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دستور العمل طراحی  ،اجرا و بازرسی لوله
کشی گاز
محدوده کاری مهندسان بازرس گازخانگی و تجاری
.حداكثرفشارگاز 871 :ميليمتر ستون آب و يا يك چهارم

1- psi

حداكثر قطر  4اينچ (  811ميلي متر) ۲-
حداكثرارتفاع  81طبقه ۳-
حداكثر مصرف  861متر مكعب در ساعت مي باشد  ( .حداكثر افت فشار بين كنتور و وسايل گاز سوز  8..7ميلي متر ستون ۳-
آب ميباشد)

در ترسیم نقشه ها موارد ذیل دقت شود:
- 1ترسیم پالن و ایزومتریک با حداقل مقیاس  1/100برروی کاغذ A3
- 2جهت شمال در نقشه های پالن و ایزومتریک
- 3کروکی  ،آدرس وزیربنای ملک دقیق و کامل درنقشه مشخص گردد.
- 4درنقشه لوله کشی گازمی بایست ضخامت دیوار  ،موقعیت پنجره
ودرب ها،درصورت وجود دریچه دائم بازشو،محوطه
حیاط،پله،تراس،انباری،قیداین بودن آشپزخانه یا
مطبخ،قطروجنس،ارتفاع ،توکار وروکاربودن دودکش ها درپالن مشخص
ورنگ بندی با سایزینگ لوله ها مطابقت داشته باشد.
- 5نقشه های تهیه شده توسط مجری می بایست خوانا،بدون قلم
خوردگی،پالن معماری مطابق باواقعیت وبامقیاس مناسب باشد.
- 6جدول مصرف گاز هریک ازوسایل گازسوزی که به این سیستم لوله
کشی متصل می شود ویادر آینده متصل خواهدشدبرحسب مترمکعب
گازیا کیلوکالری برساعت.
نشان داده می شودکه
- 7هروسیله گازسوز در نقشه با نماد شیر
در کنارآن حرف اختصاری نام وسیله گازسوز نوشته می شود.
- 8فهرست اجناس مصرفی با ذکراستانداردهای مربوطه ومقدار آن
درجدول اجناس مصرفی در نقشه آورده شود.
- 9تعهد نامه امضاء شده توسط مشترک وبشرح زیر:
اینجانب ……………… .مالک/نماینده قانونی مالک متعهد میشوم
،دستگاههای گازسوز استانداردخریداری وبرای آنها ازمجریان
ذیصالح استفاده نمایم وتازمانیکه ازبازبودن مسیردودکش ها
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مطمئن نباشم ازاین تجهیزات بهره برداری ننمایم وگرنه درصورت
ً مسئول خواهم بود.
بروز اتفاق ناگوار شخصا

علمک
 - 1انجام بازرسی پرونده های فاقد علمک مجازنیست.
 -2فاصله هوائی بین شیرقفلی ابتدای لوله کشی ساختمان
تاشیرقفلی سرعلمک تا مصرف  ، 25m3/hrتک قل ، 27cmدوقل ، 37cm
…
 -3درصورت انشعاب دویاچندرایزرازیک علمک فاصله افقی
دورایزر 12cmرعایت گردد.
 -4محوررایزروعلمک همراستا باشد.
 -5فاصله هوائی بین رایزر روی علمک تادیوارپشت آن حداکثر
 5cmباشد.
 -6انجام بازرسی ازعلمک های پلی اتیلنی فاقد قالب بتنی
ممنوع می باشد.

لوله رابط :
 -1اجرای لوله کشی دفنی ازعلمک تا کنتور ممنوع است.
 -2طول لوله اصلی ازعلمک تاکنتوراز حداقل مقدار
خودودرمعرض دید باشد.
 -3عبور لوله به صورت بارفیکسی ویادفنی ازعرض کوچه
ویادرطول معابرممنوع است .
 -4درابتدای لوله رابط انشعاب هایی که بیش ازیک متقاضی
راتغذیه می کنند(بعدازرگالتور)
نصب شیر قفل شونده برای هرمشترک الزامی است(.شکل
زیر)
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اندازه های لوله کشی رابط ازمبحث  17مقررات ملی گاز در شکل پایین
نشان داده شده است.
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کلکتور
)1

کلکتورها بایستی بااستفاده از اتصاالت استاندارد

ساخته شوند.
 -2اخذانشعاب به صورت مستقیم وبدون استفاده ازاتصاالت
استاندارد ممنوع است.
 -3در ابتدای انشعاب ازکلکتور (خروجی) نصب شیرقفل شونده
برای هرمشترک الزامی است
(قبل ازکنتور).بعبارت دیگر برای هر کنتور یک شیرقفلی
قبل ازکنتور ویک شیرقطع کن
(شیراصلی ) بعدازکنتور موردنیازمی باشد.
4

 -قطر کلکتورها به صورت )… D=(d 1 2 +d 2 2 +بدست می آید

که در آن  Dقطر کلکتور و … d1,d2,قطرلوله های خروجی از کلکتور می
باشد.همچنین می توان از روش دیگر که در آن مجموع مصرفی های
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واحدهای منشعب به کلکتور و طول دورترین
مراجعه به جدول قطر کلکتور را بدست آورد.

مصرف کننده تا علمک و

 -5محل نصب کلکتور حتی االمکان درفضای بازدرهرحال دارای
تهویه طبیعی باشد.
 -6قطر کلکتور نباید از قطرلوله اصلی کمتر باشد.
 -7درروش کلکتوری سایزینگ ازآخرین مصرف کننده تاعلمک
درنظرگرفته می شود.
شکل زیر نحوه اتصال چند کنتور به کلکتور رانشان میدهد:
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کنتور
 -1کنتوربایددرداخل محدوده ملک ونزدیک ترین نقطه به درب ورودی
ساختمان قرارگیرد.
 -2کنتور باید درجائی نصب گرددکه درمعرض جریان هوا باشد.
 -3کنتوربایدطوری نصب گرددکه درمعرض صدمات فیزیکی قرارنداشته
باشد.
 -4درساختمان هایی که کنتوردرراهروی ورودی ویادرپاگردپله
هاقرارمی گیردمی بایست محل نصب کنتورتوسط درب ازواحدمسکونی تفکیک
شده وتمهیدات الزم برای تهویه دائمی هوا پیش بینی گردد.
 -5اجرای دیوار یا حائل

پشت کنتورالزامی است.

 -6فاصله کنتورازمنابع تولید اشتعال ازقبیل کوره وآبگرمکن
بایدحداقل 1مترو ازسیم های برق که روی کارنصب شده اندباید حداقل
 10cmواز کنتوربرق  50cmباشد.
-7ارتفاع لوله جانشین کنتورتاکف زمین باید 180 cmباشددرصورت عدم
امکان افزایش ارتفاع تا  220cmبالمانع است.
 -8جدول انتخاب کنتور
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-9دراجرای لوله ورودی وخروجی کنتوردقت الزم بعمل آید(ورودی از چپ)

-11کنتوردرارتفاع  1.5mکه قابل قرائت باشدنصب گردد.
-11اختصاص بیش از یک کنتور به واحدهای مستقل
تجاری،فرهنگی،اداری…بایک سندمالکیت ممنوع است.
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-12نصب کنتوردرفضای مشاع بالع مانع است (ولی نبایددرراه پله
هاقرارگیرد،کنتوربایددرمحدوده قانونی ملک موردنظر اجراگردد).
 -13درمواقعی که ازیک کنتوردریک مغازه برای گازرسانی به چندمغازه
استفاده می شود لوله هاازبیرون مغازه هابانصب شیرقفل شونده اجرا
شده وبه داخل مغازه پخش گردد.دراینصورت رضایت محضری مالکین جهت
قرارگیری کنتوردریک مغازه بانظرات مهندس ناظر ضروری است.

