام گردد.های الزم، چنانچه نیاز به تا ضمن دریاف  راهنمایید شو

ستم عل  نقصی در سیکشی گاز منزل انجام شود یا بهکند که تغییرات جزیی در لولهگاهی ایجاب می (ج

 ساده باشد، ولی بایدظاهر ای تعمیرات صورت پذیرد، این تغییرات و تعمیرات هرچند بهکشی، پارهلوله

 دار انجام شود.توسط اشخاص متخصص یا مؤسسات صالحی 

بینی نشده باشد، بدون اطالع شرک  گاز های گازسوزی که در طرح اولیه پیشاضافه کردن دستگاه چ(

 ناحیه ممنوع اس .

 رایهای گازسوز هرقدر هم که جزیی باشد، مهم اس  و بهای مختلف دستگاهمعای  و نواقص قسم  (ح

 های مزبور و یا تعمیرکاران مجاز تماس گرفته شود.تعمیر آنها باید فوراً با نمایندگی فروش دستگاه

ایم ها و ضماجاق گاز باید همیشه تمیز گردد، برای این کار باید شیر مصرف را بس  و سپس مشعل (خ

 ر داد.آن را برداشته و کامالً تمیز کرد و پس از خشک کردن، آنها را در محل خود قرا

طور عادی در آن هوا جریان ندارد خودداری شود زیرا باعث از نص  آبگرمکن گازی در اتاقی که به  (د

 تواند ایجاد خفگی نماید.کمبود اکسیژن شده و می

 نص  هرگونه وسیلة گازسوز در حمام ممنوع اس .  (ذ

ه کنندمسدود شدن دودکش وسایل گازسوز سب  سوختن ناقص گاز و ایجاد گاز خطرناک و مسموم  (ر

 گردد.شود که این امر باعث خفگی در اثر گازگرفتگی میمونوکسید کربن می

 وسایل گازسوز بازرسی و از محکم بودن آن اطمینان حاصل شود. باید همواره محل اتصال دودکش به  (ز

آوری شود، حتمًا انتهای شیر با درپوش مسدود گردد و د از فصل سرما، بخاری جمعکه بعدر صورتی ژ(

 در هنگام وصل مجدد از افراد با صالحی  کمک خواسته شود.

های وسایل گازسوز بازرسی گردد و چنانچه کالهک آن افتاده بار کالهک دودکشهرچند گاه یک  (س

 باشد، در محل خود نص  شود.

داخل دودکش کالهک عالوه بر اینکه از نفوذ باران و برف و افتادن سایر اشیا و ورود پرندگان به  (ش

 کند، در منظم سوختن وسیلة گازسوز نیز مؤثر اس .جلوگیری می

 بام باالتر باشد.متر از سطح پش های توی کار باید حداقل یکانتهای دودکش  (ص

های زیر درها برای بخاری گازسوز برسد. وجود روزنه، بهالزم اس  که هوای کافی برای سوختن گاز  (ض

 این منظور مفید خواهد بود.

که وسیلة گازسوز با شعلة آبی و پایدار نسوزد و شعله آن زرد و قرمز و یا دارای پرش باشد، در صورتی  (ط

 باشد. گازباید آن را جدی گرف ، زیرا ممکن اس  این نقص ناشی از نرسیدن هوا یا تنظیم نبودن فشار 

وسیلة گازسوز از کانال مرتبط با هوای آزاد استفاده شود، مسدود که جه  هوارسانی بهدر صورتی  (ظ

 های طرفین کانال ممنوع اس .کردن دریچه
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نی شده اس ، بیکشی گاز ساختمان نص  آبگرمکن زمینی پیششده لولهکه در نقشه تأییددر صورتی  (ع

از آبگرمکن دیواری استفاده شود و یا از دودکش آبگرمکن زمینی برای جای آن وجه نباید به هیچ به

 آبگرمکن دیواری استفاده نمود.
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 هاجدول   4پيوست 

 
 

 1-4-جدول شماره پ

 وزن هر متر ضخامت قطر خارجی اندازه اسمی

 كيلوگرم ميليمتر اینچ ميليمتر اینچ اینچ متریك

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
1

1 

 
660/1 2/42 140/0 6/3 43/3 

40 
2
1

1 90/1 3/48 145/0 7/3 07/4 

50 2 375/2 3/60 154/0 9/3 42/5 

65 
2
1

2 875/2 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 اسمی لوله فقط به عنوان شناسه به کار می  -1 

