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  گفتار پيش

  
  

الرعايه در طراحي،  اي است از ضوابط فني، اجرايي و حقوقي الزم مقررات ملّي ساختمان مجموعه
تخريب، نوسازي، توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير نظارت و اجراي عمليات ساختماني اعم از 

دهي مناسب، آسايش، بهداشت و  برداري از ساختمان كه به منظور تأمين ايمني، بهره كاربري و بهره
  .گردد صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع مي

هاي  مهنا  در كنار مقررات ملّي ساختمان، مدارك فني ديگر از قبيل آيين ودر كشور ما     
ها و نشريات  سازي، مشخصات فني ضميمه پيمان كارهاي ساختمان  ساختماني، استانداردها و آيين

يابد كه گرچه از نظر كيفي و محتوايي  ارشادي و آموزشي توسط مراجع مختلف تدوين و انتشار مي
  .حايز اهميت هستند، اما با مقررات ملّي ساختمان تمايزهاي آشكاري دارند

سازد، الزامي بودن، اختصاري   مقررات ملّي ساختمان را از اين قبيل مدارك متمايز ميآنچه     
بودن و سازگار بودن آن با شرايط كشور از حيث نيروي انساني ماهر، كيفيت و كميت مصالح 

گفته  هاي پيش باشد تا از اين طريق نيل به هدف ساختماني، توان اقتصادي و اقليم و محيط مي
  .ممكن گردد

نبايدهاي  و بايدها اي از حداقل هاي مورد نياز ومجموعه در حقيقت مقررات ملّي ساختمان،     
گيري از با بهره توان مهندسي كشور و اجرائي و ساخت وساز است كه با توجه به شرايط فني و

  .تدوين شده است تهيه و براي آحاد جامعه كشور، المللي وبين آخرين دستاوردهاي روز ملّي و
 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 33وزارت مسكن و شهرسازي كه در اجراي ماده      

وظيفه تدوين مقررات ملّي را به عهده دارد، از چند سال پيش طرح كلي تدوين مقررات ملّي 
شوراي «ساختمان را تهيه و به مرحله اجرا گذاشته است كه براساس آن، شورايي تحت عنوان 

با عضويت اساتيد و صاحبنظران برجسته كشور به منظور نظارت بر »  ملّي ساختمانتدوين مقررات
 حدود و دامنه كاربرد تشكيل داده  پردازي، تهيه و هماهنگي بين مباحث از حيث شكل، ادبيات، واژه

را، جهت مشاركت جامعه مهندسي كشور در تدوين مقررات » هاي تخصصي كميته«و در كنار آن 
  .زير نظر شورا به وجود آورده استملّي ساختمان 

هاي تخصصي مربوط به هر مبحث   كميته نويس مقدماتي مبحث موردنظر، پس از تهيه پيش     
نويس مذكور را مورد بررسي و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهي از مراجع ذيصالح  پيش



  ث

ها  ت تحقيقاتي و كاربردي، انجمنهاي رسمي دولتي، مراكز علمي و دانشگاهي، مؤسسا نظير سازمان
شهرداريهاي  و ها هاي نظام مهندسي ساختمان استان اي و مهندسي، سازمان هاي حرفه و تشكل

  .نمايند سراسر كشور، آخرين اصالحات و تغييرات الزم را اعمال مي
تصويب اكثريت  متن نهائي اين مبحث پس از طرح در شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و     
جامعه  دستگاههاي اجرائي و به شهرداريها و رسيده واينجانب ي شوراي مذكور، به تأييد اعضا

  .مهندسي كشور ابالغ گرديده است
اش واگذار گرديده است  ، از هنگامي كه اين مسؤوليت مهم بر عهدهوزارت مسكن و شهرسازي     

هاي تخصصي  مجدانه سعي نموده است با تشكيل شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميته
صالح بر غناي هر چه بيشتر مقررات  نظران و مراجع ذي مربوط به هر مبحث و كسب نظر از صاحب

گذار بوده است در اختيار  طور كه منظور نظر قانون ه را همانملّي ساختمان بيفزايد و اين مجموع
  .جامعه مهندسي كشور قرار دهد

بدين وسيله از تالشها و زحمات جناب آقاي مهندس ابوالفضل صومعلو، معاون محترم وزير در      
امور مسكن و ساختمان و جناب آقاي دكتر غالمرضا هوائي، مديركل محترم مقررات ملّي ساختمان 

  .      نمايماند، سپاسگزاري ميير كساني كه به نحوي در تدوين اين مجلد همكاري نمودهو سا
  

  علي نيكزاد                                                                                          
  وزير مسكن و شهرسازي                                                                                                    
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   مقررات ملّي ساختمانهفدهم كنندگان مبحث تدوينهيأت 
  )بر اساس حروف الفبا(

  

  شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان) الف
 عضو مهندس محمدرضا اسماعيلي  
  عضو اباذر اصغريدكتر  
  عضو محمدحسن بازياردكتر  
 عضو دهزااصغر جاللمهندس علي  
 عضو دكتر عليرضا رهايي  
 رئيس مهندس ابوالفضل صومعلو  
  عضو محمدتقي كاظميدكتر  
  عضو ابوالقاسم كرامتيدكتر  
 عضو يدكتر محمود گالبچ  
 نايب رئيس و عضو ئيدكتر غالمرضا هوا  

  كميته تخصصي) ب
 عضو مهندس بيژن اوچاني  
 عضو مهندس بهزاد بابازاده  
 عضو مهندس ساكو پطروسيان  
 رئيس مهندس مسعود غازي سلحشور  
 عضو مهندس هادي گالبچي  
 عضو مهندس سيد محسن موسوي  