شیرها
 -1شیراصلی بالفاصله بعداز کنتور ودرارتفاع  180cmاز کف زمین نصب
شود .حداقل فاصله افقی بین خروجی کنتور وشیراصلی 50تا60cm
درنظرگرفته می شود.
 -2نصب شیرقفلی برای سیستم کلکتوری بعدازهرانشعاب قبل از
کنتورالزامی است.این شیرها در آپارتمان هادرپارکینگ نصب می شود.
 -3قطر شیرهای فرعی بایدباقطر لوله گازورودی هرآپارتمان یکسان
باشد.
 -4اگرملکی دارای چندساختمان مجزاباشدهرساختمان به غیرازشیرقطع
کننده اصلی بایدیک شیرمستقل قطع کننده داشته باشد.
 -5درساختمان هایی که دارای بیش ازیک واحدمسکونی باشد بایدروی
لوله انشعاب هرواحدکه ازلوله های اصلی منشعب می گردددرمحل یا
ارتفاع مناسبی که درمعرض صدمات فیزیکی نباشدولی قابل دسترس برای
ساکنین آن ساختمان باشد(درحدود ) 180cmقبل ازورودبه واحد یک
شیرقطع کننده سریع (شیرفرعی) ویک شیرقفل کننده در محل انشعاب ودر
دسترس کلیه افرادساختمان نصب شود.
همچنین برای ساختمان های تک واحدی درصورتیکه فاصله کنتور تاورودی
ساختمان بیشتراز 20mباشد شیرقطع فرعی الزام است.
 -6درانتهای انشعاب لوله کشی گازبرای هردستگاه گازسوزبایدیک
شیرمصرف نصب شودوقطر شیرمصرف تا )" 50mm(2هم اندازه انشعاب
وباالتراز آن می تواند شیر " 2با تبدیل مجاز صورت گیرد.
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-7شیر وسایل گازسوز نباید درپشت دستگاه قرار گیرد.

 -8محور لوله شیر تمام دستگاه های گازسوزبایدافقی،موازی
ًشیرهای روشنائی می
دیوارودرجهت دستگاه گازسوز باشد.استثنائا
تواندقائم نصب گردند.
-9فاصله شیر روشنائی باید حداقل از سقف  80cmوازکف 170cmباشد.
-11فاصله رایزر شیرتارایزردودکش مربوطه می بایست بین 60تا 80 cm
باشد.
 -11کلیه شیرهای مصرف درزمان بازرسی بادرپوش دنده ای هوابندودر
حالت بازباشد.
-12نصب شیرقطع جریان گازاضافی وشیرخودکارقطع گاز،حساس درمقابل
زلزله درساختمان های خاص مثل کتابخانه ها،موزه ها،بیمارستان ها
و… اجباری می باشد.
-13برای دستگاه های گازسوزی که مابین قفسه بندی قرارمی
گیرند،شیرانشعاب بایدطوری نصب شودکه باالترازارتفاع قفسه
ًدرباالیاپشت دستگاه گازقرارنگیرد.
هاباشدومستقیما
-14درمورددستگاه های گازسوزی که به طورمستقل نصب می شوندازقبیل
بخاری،آبگرمکن وهمچنین درصورتیکه اجاق گازخارج ازقفسه بندی
قرارگیردشیرانشعاب بایددرمحلی غیرازپشت دستگاه گازسوزکه به راحتی
قابل دسترس باشدنصب گردد.
 -15شیرهای مصرف نبایدداخل کابینت ویامحفظه دربسته قرارگیرد.
 -16درمحل هایی که شیرگازدرمجاورت کلیدوپریزبرق،جعبه تقسیم،جعبه
فیوزقرارمیگیرد،شیرگازبایددرارتفاع حداقل 10cm
باالترازکلیدیاپریزویادرفاصله افقی  10cmازآنها نصب
ًدرزیرکلیدیاپریزقرارگیرد رعایت حداقل  50cmفاصله
شود.اگرشیراجبارا
ضروری است.
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 -17نصب شیرگازدرترازپایین ترازترازذکرشده وپایین ترازارتفاع
کلیدوپریز درصورتی مجازاست که حداقل 10cmفاصله افقی ازلبه
کلیدوپریزداشته باشد.
-18شیرفرعی درآپارتمان های دارای کنتورمشترک ویامجزا بایستی
ًدرراه پله قرارگیرد.
حتما
 -19برای انتخاب شیراصلی بهتراست که تناسب دبی باسایزشیررعایت
گرددبه طوریکه :
برای مصرف  0.1تا  12.5m3/hrاز سایز "1برای مصرف  12.5تا  25از سایز "1 1/2برای مصرف باالتراز 25ازسایز" 2استفاده شود.اندازه شیراصلی رامی توان یک سایزپایین ترازقطرلوله اصلی گرفت به
شرطی که اندازه آن از اندازه لوله خروجی ازکنتورکمترنشودوحداقل
اندازه لوله اصلی نبایدازیک اینچ کمترباشد.
-21از شیرهای گاز استاندارد استفاده شود .توجه شود معموالً طرف اول
شیر عالمت استانداردوطرف دوم سایز آن نوشته شده است.

موقعیت قرارگیری شیر وسایل گازسوز:
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لوله ها
لوله های روکار:
-1لوله های مورداستفاده درلوله کشی روکاربایدازجنس فوالدی سیاه
بدون درزیادرزدارباشدو ازاستاندارد ملی و مشخصات زیر باشد.:
لوله های موردتاییدلوله درزدار (سپاهان) که روی لوله نوشته شده
است ولوله های بدون درزرده  40اهواز می باشد .توجه شود که اتصاالت
ً بدون درز باشد.
لوله باید حتما

جدول مشخصات لوله هاي بدون درز
منابع  :كتاب مبحث ۷۱
http://www.insigroup.comاينترنت  ،سايت
 ...و
 : API : American Petruleum Instituteتعريف

انجمن نفت آمريكا

مشخصات فني براي خطوط لوله ها

API - 5L - GRB

PSIتنش تسليم حدودا

00111

API - 5L - GRB

PSIتنش تسليم حدودا

4.111

API - 5L - X42

تنش تسليم حدودا

API - 5L - X52

52000PSI

و  ( DIN 2440استاندارد خارجي لوله هاي بدون درز ) SEAMLESSاوزان استاندارد وقطر لوله هاي بدون درز ( مانسمان
استاندارد ايران براي لوله )  SCH 80و  API5L/ASTM A53/ASTM A106 - SCH 40و API5L/ASTM A53/ASTM A106 - SCH 20 DIN 2441
 .برای فشار قوی هستند رده های  ۰۴و  ISIRI 3574 ) ۰۴و  ( ISIRI 3360هاي بدون درز
 .در جدول زير مشخصات برای رده  ۲۴داده شده است
مشخصات
لوله به اينچ

رايج قطر خارجي
بازار ) ( ميلي متر

.....................

وزن لوله بدون درز
به كيلوگرم در هر
شاخه شش متري

وزن بر حسب
كيلوگرم در متر از
سايت فوالد  ....و
كتاب

وزن لوله بدون درز
ضخامت
شاخه  6متري از سايت
لوله ( ميلي
گروه ملي صنعت فوالد
) متر
ايران

۷/۲

۲

۲۷۶۳

۱۶۳۲

۷۶۲۲

تا 7.07

كيلوگرم 7.24

۲۶.۲

۳/۰

۲۶۲

۲.۶۸

۸۶۰۰

۷۶۲۰

تا 7.07

كيلوگرم 9.38

۲۶.۲

۷

۳

۳۳۶۱

۷۰۶.۰

۲۶۰۰

گرم 14.49

۳۶۲۲

تا  84.71كيلو

۷/۰ ۷

۰

۰۲۶۰

۷۰۶۰۰

۳۶۷۰

تا 87.1.

كيلوگرم 18.65

۳۶۲۲

۷/۲ ۷

۲

۰۰۶۳

۲۷۶..

۳۶.۷

تا .8.17

كيلوگرم 21.44

۳۶۲۲
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۲

.

.۴۶۳

۳۴۶.

۲۶۷

تا 01.71

كيلوگرم 30.29

۳۶.۲

۷/۲ ۲

۱

۱.۶۷

۳۸۶۴.

.۶۲۷

تا 07.40

كيلوگرم 38.66

۳۶.۲

۳

۰

۰۰۶۸

۲۴۶۰۲

۰۶۰۱

تا  01/7.كيلو

گرم 46/48

۰۶۴۲

۰

۷۴

۷۷۰۶۳

۱۲..