 باشد.می  -5/3+ و %10و رواداری وزن % -10+ و %15رواداری )تلرانس( ابعاد % -2

 نیز قابل قبول می باشد.  ( STANDARD WEIGHT) 40های رده استفاده از لوله -3
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 2-4-جدول شماره پ

  IGS نوع كاال

STANDARDS 
IPS  

STANDARDS 
 IPS – M – TP – 310 --- نوار زیر

 IPS – M – TP –321 --- پرایمر نوار زیر

 IGS- M -TP-025 IPS – M – TP –311 نوار رو

 IGS-TP-014(1) – p4 IPS – M – TP –313 نوار سرجوش

 IGS-TP-014(1) – p4 IPS – M – TP –322 پرایمر نوار سرجوش

 IGS-TP-014(1) – p5 IPS – M – TP –314 نوار سرجوش پایه قیری

 IGS-TP-014(1) – p5 IPS – M – TP –323 پرایمر سرجوش پایه قیری

 IPS – M – TP –316 --- نوار راکشیلد

 IGS-TP-011-1(1) IPS – M – TP –295 قیر پایه نفتی

 IGS-TP-011-1(1) IPS – M – TP –285 پرایمر قیر پایه نفتی

 ----- IGS- M -TP-016(1) پرایمر مربوطهقیر پایه نفتی اصالح شده و 

 IPS – M – TP –240 ----- قیر ذغال سنگی

 IPS – M – TP –280 ----- پرایمر قیر ذغال سنگی

 IPS – M – TP –275 ---- پرایمر مصنوعی

 IPS – M – TP –300 ---- (INNERWRAP)نوار پشم شیشه داخلی 

 نفتینوار پشم شیشه قیر اندود با قیر پایه 

(OUTER WRAP) 
---- IPS – M – TP – 306 

نوار پشم شیشه قیر اندود با قیر پایه ذغال سنگی 
(OUTER WRAP) 

 

---- IPS – M – TP – 305 

 IGS- M -PL-006(1) IPS – M – TP – 750 (8) اتصال عایقی

 ---- IGS – TP – 010 – 1&2 پوشش پلی اتیلن سه الیه

 ---- IGS- M -TP-014 - 6(1) سرجوشنوار انقباضی حرارتی 

 ---- IGS-TP-014-1 پوشش دوجزئی پلی یورتان
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 های مختلفضرای  تصحیح برای گاز طبیعی با چگالی  3-4-جدول شماره پ

 5/0 55/0 6/0 65/0 7/0 چگالی

 14/1 09/1 04/1 1 96/0 ضری 

 

 

حس  متر مکع  در ساع  برای گاز ها با قطر و طول مختلف بر ظرفی  لوله  4-4-جدول شماره پ

 درصد 10پاسکال( و حداکثر اف  فشار  13790پوند بر اینچ مربع ) 2و فشار اولیه  65/0طبیعی با چگالی 

طول 

 لوله

 )متر(

 قطر اسمی لوله )اینچ(

4
3 1 4

1
1 

2
1

1 2 2
1

2 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 

 یادآوری: 
 متر در ثانیه محاسبه شده اس  . 20ظرفیتهای جدول فوق براساس حداکثر سرع  گاز  -1

 داده شده اس  ضرب گردد. 3جدول شماره ها الزم اس  ارقام فوق در ضرایبی که در برای سایر چگالی -2
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ها با قطر و طول مختلف بر حس  متر مکع  در ساع  برای گاز ظرفی  لوله 5-4-جدول شماره پ

 درصد 10پاسکال( و حداکثر اف  فشار  34474پوند بر اینچ مربع ) 5و فشار اولیه  65/0طبیعی با چگالی 

طول 

 لوله

 )متر(

 قطر اسمی لوله )اینچ(

4
3 1 

4
1

1 
2
1

1 2 
2
1

2 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 

 یادآوری: 
 متر در ثانیه محاسبه شده اس  . 20فوق براساس حداکثر سرع  گاز  ظرفیتهای جدول  -1

 داده شده اس  ضرب گردد. 3ها الزم اس  ارقام فوق در ضرایبی که در جدول شماره برای سایر چگالی  -2
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ها با قطر و طول مختلف بر حس  مترمکع  در ساع  برای گاز طبیعی با ظرفی  لوله 6-4-جدول شماره پ

 درصد 10پاسکال( و حداکثر اف  فشار  103421پوند بر اینچ مربع ) 15و فشار اولیه  65/0چگالی 

 طول لوله

 )متر(

 قطر اسمی لوله )اینچ(

4
3 1 

4
1

1 
2
1

1 2 
2
1

2 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 

 یادآوری: 
 در ثانیه محاسبه شده اس  . متر 20ظرفیتهای جدول فوق براساس حداکثر سرع  گاز   -1

 داده شده اس  ضرب گردد. 3ها الزم اس  ارقام فوق در ضرایبی که در جدول شماره برای سایر چگالی  -2

 
 

 

 

 

1 

2 

1 
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ظرفی  لوله ها با قطر و طول مختلف بر حس  متر مکع  در ساع  برای گاز  7-4-جدول شماره پ

 درصد 10پاسکال( و حداکثر اف  فشار  206843پوند بر اینچ مربع ) 30و فشار اولیه  65/0طبیعی با چگالی 

 طول لوله

 )متر(

 قطر اسمی لوله )اینچ(

4
3 1 

4
1

1 
2
1

1 2 
2
1

2 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 

 یادآوری: 
 متر در ثانیه محاسبه شده اس  . 20حداکثر سرع  گاز ظرفیتهای جدول فوق براساس   -1

 داده شده اس  ضرب گردد. 3ها الزم اس  ارقام فوق در ضرایبی که در جدول شماره برای سایر چگالی  -2

 
 

 

 

1 

2 

1 
1 

1 

2 
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ها با قطر و طول مختلف بر حس  متر مکع  در ساع  برای گاز ظرفی  لوله  8-4-جدول شماره پ

 درصد 10پاسکال(  و حداکثر اف  فشار  413686پوند بر اینچ مربع ) 60و فشار اولیه  65/0طبیعی با چگالی 

طول 

 لوله

 )متر(

 قطر اسمی لوله )اینچ(

4
3 1 4

1
1 

2
1

1 2 
2
1

2 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 

 یادآوری: 
 متر در ثانیه محاسبه شده اس  . 20ظرفیتهای جدول فوق براساس حداکثر سرع  گاز   -1

 داده شده اس  ضرب گردد. 3ها الزم اس  ارقام فوق در ضرایبی که در جدول شماره برای سایر چگالی  -2

 

 9-4-جدول شماره پ

 و باالتر 6 4 3الی  4/1،1 1و  4/3 قطر نامی لوله به اینچ

 5 4 3 5/2 فواصل اتکا به متر

1 

2 

1 

2 
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 حریم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تأسیسات 10-4-جدول شماره پ

ف
دی

ر
 

 شرح

حداقل فاصله 

در مسيرهای 

 موازی

حداقل فاصله 

در مسيرهای 

 متقاطع

 مالحظات

1 

1-1 
های زیرزمینی از جداره کابل
 380الی  220برق با ولتاژ 

 ول 

 * 
 متر 1

† 
 سانتیمتر 50

* در موارد خاص و با تشخیص دستگاه نظارت و با 
استفاده از سازه مناس  بتونی بین کابل و لوله فلزی 

 سانتی متر قابل کاهش خواهد بود. 50این فاصله تا 
استفاده از سازه مناس  بتونی و رعای  موارد ایمنی  †

 ضروری اس .

1-2 
های زیرزمینی از جداره کابل
 63الی  20برق با ولتاژ 

 کیلوول 
 متر 1

* 
 متر 1

* در موارد خاص و با تشخیص دستگاه نظارت و با 
استفاده از سازه مناس  بتونی بین کابل و لوله فلزی 

سانتی متر قابل  50در محل تقاطع این فاصله تا 
 کاهش خواهد بود.

1-3 
های زیرزمینی از جداره کابل
 کیلوول  132 برق با ولتاژ

 متر 2
* 
 متر 5/1

* استفاده از سازه مناس  بتونی و رعای  موارد ایمنی 
 ضروری اس .