۷۲۶۷

كيلوگرم 99/62

۰۶۲

تا 60/70

 -2تاییدلوله کشی گازساختمان پیش ازانجام نازک کاری،نصب درب
وپنجره وشیشه وپیش از قابل سکونت شدن ساختمان غیرقابل قبول بوده
وبازرسی وتاییدآن بایدپس از انجام مراحل فوق وقابل سکونت شدن
ساختمان انجام گیرد.
-3درصورت عبورلوله گازاززیرسقف پیلوت وتاییدآن درصورت عدم
سفیدکاری ویانماکاری سقف پیلوت ممنوع می باشدوبایستی
ًبعدازعملیات اتمام نماکاری سقف ،لوله کشی انجام گیرد.
حتما
-4ازاجرای لوله به صورت بارفیکسی اجتناب گردد.
-5لوله بعدازکنتوربیرون ملک نباشد.
-6عبورلوله ازدیوارهای باربرباغالف فلزی دوسایزباالتراجراگرددودرون
غالف جوش نباشدوفضای بین لوله وغالف بایدباموادعایقی
مانندقیرپرشودوهمچنین دوسرغالف بااستفاده از الستیک مسدودشود.
-7تعداد اتصاالت پشت سرهم ازدوعدد بیشترنباشد.
-8درمواردیکه لوله از داخل دیوار،کف،سقف،چهارچوب(دروپنجره
ویاشیشه) به صورت تقاطع عبورمی کندبایدازغالف غیرفلزی باقطریک
سایزبیشترازقطر لوله استفاده شود.
-9درمواردیکه لوله به طورقائم ازسقف عبورمی کندنصب غالف با قطریک
اندازه بیشترازقطرلوله الزامی است ودوانتهای غالف باید با الستیک
مسدود شود.
-11عبورلوله ازسقف به نحوی که دوطرف لوله آزاد(مثل عبورلوله
ًجوشی ممنوع است
ازوسط اتاق یاعبورعرضی ازراهروبدون ساپورت)ترجیحا
(بدلیل استفاده بعنوان محل آویز).
-11اگردرزمان اجرای لوله کشی گاز استفاده ازملک همسایه اجتناب
ناپذیرباشد بایستی ازهمسایه رضایت محضری اخذشود.
 -12لوله ها نبایددرحریم همسایه باشد(حتی بارضایت محضری).
-13عبورلوله ازداخل مغازه به داخل ساختمان ویا برعکس ممنوع است.
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-14درلوله کشی واحدهای مسکونی-تجاری ویاترکیبی مسکونی تجاری
عبورلوله اختصاصی هرواحدازحریم اختصاصی واحدهای دیگرممنوع است.
-15درلوله کشی گاز جهت تغییر مسیر فقط می توان اززانوی استاندارد
90درجه بدون هرگونه برش ویاتغییرلبه استفاده کرد.
-16فاصله لوله روکارتالوله های آب باید حداقل 5cmباشد.درمواردیکه
حفظ فاصله فوق امکان پذیرنباشدبایدروی لوله گازرا مانندروش
توکارچسب ونوارپیچی نمود.
-17کانال های افقی یاقائم ساختمان که لوله گازازآنها عبورمی کند
بایدامکان تعویض طبیعی هوادرآنهاطوری باشد که گازدرآن جمع نشود.
-18عبورلوله گازازداخل کانال های مربوط به
هواکش،آسانسور،دودکش،تهویه وامثال آنها مجازنیست.
-19فاصله سیم روکار،کلید وپریزبرق بالوله های گازبایدحداقل
5cmباشد.
 -21درصورتیکه لوله انشعاب مشعل ازکف موتورخانه عبورمی کندارتفاع
آن ازکف بایدحداقل  5cmباشد.
-21درصورتیکه لوله درمعرض ضربات فیزیکی قرارداشته باشدبایدباحفاظ
مقاوم ازواردآمدن ضربه جلوگیری نمود.
-22درلوله کشی افقی وقائم روکار که درمعرض تغییرات حرارت قابل
توجه قرارمی گیرد بایدپیش بینی های کافی یرای مقابله باانقباض
وانبساط لوله بعمل آید.
-23عبورلوله گازبه صورت افقی ازپشت دستگاه گازسوزبایدازارتفاعی
پایین ترازسطح شعله باشد.درصورتیکه لوله گاز باالترازدستگاه
گازسوزقرارگیردبایدحداقل  50cmازسطح شعله فاصله داشته باشد.
-24درصورتیکه لوله کشی گازبه منظوررسیدن به نقاط مصرف ازروی بام
عبورکند،محل عبورلوله درروی بام بایدبه نحوی باشدکه درمعرض
برخوردبااجسام خارجی و مسیرعبورومرورنباشدودرصورتیکه که احتمال
تماس طوالنی لوله باآب باران وبرف وجودداردبایدپیش بینی های الزم
برای جلوگیری اززنگ زدگی لوله بعمل آید.
-24چنانچه لوله گازازسقف کاذب عبورکندبیشتر از  1.5mبایستی روی
لوله بوسیله چسب ونوارمانندروش توکارپوشاند.
 -25عبورلوله گازازسقف کاذب حمام هاومناطق مرطوب مانندسونا ممنوع
است.
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-26درصورتیکه قسمتی (کمتراز )1.5mداخل سقف کاذب باشدبایستی بدون
اتصال جوش ورنگ آمیزی مانند روکار انجام گیرد.
-27محل نقاط انتهائی (نقاط مصرف)درمحل خودبوسیله بست های فلزی به
دیوارمحکم میگردند.
-28نقاط انتهائی نبایددرپشت درها ویا دستگاه های گازسوز قرار
گیرد.
-29بستن یاجوش دادن یک لوله به لوله دیگرولوله به اسکلت فلزی
ً ممنوع است.
ساختمان ویااجزای فلزی غیرثابت بطورمستقیم مطلقا
-31حداکثرفاصله بین نقاط اتکای بست یا پایه ها درلوله کشی در
حالت افقی

بایدبرای قطرهای " 1/2برابر  2mو " 1,3/4برابر  2.5mو

" 1 1/4وبزرگتر  3mباشدوبرای حالت قائم درتمام سایزها  3mمی
باشد.
-31درسایزینگ لوله دقت شودکه یک سایزکمترویادوسایزبیشترازظرفیت
برش داده می شود.
-32عایقكاري لوله های گاز:
همواره خوردگي و زنگ زدگي باعث نشت گاز و ایجاد حادثه مي گردد.
عوامل موثر:
به جا ماندن قسمتي از لوله از عایقكاري-ترك بر اثر تنش حرارتي و
فیزیكي  -خراشیدگي بر اثر حمل و نقل -صدمات ناشي از سنگهاي تیز
هنگام پر كردن كانال  -فشار انبساط و انقباض داخل زمین-نفوذ ریشه
درخت  -وجود آهك  ،گچ و  ..در خاك -نشت فاضالب در خاك اطراف لوله
صدمات ناشي از عملیات ساختماني اطراف-تاثیر باكتریهاي در خاك 0در لوله كشي روكار:
برای عایق کاری لوله های روکار،لوله هاابتداباید زنگ زدائی  -چرب
زدائی شده وسپس بایک الیه ضدزنگ ویک الیه رنگ روغنی،رنگ آمیزی
نمود.
-33جوشکاری باید یکنواخت وعاری ازنواقص ظاهری باشدوازنوع لب به
لب مطابق استاندارد بند  6-5-17مقررات ملی گازباشد.