 

2 

2-1 
ها و تیرهای برق و از پایه دکل

خطوط هوایی انتقال نیرو با 
 ول  380الی  220ولتاژ 

 متر 1 متر 1
در تمامی موارد، تمهیدات الزم جه  حذف جریان 

 برداری، ضروریبهرهدر زمان اجرا و AC القایی
 می باشد.

2-2 
ها و تیرهای برق و از پایه دکل

خطوط هوایی انتقال نیرو با 
 کیلوول  20ولتاژ 

  متر 2 متر 2

2-3 
ها و تیرهای برق و از پایه دکل

خطوط هوایی انتقال نیرو با 
 کیلوول  63ولتاژ 

  متر 3 متر 3

 جداره لوله * از متر 2*  کیلوول  20های برق از پس  2-4

3 

های فلزی مدفون آب و از جداره لوله
های حامل مایعات فاضالب و لوله

سوختی که دارای سیستم حفاظ  از 
 باشد.زنگ می

 سانتیمتر 50* متر 1

با رعای  باندینگ در فواصل مورد نیاز برای خطوط 
 فلزی گاز.

های حامل مواد * در تقاطع خطوط پلی اتیلن با لوله
 رعای  فاصله یک متر ضروری اس . قابل اشتعال
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 حریم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تأسیسات 10-4-ادامه جدول شماره پ

ف
دی

ر
 

 شرح
حداقل فاصله 
در مسيرهای 

 موازی

حداقل فاصله 
در مسيرهای 

 متقاطع
 مالحظات

4 
های غیر فلزی از جداره لوله

 10مدفون آب و فاضالب با قطر 
 اینچ و باالتر

 سانتیمتر 40* متر 1
* با رعای  موارد ایمنی و استفاده از سازه بتنی 

 مناس 

5 
از جداره لوله های غیر فلزی 
مدفون آب و فاضالب با قطر 

 اینچ 10کمتر از 

50 
 سانتیمتر

 سانتیمتر 40*

* با رعای  موارد ایمنی و استفاده از سازه بتنی 
 مناس  در موارد خاص.

نظر دستگاه در صورت محدودی  مکانی با 
 سانتیمتر قابل کاهش خواهد بود. 35نظارت تا 

6 
ها و از دیواره بیرونی حوضچه

 های آب و فاضالبچاه
40 

 سانتیمتر
--- 

در موارد خاص با نظر دستگاه نظارت و رعای  
تدابیر الزم از جمله تقوی  طوقه چینی، حداقل 

 سانتیمتر قابل کاهش خواهد بود. 20فاصله تا 

7 
-جوی های آب و کانالاز کف 

 های سطحیهای جمع آوری آب
40 

 سانتیمتر
 سانتیمتر 40

در مورد کانال اصلی و عمیق که در زمان 
احداث و قال  بندی امکان آسی  رسانی به 
لوله گاز و خاک سرندی اطراف آن را دارد، 
رعای  نکات اجرایی مناس  و ایمنی برای لوله 

 گاز الزامی اس .

8 

8-1 
های زیرزمینی از کابل
 غیر از فیبرهای -مخابرات
 نوری

40 
 سانتیمتر

 سانتیمتر 40
 35در موارد خاص با نظر دستگاه نظارت تا 

 سانتیمتر قابل کاهش خواهد بود.

8-2 

از کابل های فیبرهای 
های نوری یا جدار لول

 غالفی که دارای چندین
رشته کابل زیرزمینی 

 باشد.می

60 
 سانتیمتر

  سانتیمتر 40

   متر 2 های مخابراتیجعبه 8-3

 --- متر 1*  از  مستحدثات 9
 صادق اس . 8"* برای لوله گاز حداکثر تا قطر 
این فاصله با  8"در موارد خاص و قطر باالتر از 
 گردد.نظر دستگاه نظارت تعیین می

10 
حریم 
های علمک
 گاز از

 های تلفنعلمک
30 

 سانتیمتر
---  

 های برقعلمک
50 

 سانتیمتر
---  

 --- متر 2/1 درخ  کاری 11
 2/1کاش  هرگونه درخ  در فاصله کمتر از 
 متر از جداره لوله گاز ممنوع می باشد.

 باشد.تمامی فواصل فوق از جداره خارجی لوله گاز می

 11-4-جدول شماره پ



  هفدهممبحث 

107 

لوله اسمیقطرخارجی

 )ميليمتر(

حداقل و حداكثر قطر مجاز 

 لوله )ميليمتر(

حداكثر اختالف قطر و یا دوپهنی 

 لوله )ميليمتر(

25 3/25-0/25 2/1 

32 3/32-0/32 3/1 

63 4/63-0/63 5/1 

90 6/90-0/90 8/1 

110 7/110-0/110 2/2 

125 8/125-0/125 5/2 

160 0/161-0/160 2/3 

200 2/201-0/201 4 

225 4/226-0/225 5/4 

 

 12-4-جدول شماره پ

در هر طرف حداقل طول لوله 

 اتصال
 dnقطر خارجی اسمی لوله   تعداد قطاع زاویه برش )درجه(

 dn2 180 2 90 > ≤ dn 25میلیمتر  یا    100

dn2 90 4   225 > ≤ dn 90 

 

 13-4-جدول شماره پ

 نام كاال IPSاستاندارد  IGSاستاندارد 

--- IPS-M-TP750/1 آندهای چدن پرسیلیس کروم دار 

--- IPS-M-TP750/3 آندهای فداشونده از نوع منیزیم 

IGS-M-PL-006(1)  IPS-M-TP750/8 اتصاالت غایقی 

IGS-M-TP-017(0)  IPS-M-TP750/9 کی  مخصوص فلنج های عایقی 
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 هاابعاد و وزن لوله 14-4-جدول پ

 قطر خارجی قطر اسمی

 متر()ميلی
 ضخامت لوله

 متر()ميلی
 وزن )كيلوگرم

 سيستم اینچی سيستم متریك طول(بر متر 

15 
2
1

 3/21 65/2 22/1 

20 
4
3

 6/26 65/2 58/1 

25 1 7/33 25/3 44/2 

32 
4
1

1 4/42 25/3 14/3 

40 
2
1

1 3/48 25/3 61/3 

50 2 3/60 65/3 10/5 

65 
2
1

2 1/76 65/3 51/6 

80 3 9/88 05/4 47/8 
100 4 3/114 5/4 1/12 

 رود.کار میعنوان شناسه بهقطر اسمی لوله فقط به -1

 باشد.می    %10وزن اسمی لوله رواداری )تلرانس( وزن نسب  به -2

 های جداگانهگیریباشد. این حد برای اندازهمیضخام   - %5/12طور میانگین حد پایین رواداری ضخام  لوله به -3

 برابر 2فواصل بیشتر از گیری بر روی طول لوله بهضخام  باشد مشروط بر آنکه نقاط اندازه -%15تواند حداکثر می     

 شود.قطر خارجی لوله نباشد. حد باالی رواداری براساس رواداری وزن تعیین می     

 

 مترهای فوالدی برحسب ميلیخارجی لوله رواداری قطر 15-4-جدول پ

 قطر اسمی
 متر(قطر خارجی )ميلی

 حداكثر حداقل

15 0/21 8/21 

20 5/26 3/27 

25 3/33 2/34 

32 0/42 9/42 

40 9/47 8/48 

50 7/59 8/60 

65 3/75 6/76 

80 0/88 5/89 

100 1/113 0/115 
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 متر،برحسب ميلی های فوالدیتطابق قطر اسمی لوله 16-4-جدول پ

 اینچ و اندازة رایج در بازار ایران       

 قطر اسمی

 شناسة رایج در بازار ایران سيستم اینچی سيستم متریك

15 
2
1

 2 

20 
4
3

 5/2 

25 1 3 

32 
4
1

1 4 

40 
2
1

1 5 

50 2 6 

65 
2
1

2 7 

80 3 8 

100 4 10 

 

 
 ایتعداد و طول دنده اتصاالت فوالدی دنده 17-4-جدول پ

 تعداد دندة درگير تعداد دنده قطر اسمی )اینچ(
 شدهطول قسمت دنده

 اینچ مترميلی

2
1

 10 8 19 
4
3

 

4
3

 10 8 19 
4
3

 

1 10 8 19 
4
3

 

4
1

1 11 9 25 1 

2
1

1 11 9 25 1 

2 11 9 25 1 
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 هاشکل   5پيوست 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-5-شکل شماره پ
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 2-5-شکل شماره پ
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 3-5-شکل شماره پ
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 4-5-شکل شماره پ
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