لوله های توکار :
-1لوله های توکاربایستی ازجنس فوالدی سیاه بدون درز استاندارد
 DIN2440وازرده  40اهوازوباروش جوشکاری برق اتصال داده می شود.
-2نوع جوشکاری لب به لب وبا برق مطابق استاندارد بند 6-5-17
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-3بازرسی لوله کشی توکار درسه مرحله انجام میگیرد الف)پیش بازرسی
شامل تعیین مسیرها،کانال هاومصالح موجود ب) پایان جوشکاری ونظارت
مصالح،نوارپیچی وتست نوارپیچی ج)بازرسی نهائی وتست.
-4عایق کاری لوله های توکار:
توضیح اضافی  :در مصارف فشار قوی  :برای جلوگیری از زنگ زدن لوله
های زیر کار ،بوسیله عایق پوش کردن لوله ها و یا حفاظت کاتدی
توام با عایق پوش کردن انجام می گیرد که عایق پوش کردن لوله ها
نیز به دو روش سرد و گرم انجام می شود.
در روش عایقکاری سرد برای مصارف فشار قوی از مواد  :رنگ آستری
(پرایمر) -نوار زیری  -و نوار روئی استفاده می گردد  .که فعال
خارج از بحث ما می باشد.
لوله کشی توکار برای مصارف فشار ضعیف ( یک چهارم  (psiکه موضوع بحث
ما می باشد:
مراحل انجام کار:
زنگ زدائي با سنباده وبرس -چربي زدائي  -پرایمرزنی (پرایمر و یا
آستری  :اصوال بالفاصله بعداز تمیز کردن سطح لوله انجام شود ) -
پیچیدن نوارپرایمر ) پس از اینکه آستری بحدی خشک شد که به انگشت
نچسبد ولی اثر انگشت بر روی آن باقی بماند الزمست نوارپیچی انجام
شود(
توجه :۱پرایمر زني در هواي باراني  -مه سنگین  -در گردوغبار و یا
در درجه حرارت زیر  -۵درجه سانتیگراد مجاز نیست.از به کاربردن
آستریهائی که در اثر باز بودن درب مخزن ،موادفرار آن از بین رفته
یا فاسد شده بایدجلوگیری شود .قبل از باز کردن درب ظرف آستری ،
باید بقدر کافی آنرا تکان دادتا بخوبی مخلوط شود.
توجه  :۲در پاک کردن لوله ها نباید از اشیاء تیز و برنده از قبیل
چاقو و تیغه اره و امثال آن که باعث بریدگی یا ایجاد خراش یا
فرورفتگی در سطح لوله می شود استفاده کرد  .مواد چربی دار و
روغنی روی لوله باید بوسیله حاللهای نظیر زایلین یا تلوئن پاک شود
.
توجه  :۳پرایمر و نوار باید ساخت یك كارخانه باشند( در اکثر
موارد به خاطر صرفه جوئی در هزینه  ،از آستریهائی در ظرفهای یک
لیتری که همجنس با نوارپرایمر نمی باشد استفاده می گردد که با
توجه به همجنس نبودن آن با نوار پرایمر صحیح نمی باشد )  -نوار
پیچي با همپوشاني  00درصد انجام مي گیرد  -در جاهاي مرطوب دوبار
نوارپیچي انجام شود
(یک بار پرایمر  ،سپس نوار  ،مجددا فقط نوار روی نوار قبلی) .
مشخصات نوار:
- ۱ضخامت نوار براي حالت عادي  0.0و ضخامت الیه چسبي آن  0.0میلي متر
و براي نوار سر جوشها  ،ضخامت نوار  0.0میلي متر و ضخامت الیه چسبي
آن  0.0میلي مترمي باشد.
- ۲مقاومت کششی حداقل  ۵کیلوگرم بر یک سانتی متر عرض نوار
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- ۳میزان چسبندگي نوار به لوله حداقل  ۵/۱كیلوگرم به ازاي هر
سانتیمتر عرض نوار و میزان چسبندگي نوار به نوار  0.0كیلوگرم به
ازاي هر سانتي متر عرض نوار مي باشد.
- ۴نوار پیچي با زاویه و كشش مناسب انجام شود  ،بطوریكه در هنگام
نوار پیچي بیش از  ۵/۵درصد از عرض نوار كاسته نشود.
- ۵ازدیاد طول حداقل  ۱۵۵درصد مقاومت عایق کنندگی حداقل یک میلیون
مگا اهم.
- ۶مقاومت الکتریکی حداقل  ۴۵کیلووات بر میلیمتر.
- ۷حدود دما برای حفظ مشخصات نوار بین  -۲۵تا  ۶۵۶درجه سانتگراد.
-۸رنگ سیاه
توجه  : ۴در صورتي كه حلقه نوار در هنگام نوار پیچي به پایان
برسد  ،نوار جدید حداقل یك دور روي نوار قبلي پیچیده شود.
در محل اتمام نوارپیچي باید نوار سه دور روي هم پیچیده شود.
توجه  : ۵در صورتیكه نوار پیچي لوله ها قبل از جوشكاري انجام شده
باشد  ،نوار پیچي سر جوشها و اتصاالت باید بوسیله نوار نرم مخصوص
سر جوشها و اتصاالت انجام شود.
توجه  : ۶در مواردی مشاهده شده که بعضی از مجریان از نوار سفید
برای عایقکاری استفاده می کنند  ،الزم به ذکر است که نوار سفید به
نام نوار روئی در لوله کشی فشار قوی مطرح بوده و مشخصات آن بعلت
ضعیف بودن مناسب برای عایقکاری مصارف خانگی و تجاری فشار ضعیف
نمی باشد  .از این نوار در فشار قوی  ،بر روی نوار زیرین پیچیده
می گردد  .برخی از مشخصات نوار سفید عبارتند از  :ضخامت کلی نوار
 ۵.۵میلی متر (ضخامت نوار  ۵.۴و ضخامت الیه چسبی آن  ۵.۱میلی متر
) -مقاومت کششی آن حداقل  ۳کیلوگرم بر سانتی متر عرض نوار.
توجه  : ۷در صورت آسیب دیدن نوار ،باید قسمت آسیب دیده به طور
كامل دور تا دور لوله باز و سطح لوله به اضافه  0سانت ازهر طرف
تمیز و پرایمر زده شده و مجددا نوارپیچي شود.
توجه  : ۸مدت زمان الزم براي رسیدن به استحكام نهائي نوار پرایمر
روي لوله  ،حدودا  00تا  02ساعت مي باشد  ،بعبارتی حداقل بعد از
حدود  ۲۴ساعت تست چسبندگی نوار به لوله انجام شود.
(بسته به جنس استفاده شده(.
توجه  : ۹در صورتیكه چسبندگي نوار به لوله مناسب نباشد  ،كل نوار
مربوطه باید باز شده و پس از تمیز كردن سطح  ،پرایمر زني و
نوارپیچي مجددا تحت شرایط استانداردانجام پذیرد.
مطلب اضافی  :میزان مصرف پرایمر  :حدودا یك لیتر به ازاي هر
00متر مربع سطح خارجي لوله  .طبق محاسباتم براي لوله هاي مختلف
نتایج زیر حاصل گردید  :هر لوله شش متري به قطر  00.2 ، ۲/۱سي سي
پرایمر نیاز دارد  ،بعبارتي با یك لیتر پرایمر مي توان تعداد 20.4
لوله  ۲/۱اینچ یا تعداد  0..2لوله  ۴/۳اینچ یا تعداد  00.0لوله 0
اینچ یا تعداد  00.0لوله  0 ۴/۱اینچ یا تعداد  ..0لوله  0 ۲/۱اینچ
و یا تعداد  0.0لوله  0اینچ را پرایمر زني نمود .
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-5درصورتیکه لوله های گاز باسایر لوله های تاسیساتی وکابل برق
دریک کانال افقی یاقائم قرارگیرندبایدلوله های گازحداقل به فاصله
 10cmباسایر لوله هاوکابل برق فاصله داشته باشند
ورنگ آمیزی ومهاراین لوله طبق لوله های روکار انجام
میگیرد.دراینصورت کانال بایدبه هوای آزادراه داشته باشدوامکان
تعویض هوادرآن پیش بینی شود.درصورتیکه خط فاصله فوق 10cm
مقدورنباشد بایدلوله گازرابوسیله عایق حرارتی وازکابل برق بوسیله
غالف پی وی سی یا انواع دیگر جدانمود.
-6چنانچه لوله گازدرداخل کانال افقی مستقلی قرارداشته باشدپس
ازعایق کاری(چسب ونوار)بایداین کانال با ماسه خشک پرشود.
-7عبور لوله های توکارازداخل ویا دهانه چاه آب وفاضالب ممنوع
است..
-8لوله گازتوکاری که بوسیله مصالح ساختمانی پوشیده می شود بایداز
سایرلوله های تاسیساتی وکابل برق  10cmفاصله داشته باشد
درغیراینصورت بایدبوسیله عایق حرارتی واز کابل برق بوسیله غالف پی
وی سی جدا نمود.
عبورلوله از اماكن مختلف
:حمام8
عبوراز كف خواب ،سقف و ديورار خواب ممنوع است –

:آشپزخانه ۲-
از كف خواب ممنوع است ولي در شرايط اضطراری با  0سانت فاصله از كف و دوبار عايق مشكلي
.ندارد  -ديوار خواب هم مشكلي ندارد  -سوراخ كردن كف آشپزخانه و عبور لوله از آن ممنوع مي باشد
 :توالت ۳-
 .كف خواب ممنوع  -ديوار خواب فقط با عبور از غالف پلي اتيلن مجازاست  -از سقف مشكلي ندارد
 :انباري ۰-
اگر خشك باشد نياز به عايق كاري ندارد  -اگر ضربه پذير باشد ضمن انجام عايقكاري ( انباري خشك يكبار و براي
 .انباري مرطوب دو بار عايقکاری ) از غالف فلزي با دو سايز باالترعبور كند
 :پاسيو ۲-
به خاطر تعرق زياد در كف و سقف ( وجود گلدان  -دريچه حمام )...فقط لوله از ديوارها با انجام عايقكاري مجاز می
 .باشد  -در صورت اضطراری عبور از كف با فاصله  0سانت از كف ( مثل آشپزخانه ) با دو بار عايقكاري

http://www.mohandes-iran.com

 :نورگير .-
اگر سقف پوشيده باشد و تعرق كند حكم پاسيو را دارد -اگر تنگ باشد و آدم رو نباشد  ،مجاز نيست -اگر عادي بود
يكبار عايق شده و سرلوله به هوای آزاد راه داشته باشد (.اگر مرطوب باشد دوبار عايق شود) -لوله ها از كنار پنجره
حمام عبور نكند ( به خاطر تعرق و احتمال نشت در حمام)
 :زير زمين ۱-
حتما جواز مسكوني بودن آن كنترل شود  -وسايل مجاز متناسب با فضای زيرزمين
بخاري -پلوپز-اجاق گاز و در صورت وجود تهويه مناسب ،آبگرمكن زميني و در صورت وجود فرضا يك متر پنجره
به حياط آبگرمكن ديواري ( نديم بهتر است ) هم مي توان داد  -اگر هوا كافي نباشد براي همه موارد تصميم با ناظر
است)
 .دريچه تهويه آيفونی هم در نظر بگيريم -
 :پشت بام ۰-
از روي ديوار پشت بام به خاطر ضربه پذيري  ،رطوبت و گرما و همچنين داخل خرپشته ممنوع است  -انشعاب پلوپز
 .از ديوار جان پناه  ،آنطرف خرپشته مشكلي ندارد
 :اتاق خواب ۸-
شومينه  ،بخاري تشعشعي و روشنائي ممنوع است  -در صورت وجود حمام در آن  ،بخاري ممنوع است ( مگر در
) شرايطي كه اتاق باالي  80متر باشد و تهويه هم داشته باشد و خود حمام نيز چداگانه دارای تهويه باشد
 :سقف كاذب شيرواني ۷۴-
 .لوله گاز حتما عايق شود -ضربه پذيري نباشد  -به هواي آزاد راه داشته باشد
 :سقف كاذب حمام ۷۷-
 .عبور لوله گاز از سقف كاذب حمام ممنوع مي باشد
 :كمد ديواري ۷۲-
 .با توجه به وجود ضربه پذيري از غالف فلزي با دو سايز باالتر استفاده گردد  -حتي االمكان از باال رد شود
 :كابينت ۷۳-
لوله عايق شود -از داخل يا پشت كابينت عبور كند -لوله از باال و پائين كابينت با رعايت فاصله از شعله و آب چگان
.عبور كند
 :موتورخانه ۷۰-
 .كف خواب با  0سانت باالتر از كف  -ضربه پذير نباشد  -فقط انشعاب مشعل داده مي شود
 .توجه : ۷انشعاب مشعل از لوله اصلي مي باشد
:حياط بدون ماشين و باغچه بدون درخت ۷۲-

http://www.mohandes-iran.com

ايجاد كانال سيماني  41سانتي با عرض 01سانت 81 -سانت زيرين خاك نرم  ،قراردادن لوله عايق شده در مركز
 .كانال  81 ،سانت بعدي روي لوله خاك نرم  ،قرار دادن نوار زرد يا موزائيك  ،مابقي خاك معمولي و كف سازي
:حياط سواري رو و يا پاركينگ ۷.-
حفر گودال  71سانتي ( تا يك متري ) 80 ،سانت زيرين خاك نرم  ،قراردادن لوله دو بار عايق شده  80 ،سانت بعدي
 .روي لوله خاك نرم  ،قرار دادن نوار زرد  ،مابقي خاك معمولي
 :حياط كاميون رو ۷۱-
سانت زيرين خاك نرم  ) ،15 ،حفر گودال  8.0متري ( در بعضی کتابها عمق گودال يك متري قيد شده است
 .قراردادن لوله دو بار عايق شده 80 ،سانت بعدي روي لوله خاك نرم  ،قرار دادن نوار زرد  ،مابقي خاك معمولي
توجه : ۲در مواقعي كه نمي خواهند عمق زياد شود از دال بتني و قرار دادن سنگ و يا درپوش روي آن استفاده مي
 .شود
 :باغچه درختي ۷۰-
حتي االمكان به خاطر وجود ريشه و احتمال آسيب ديدن لوله يا پوشش آن بوسيله ريشه درخت عبور نکندبهتر است
 ،در صورت اضطرار بايد از دال بتني استفاده شود  .ايجاد كانال سيماني  41سانتي با عرض 01سانت 81 -سانت
زيرين خاك نرم  ،قراردادن لوله عايق شده در مركز كانال  81 ،سانت بعدي روي لوله خاك نرم  ،قرار دادن نوار زرد
 .يا موزائيك  ،مابقي خاك معمولي و كف سازي
توجه - ۳اگر لوله گاز با ساير لوله ها در يک کانال مشترکی قرار می گيرند که نمی توان آنرا با ماسه پر نمود  ،بايد
دارای تهويه بوده و به هوای آزاد مرتبط باشد .در صورتيکه روی کانال پوشانده می شود بايد در هر  ۰الی  ۲متر
 .دريچه ای مشبک به منظور خروج گاز نشت شده احتمالی پيش بينی گردد

دودکش
-1محاسبه سطح مقطع دودکش براساس فرمول  A=0.02Q/Hانجام میگیرد
که درآن  Aسطح مقطع دودکش برحسب سانتیمترمربع  Q(kcal/hr) ،ظرفیت
حرارتی دستگاه و  h1 ، H=h1+0.5h2طول عمودی دودکش و  h2طول افقی
دودکش برحسب متر میباشند.
جدول زیر ظرفیت دودکش های فلزی تک جداره وسیمانی پیش ساخته ازیک
وسیله گازسوز رانشان میدهد:
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همچنین جدول زیر ظرفیت دودکش های بامصالح ساختمانی بارابط فلزی
تک جداره برای استفاده از یک وسیله گازسوزرانشان میدهد:

http://www.mohandes-iran.com

-2حداقل قطر دودکش وسایل گازسوز 10cmمی باشد چنانچه محاسبات
کمترازاین باشد،حداقل همان  10cmبایدرعایت شود.
 -3حداکثر طول لوله رابط دودکش  0.45متر برای هراینچ قطرلوله رابط
می باشد درصورت بزرگتربودن بایدباافزایش قطرویاارتفاع کل دودکش
ظرفیت موردنظرراتامین کرد(.برای یک دودکش به قطر  (4") 10cmطول
لوله رابط حداکثر  1.8mمی باشد.
از نصب دودکش به صورت افقی خودداری شود زیرا گازهاي گرم حاصل از
احتراق به صورت افقي خارج نمي شوند.
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حداکثرطول قسمت افقی لوله رابط نباید از75درصد طول لوله عمودی
دودکش بیشترباشدوهیچگاه نبایداین طول از 3mبیشترباشد.
-4جنس لوله های رابط ازورق فوالدی واتصاالت دودبندی شود.
-5شیب لوله رابط  1سانتیمتر درهر 30سانتیمتر طول افقی دودکش به
سمت باالباشد.دودکش های روبه پایین گازهای سمی راخارج نمیکنند.

 -6لوله رابط دودکش درهمان فضائی نصب شودکه دستگاه درآن قراردارد
وبابست وتکیه گاه به اجزائ ساختمان ثابت ومهارشود.ولوله رابط نمی

تواند آکاردئونی باشد.
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-7تمام لوله های رابط بایددربرابر ضربات فیزیکی محافظت وقابل
دسترسی باشند.
-8قطر لوله رابط بایدمساوی یابزرگترازدهانه خروجی کالهک تعدیل
باشد.
-6انتهای کلیه دودکش ها باید حداقل  1مترازسطح پشت بام باالتربوده
وازدیوارهای جانبی نیز حداقل  3مترفاصله داشته باشد درصورتیکه
فاصله کمتراز  3مترباشد انتهای دودکش باید حداقل  60cmازبلندترین
دیوار مجاور باالتر قرارگیرد.شکل های پایین کم بودن ارتفاع دودکش
نسبت به دیوارهای اطراف ،ارتفاع نامناسب دودکش ها و اجتماع
غیراصولی دودکش هادر کنارهم را نشان میدهد.
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-7اجرای دودکش بایستی به شکلی باشدکه حداکثرتصویرافقی آن ازیک
ونیم مترتجاوزنکند.
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-8کلیه دودکش هاباکالهک  Hاجراگردند.

استفاده از کالهک غیراستاندارد:

-9دودکش هادرمحل تقاطع بالوله گاز بوسیله پشم شیشه عایق گردد.
-11درساختمان های بیش ازیک طبقه دودکش درطبقات باال به صورت
توکاروبامصالح ساختمانی محافظت گردد.
-11درساختمان های باسقف شیروانی بایستی دودکش ازفضای شیروانی
عبورکرده وبه فضای آزاد راه داشته باشد.
ً
-12دودکش ها بایستی حتما

سیمانی

یا آزبست باشند.

-13حداقل قطر دودکش شومینه  15cmمی باشد.
ً تاباالی بام (بدون
 -14دودکش شومینه بایدبدون درز ومستقیما
استفاده اززانوهای متعدد)ادامه داشته باشد.
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 -15حداقل قطردودکش پکیج وآبگرمکن دیواری  15cmمی باشد قطر واقعی
بیشتر براساس مصرف باید حساب گردد.
-16حداقل قطر دودکش مشعل شوفاژ برای کمترین مصرف

20cm

میباشد.

قطرواقعی بیشتربراساس مصرف حساب میگردد.
 -17حداکثر طول افقی دودکش درموتورخانه 1متر می باشد.
-18دودکش ها هنگام عبور از کنار حمام بایستی باتیغه  10cmازتیغه
حمام جداگردند.
 -19هنگام عبور دودکش به صورت افقی ازدیوار،یک غالف دیواری فلزی
باید استفاده شود.
دودکش دوجداره باید بافاصله  2.5cmودودکش گالوانیزه حداقل
بافاصله مجاز  15cmازموادسوختنی مجاور نصب شود.
-19استفاده ازدودکش لب به لب ممنوع است.
-21حداقل فاصله کالهک دودکش ازدریچه تامین هوای ساختمان باید 3m
درنظرگرفته شود.
-21هرمصرف کننده بایددودکش مناسب ورابط مستقل داشته باشد.
-23دودکش ها باید توسط بست به دیوارمحکم شوند.شکل زیر عدم اتصال
نامناسب دودکش ها رانشان می دهد.
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-24عبوردودکش ازسقف کاذب واطاق های مجاور محل نصب
خالی مجازنیست.

وسایرفضاهای

-25قراردادن دهانه خروجی دودکش بصورت افقی بیرون ساختمان ممنوع
است.همچنین نبایددهانه خروجی دودکش رازیرسقف ویابالکن قرارداد.

-26نصب هرگونه دودکش درحریم همسایه حتی بارضایت محضری ممنوع است
حتی مغازه های زیرآپارتمان نمی تواننددودکش مغازه رادرحیاط
آپارتمان رهانمایند.
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-27درصورت عبوردودکش ازفضاها یاداکت های تهویه بایستی دودکش هارا
بوسیله فضاهای پوششی یاتیغه های جداکننده آجری ویاسیمانی
جدانمود.
-28اتصال خروجی وسایلی مانند هودآشپزخانه یاهواکش (فن) به دودکش
ً ممنوع است.
وسایل گرمایشی اکیدا

-29دودکش هایی که ازتراس مشرف به اتاق خواب عبورمی کننددرصورتیکه
درمعرض کوران بادقراردارندالزم است دودکش را ازداخل فضای پوششی
مناسب عبورداد.
-31قسمت عمودی دودکش بایدروی پایه های مناسب قرارگیردتاوزن آن به
ً طول عمودی دودکش توسط بست های مناسب به
پایه منتقل شود ضمنا
دیوار محکم گردد.
-31درصورت استفاده ازبخاری های دیواری دراماکن عمومی بایددهانه
دودکش هاحداقل درارتفاع  120cmتعبیه شده باشد.
-32دودکش مشترک حداکثربرای پنج طبقه (از یک ردیف)ساختمان
استفاده می شوددرصورت بیشتر بایدازدودودکش مشترک براساس جدول
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ً بایستی هوای احتراق
مربوطه درمقررات مبحث  17استفاده شود .ضمنا
دستگاه ازخارج ساختمان تامین شود.
 -33داکت دودکش باید ازباال به هوای آزاد ارتباط داشته باشد.
-34دودکش های فلزی گالوانیزه که ازفضاهای سرد مانند پشت بام
یازیرشیروانی عبورمی کنند بایدمجهزبه عایق مناسب باشند.بنابراین
ازدودکش های فلزی درنما نمی توان استفاده نمود.
-35مشعل های فن دارنمی توانند دودکش مشترک داشته باشند.
-36هرگزنمی توان پکیج دیواری را به دودکش های مشترک وشیرگازمشترک
وصل نمود.
-37درتمام پکیج های دیواری فاصله ازکالهک تعدیل دستگاه تاکالهک
تعدیل پشت بام (ارتفاع عمودی دودکش ساختمان)باید حداقل  4mباشد.
-38طول لوله افقی دودکش پکیج دیواری نباید از 20cmبیشترباشدولوله
افقی باشیب مناسب به سمت باال باشد.

-39هرگز نباید جداره بیرونی دودکش پکیج دیواری فن
دارراجدانمودوازهوای محیط اطراف محل نصب دستگاه استفاده
ًبه محیط آزادبیرون ازنصب دستگاه ارتباط
نمود.لوله دودکش بایدحتما
داشته باشد وهرگز نباید به داخل دودکش ساختمان متصل شود.
-41قراردادن دهانه خروجی دودکش دردرزانقطاع بین دوساختمان مجاز
نیستند.
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-41ازتغییرقطردرخروجی دودکش وکم کردن سایزآن وهمچین ازتغییر
ناگهانی دودکش خودداری نمایید.

-38استفاده از زانوئی های متوالی برای عبوردودکش عمودی
ازمجاورشناژهای افقی (حالت )Uباعث کم کردن کارائی دودکش می شود.
-39استفاده ازگچ ومصالح ساختمانی برای پرکردن فواصل ودرزهای
مابین دودکش درداخل دیوارساختمان ممنوع است.
-41عبوردودکش ازتیرهای بتنی وشناژهای افقی روی دیوارمجاز نیست.
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-41اگرازدودکش های غیردایره ای استفاده شود نسبت ابعاد مقطع
مستطیل نبایداز1به 1.5تجاوزکند.
-42اجرای دودکش درکناردرب ها،ورودی به اتاق ها،کمدهای داخل اتاق
ها درصورتیکه در به روی دودکش ها بازگردند ممنوع است.
-43اجرای دودکش بافاصله افقی کمتراز  50cmازپنجره های داخلی به
دلیل احتمال چسبیدن پرده به دودکش وآتش گرفتن آن ممنوع
است.همچنین حداقل فاصله مجاز دودکش ولوله رابط دودکش از اشیاء
وموادقابل اشتعال  50cmباشد.
-44دودکش ها بایددرداخل(بدنه)دیوارها اجراگردند(توضیح اینکه
مناسبترین دیوارها ،دیوارهای داخلی می باشند)اجرای دودکش به صورت
نمایان به خصوص دربیرون ساختمان غیراستاندارد بوده ومی باید عایق
ً اجرای دودکش ها
شده و توسط دیواردیگری پوشش داده شوند.ضمنا
درداخل دیوارحمام ها وفضا های تهویه به دلیل احتمال نشت دودکش به
طورکلی ممنوع است.
-46حداقل ارتفاع کل دودکش (ازسطح وسیله گازسوز) بایستی  3mباشد.
-47حداقل فاصله کالهک دودکش ازدریچه تامین هوای ساختمان باید 1m
باشد.
-48ارتفاع دریچه دودکش از سطح محل نصب بایستی  1.2mودودکش تا
 30cmزیردریچه ادامه یافته باشد.

 -49استفاده ازدودکش های قائم ساختمانی برای اتصال وسایل
گازسوزفن دار ممنوع می باشد.
-51فاصله دهانه دودکش تا دهانه وسایل گازسوز  :با رعایت تهویه مناسب برای وسیله گازسوز و نبود امکان
.سرایت حرارت به مواد قابل اشتعال جانبی و بروز آتش سوزی ،این فاصله بایستی به حداقل ممکن خود برسد
دستگاه گازسوز فاصله مجاز :
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همه وسایل گازسوزی که درکف نصب می شوند(بخاری،آبگرمکن،پکیج و…)
 45cmازاطراف 75cm،ازباالو اجاق گازخانگی 75cmازباال،بخاری دیواری
 100cmازاطراف و100cmازباال باشد.
-51مکان پیشنهادی قرارگیری انتهای دودکش لوازم گازسوز فن دار به
صورت شکل های زیر می باشد ونصب پنجره ویادریچه تأمین هوادرمنطقه
هاشورخورده نسبت به دهانه خروجی دودکش توصیه نمی گردد.

شکل ()1
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وسایل

گازسوز

-1استفاده ازوسایل گازسوز(بخاری ،آبگرمکن،پکیج و…)بامصرف بیش از
 1.5m 3درواحدهای مسکونی بادرزبند معمولی وبامتراژزیر  60m2بدون
امکان تعویض هوای موردنیاز برای احتراق وسیله گازسوز ممنوع
است.درآپارتمان های زیر 60مترمربع بهتراست از آبگرمکن زمینی بجای
دیواری استفاده شود.
-2جهت اجرای لوله کشی گازدرهرواحدمسکونی وجودآشپزخانه باشرایط
الزم (سینک ظرفشوئی،لوله آب وفاضالب)الزامیست.
 -3نصب هرگونه وسیله گازسوزدرحمام،رختکن،سرویس های بهداشتی
ومحوطه های سونا،استخروجکوزی ممنوع است.
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-4ممنوعیت نصب لوازم گازسوزدرساختمان های عمومی وخاص طبق فصل -17
 3مبحث 17

میباشد.
 :ممنوعيت نصب لوازم گاز سوز در مکانهای مختلف

الف)
در بخش  .-87که مربوط به گروه بندی ساختمان ها است ،انواع
:ساختمان های عمومی در  6گروه به شرح ذیل تعریف شده است

ساختمان های محل تجمع مانند مساجد ،سینماها ،تئاترها ،سالن های 1.
کنفرانس ،مراکز همایش های تخصصی ،تاالرهای اجرای موسیقی ،نمایشگاه
های آثار هنری ،موزه ها ،کتابخانه ها ،رستورانها ،سالن های
ورزشی ،اماکن تفریحی کودکان ،پایانه های مسافربری و حمل و نقل
.زمینی و هوایی
ساختمان های آموزشی و فرهنگی :اين ساختمان ها دربرگيرنده اتاق های متعدد و يا انواع ديگر فضاهای داخلی 2.
است که در هريک عده ای به منظور فراگيری علوم و فنون گرد هم می آيند .از جمله اين ساختمان ها می توان به
مدارس آمادگی ،ابتدايی ،راهنمايی و متوسطه ،هنرستان های حرفه ای ،دانشگاه ها و مدارس عالی ،مراکز آموزشی
.اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات اشاره نمود
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ساختمان های محل پذیرایی و اقامت موقت مانند هتل ها ،مسافرخانه 3.
.ها ،زائرسراها ،خوابگاه های دانشجویی

ساختمان های اداری ،وزارتخانه ها ،موسسات اداری و تجاری خصوصی و 4.
.دولتی ،بانک ها و ساختمان های پزشکان

ساختمان های تجاری و مراکز تجاری و داد و ستد مانند پاساژها5. ،
.بازارچه ها ،مراکز خرید و فروشگاه های بزرگ

ساختمان های بهداشتی ،درمانی و مراقبتی مانند بیمارستان های 6.
.معمولی و تخصصی ،مهدکودک ها ،شیرخوارگاه ها و خانه های سالمندان

)ب
انبارهاي محل نگهداري مواد قابل اشتعال ،كارگاههاي محل كار با مواد قابل اشتعال  ،كارگاههاي رنگ .... ،
كارگاههاي نجاري  ،خشك شوئي ها و ساير محلهاي مشابه )  ( -انبارهاي محل نگهداري دارو و مواد شيميائي ،
رخشوئي خانه ها  ،انبارهاي البسه و ملحفه در بيمارستانها  ،هتل ها  ،خوابگاهها و محل هاي مشابه ذکر شده در بند
) الف
....
داده نشود
انشعابي
هيچگونه
است
بهتر
فروشي
پرده
در
.
 .نصب شومينه  ،بخاري ديواري و روشنائي در اتاق خواب ممنوع مي باشد ....

ً اجاق گاز رادر محل وزش جریان باد مانند
 --5وسایل گازسوزمخصوصا
مقابل باد بزن هاي برقي  ،پنجره و ...قرار ندهیدزیرا این عوامل
باعث خاموش شدن شعله مي شوند و درنتیجه چون شیر اجاق باز است گاز
در فضا پراكنده مي شود و تولید خطر و آتش سوزي مي كند .
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-6نصب وسایل گازسوزگرمایش (انواع بخاری،آبگرمکن،شومینه
وپکیج)درفضاهای داخلی ساختمان های عمومی وخاص ممنوع است مگرآنکه
هوای موردنیاز احتراق آنهاازفضای خارج ازساختمان تامین شود الزم
به ذکراست که آپارتمان های مسکونی بابیش از 11واحدجزء ساختمان
های عمومی می باشندمقررات ویژه این قسمت به بخش  3-17مبحث 17
مراجعه شود.

الف)شومینه:
-1استفاده ازشومینه بعنوان تنهاوسیله گرمایش
منزل مسکونی ممنوع است.
-2نصب شومینه دراتاق خواب مجاز نیست.
-3نصب شومینه بدون سیستم محافظ شعله ممنوع است.
-4شومینه باید مجهزبه ترموکوپل وشیرجداگانه قطع
ووصل باشد.
 -5ارتفاع دهانه نماي دودکش نبایستي آنقدر زیاد
باشد که بخشي از گازهاي حاصل ازاحتراق به محل سکونت شما نفوذ
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نماید  .براي ساخت شومینه نیاز به مشاوره با کارشناسان معتبر مي
باشد( .حداقل عمق شومینه  0.5mباشد.
-6درفضائی که رادیاتور،پکیج ویاشوفاژ نصب می
شودشومینه می تواندبه تنهائی نصب
شود.

ب)چراغ روشنائی:
 -1درهرواحدمسکونی نصب بیش ازیک چراغ روشنائی ممنوع است.
-2نصب روشنائی درکنارپرده ویاهرموردقابل اشتعال دیگرممنوع
است.
-3نصب روشنائی مقابل دریچه کولر ممنوع است.
-4نصب روشنائی درراهرو ومحل های روبازکه درمعرض کوران
هواقرارداردممنوع است.
 -5برای نصب چراغ روشنائی به شیرازلوله های مسی واتصاالت
برنجی استفاده شود.
 -6هرچراغ روشنائی بایستی یک شیر قطع کننده مجزاداشته باشد.
ً
از اتصال آن به شیرهاي اجاق گاز  ،بخاري و یا آبگرمكن جدا
خودداري نمایید.
-7نصب چراغ روشنائی درفاصله کمتراز 1mازدرب وپنجره،درفضاهای
دارای سقف چوبی
ممنوع است.

باارتفاع کمتراز 280cmوسقف گچی کمتراز250cm

-8درانشعاباتی که شیرروشنائی وبخاری ازیک لوله عمودی منشعب
می گردندودرکنج  90درجه قراردارند،ممنوع است(.حداقل فاصله
شیرروشنائی ازسه راهی  30الی  40سانتیمترباشد بعبارت دیگر
روشنائی باالی بخاری نباشد).
-9درمنازلی که فقط یک بخاری نصب شده باشد محل نصب بخاری ،محل
خواب محسوب شده ونصب واجرای روشنائی درآن مکان ممنوع می باشد.

بخاری:
قرار گرفتن پرده  ،لباس  ،رختخواب  ،ظروف پالستیكي و سایر اشیاء
قابل اشتعال در مجاورت بخاري مي تواند سبب وقوع آتش سوزي در منزل
گردد.
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-1نصب بخاری دیواری دراتاق خواب ممنوع است.
 -2حداقل فاصله مجاز بخاری دیواری ازاطراف  100cmمی باشد.
-3حداقل فاصله مجاز بخاری زمینی ازاطراف  45cmوازباال  75cmمی
باشد.
-4برای آپارتمان هائی که ازشوفاژ ویا پکیج بعنوان وسیله گرمائی
استفاده می کنند می توانند یک بخاری اضطراری با رعایت شرایط
ایمنی الزم نصب کنند.
-5نصب بخاری درفضاهای داخل ساختمان های عمومی وخاص ممنوع است مگر
اینکه هوای موردنیاز احتراق آنها از فضای خارج ازساختمان تامین
شود.

پلوپز:
- 1نصب پلوپزدرطبقات زیرین ومکان هائی که تهویه کافی
ندارندممنوع است.
ًدرفضای بازمانندحیاط خلوت ویاتراس استفاده
- 2پلوپزبایدترجیحا
کرد.
- 3استفاده ازپلوپزبعنوان وسیله گرمایش ممنوع است است.
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پکیج دیواری :
-1باالی اجاق از وسایروسایل گرمازانباشد.
-2حداقل فاصله دستگاه ازدیوار مقابل  1mباشد.
-3حداقل فاصله ازدیوار باکابینت مجاورازطرفین  15cmباشد.
-4حداقل فاصله ازکف تازیرپکیج  120cmباشد.حداقل فاصله عمودی
ازکالهک تعدیل پکیج تادریچه دودکش باید  30cmباشد.

روش های تأمین هوای الزم برای احتراق وتهویه:
توجه :1يكي از نكات اساسي اين است كه هميشه اجازه بدهيد هواي كافي براي تنفس شما و جهت سوختن بخاري گازسوز به
اتاق برسد  .وجود روزنه هاي زير دربها براي اين منظور مفيد مي باشند .بنابراين روزنه هاي زير دربها را با اشياعي همچون
پارچه  ،پتو و  ...مسدود ننماييد.

توجه:2موتورخانه از تهویه مناسبی برخوردار بوده وهوای موتورخانه ازهیچ طریقی
درارتباط با هوای محل سکونت نباشد.

انواع فضا:
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الف) فضا بادرزبندی معمولی  :فضائی که جداره های خارجی آن
ازقبیل درز درهاوپنجره ها بدون نواردرزبندی ساخته شده باشد،
مانند ساختمان های با پنجره آلومینیمی.
ب)فضابادرزبندی هوابند :فضائی که جداره های خارجی آن ازقبیل
درزدرهاوپنجره ها ،محل عبورلوله ها وکابل ها وغیره بانوارهای
درزبندی باوسایل دیگرحفاظت شده است(مانند ساختمان های باپنجره
دوجداره و…).

منابع غیرمجاز تأمین هوای احتراق:
-1فضائی که درآن گازهای خطرناک وجودداشته باشد.
-2فضائی که درآن بخارهای قابل اشتعال وجودداشته باشد.
-3فضائی که درآن گردوغبار وذرات موادجامد انتشار یابد.
-4ازموتورخانه تبریدساختمان برای فضای مجاور.
-5ازاتاق خواب یاحمام.

شرایط فضای نصب وکنترل تهویه:
-1درفضای بازبادرزبندی معمولی که حجم فضای نصب دستگاه های
گازسوزبیش از 1مترمکعب برای هر  177 kcal/hrباشد تعویض طبیعی با
نفوذبه داخل آن فضابرای تأمین هوای احتراق موردنیازدستگاه های آن
کافی است.
-2اگرحجم فضای نصب دستگاه کمتراز1مترمکعب برای هر 177 kcal/hr
باشدهوای احتراق ازفضای مجاورآن تأمین می شوددراینصورت مجموع
فضای محل نصب دستگاه وفضای مجاوربایددست کم  1مترمکعب برای هر
 177kcal/hrباشد.
 برای جریان هوابین محل نصب دستگاه هاوفضای مجاور دست کمدودهانه باز بدون مانع بایدپیش بینی شودکه یکی به فاصله 30cm
ازکف ودیگری به فاصله  30cmازسقف روی در یاجداره بین ابین دوفضا
نصب شود.
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 سطح آزاد هریک ازاین دهانه ها باید دست کم برابر 1سانتیمترمربع برای هر 38kcal/hrباشد.
 -3شرایط فضای نصب درصورتیکه درساختمان های بادرزبندی معمولی حجم
فضای نصب دستگاه کمتراز 1مترمکعب برای هر  177kcal/hrباشدویامجموع
حجم فضای نصب دستگاه ها وفضای مجاور کمتراز1مترمکعب ویا شرایط
ساختمان های با درزهوابند باشد،دراینصورت دریافت هوا بایستی
ازخارج بانصب دریچه دائم بازشو باشرایط زیرباشد:
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 یک دهانه برای هوابه فاصله  30 cmازسقف نصب شود. سطح آزاددهانه باید دست کم  1cm2برای هر  116 kcal/hrباشد. سطح مقطع کانال بایددست کم برابر سطح آزاددهانه دریافتهواباشد.
 دریافت هواازخارج باید بانصب دهانه باز ومستقیم روی جدارههای فضای محل نصب دستگاه ها،نصب کانال افقی یاقائم صورت
گیردویاحداقل  1mدرهریک از ترازهای افقی وعمودی ازانتهای
دودکش فاصله داشته باشد
 سطح دریچه دائم بازشوتا  30000 kcal/hrبرابر 150cm2وبرای 210cm2 ، 30000-50000kcal/hrو برای  50000-70000نیز 250cm2
درنظرگرفته شود.

فضای نصب موردنیاز وسایل گازسوز خانگی به شرح ذیل می
باشد:
- 1آبگرمکن دیواری درفضای بادرزبندی معمولی ( 114m3بافرض 2.8m
ارتفاع  ،سطح  .) 40m2درغیراینصورت فضای احتراق ازطریق
دریچه دائمی به هوای آزادوبه ابعادحداقل  150cm2تأمین گردد.
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- 2آبگرمکن زمینی بادرزبندی معمولی (85m3بافرض  2.8mارتفاع ،
سطح .) 30m2
درغیر اینصورت دریچه  150cm2با هوای ازخارج بایدنصب
ً  645cm2باشد.
کردیادودریچه ازفضای اطراف مجموعا

- 3اجاق گاز خانگی(با مصرف 0.7 m3/hrوارزش حرارتی
گاز  10000kcal/m3ویامصرف  0.86m 3 /hrوارزش حرارتی 8117kcal/m 3
) درفضای بادرزبندی معمولی( 40m3بافرض  2.8mارتفاع  ،سطح
 12m2درغیر اینصورت دریچه 150cm2

.

- 4بخاری خانگی درفضای بادرزبندی معمولی بستگی به ظرفیت آن
دارد اگر از بخاری با ظرفیت حرارتی  6000kcal/hrاستفاده شود
حجم هوای مورد نیاز برای احتراق آن باید ( 34m3بافرض 2.8m
ارتفاع  ،سطح .) 12m2درغیراینصورت دریچه .150cm2توجه شود که
اگر در اتاق خواب یک حمام وجودداشته باشد بحث جداگانه ای
است.
مثال:
نصب وسیله گازسوزبه ظرفیت اسمی مصرف  24000kcal/hrدریک
آشپزخانه نوع  openکه به محوطه های هال وپذیرائی متصل
وزیربنای محوطه  60m2می باشد،مجاز است یا خیر؟
24000(kcal/hr) / 177(kcal/hr.m3)=136 m3
)60m22.8m=168m3 136 m3 (ok
مثال:
وسیله گازسوز به ظرفیت اسمی  24000kcal/hrدرفضای به مساحت
 30m2نصب گردیده است.مطلوبست طراحی سیستم تأمین هوای احتراق آن.
24000/177=136m32.8m=48.43m2
چون  30m2کمتر از 48.43m2می باشد بنابراین بایستی یک دریچه 150cm2
ازخارج ویا دودریچه به ابعاد  645cm2ازفضای اطراف گرفته
شود(درصورتیکه مجموع فضاها از 136m3بیشترباشد).

سطح بازشو:

http://www.mohandes-iran.com

 سطح بازشوی دهانه هرفضابه هوای خارج بایددست کم 4درصد سطحزیربنای آن فضاباشد که تعویض هوای طبیعی آن موردنظراست.
 اگرفضائی که دهانه بازشوی مستقیم به هوای بیرون نداردازطریق فضای مجاورتعویض هوای وضعی شوددهانه بازشوی بدون
مانع بین این دوفضابایددست کم  8درصدسطح زیربنای
موردنیازوبه هرحال نباید کمتراز  2m2باشدوسطح دهانه بازشوی
فضای مجاوربه هوای بیرون بایدبرای سطح زیربنای کل هردوفضا
محاسبه واندازه گیری شود.
 فضای واقع درزیرزمین که تعویض هوای طبیعی آنموردنیازباشدممکن است ازراه یک دهانه بازشوقائم ویک دهانه
بازشو افقی به هوای بیرون مربوط شود.دراینصورت عرض مفید
فضای باز خارج که دهانه قائم به آن باز می شودبایددست کم 1.5
برابر عمق بازشو قائم باشد.

کمیته تخصصی مکانیک
دفتر نمایندگی نظام مهندسی
ساری
تابستان 92

http://www.mohandes-iran.com