   با همكاري مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
  
   دبيرخانه شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان  )ج

                      معاون مديركل ومسئول دبيرخانه شورا        مهندس سهيال پاكروان  

  كارشناس تدوين مقررات ملّي ساختمان       الله جعفر پورياني                مهندس   

  تدوين مقررات ملّي ساختمانرئيس گروه                                 دكتر بهنام مهرپرور   
  
  



  ح

  مقدمه
 

  مجلـد از مبحـث هفـدهم مقـررات ملّـي سـاختمان، بـا تغييـرات                 ايـن هنگام مطالعـه     ، محترم كاربران
لوله كشي گـاز    (افزودن بخش      و آن   كه در اين بازنگري انجام شده است مواجه خواهند شد          بسيارمهمي

 لوله كشي گاز طبيعي بـا  ( با عنوانبخش قبلي به  )*  پوند بر اينچ مربع     60 تا   2متقاضيان عمده با فشار     
   . ارائه شده استكتابدر اين  كه باشدمي) **پوند بر اينچ مربع4/1فشار

 پوند بر ايـنچ مربـع و دامنـه مـصرف تـا      60 تا 4/1در انتشار اين مجلد كه از اين پس دامنه فشار از              
هـا بـا    دهد، بخش اول شامل لوله كشي گاز طبيعي ساختمان         متر مكعب در ساعت را پوشش مي       5000
 بخش دوم شامل     درج شده و مطالب     بدون هيچ گونه تغييراتي عيناً     كه پوند بر اينچ مربع بوده       4/1فشار  

 افزوده شـده   به آن پوند بر اينچ مربع60 تا 2لوله كشي گاز طبيعي براي مصرف كنندگان عمده با فشار          
  .است

  :الزم است به نكات زير توجه شود ،نظر به توضيح فوق
ها يكسان نبـودن واحـدها      هائي بين دو بخش وجود داشته باشد كه مهمترين آن          بديهي است تفاوت   -1

مقابـل ايـن    بخش اول واحدهاي متداول در صنعت گاز اسـتفاده شـده و در بخـش دوم در    است؛ در   
  .  نيز درج شده استSIالمللي سيستم بين واحدها معادل آنها در

 عـدم    نياز وتقاضاي زياد جامعه در خصوص انتشار هر چه سريعتر بخش دوم كه منجـر بـه                  به دليل  -2 
 در مـوارد اجتنـاب ناپـذير، از         ر آن بوده است كه جـز      بسعي  ،  شدهويرايش بخش اول در حال حاضر       

  .تكرار موارد مشابه در بخش دوم خودداري شود
  .  هم زمان با انتشار اين مجلد، و دريافت نظرات كاربران، ويرايش هر دو بخش انجام خواهد شد-3
  

  ان ازكميتـه تخصـصي را كماكـ    و اميد است متن اين ويرايش براي مهندسان كشور مفيـد واقـع شـود            
  .مند سازندهاظهارنظرهاي خود بهر ها وراهنمايي

  
  

  كميته تخصصي مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان                                                         
 
  
  

                                                 
  پاسكال413686 تا 13790معادل  *

  پاسكال1724معادل  **
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  تعاريف
  
  

  .كار روند  همان معناي معمول و متداول به  اند، بايد به  تعريف نشدهمقرراتهاي فني رايج كه در اين  واژه 
  
    احتراق گاز-1

  .سوختن يا اكسيداسيون سريع گاز كه معموالً با ايجاد گرما و شعله همراه است
  
    IGSاستانداردهاي  -2

ها بوده باشد كه آن شركت مسئول تدوين و بازنگري آنز ايران ميي گامجموعه استانداردهاي شركت ملّ
به همين لحاظ در اين مقررات نيز در موارد . گيرندهاي گازرساني كشور مورد استفاده قرار ميو در پروژه

 ي گازاين استانداردها در پايگاه اطالع رساني شركت ملّ. اندمرتبط به عنوان مرجع مورد استناد قرار گرفته
  .باشندايران در دسترس مي

  
    IPS استانداردهاي -3

ها بوده و در خانه مسئول تدوين و بازنگري آنباشد كه آن وزارتمجموعه استانداردهاي وزارت نفت مي
به همين لحاظ در اين مقررات نيز در موارد . گيرندهاي صنعت نفت كشور مورد استفاده قرار ميپروژه

اين استانداردها در پايگاه اطالع رساني وزارت نفت در . اندرد استناد قرار گرفتهمرتبط به عنوان مرجع مو
  .باشنددسترس مي

  
   ايستگاه تقليل فشار اوليه-4

تجهيزاتي هستند كه در نقطه تحويل گاز، از شبكه گاز شهري به مشترك نصب گرديده و فشار تحويلي 
ها تحت نظر شركت گاز ناحيه اجرا اين ايستگاه. كنندگيري ميبه مشترك را تنظيم و حجم گاز را  اندازه

  .شوندبرداري ميو بهره
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   ايستگاه تقليل فشار ثانويه-5
هاي مختلف سيستم برداري بخشتجهيزاتي هستند كه فشار شبكه گاز را تقليل داده و به فشار قابل بهره

  .كنندلوله كشي تبديل مي
  
   ايستگاه مشتركين عمده -6

گيري مقدار گاز، تنظيم و تثبيت فشار گاز در محل مورد ز تجهيزاتي كه به منظور اندازهعبارت است ا
  .باشدتائيد شركت گاز استان نصب گرديده و در مالكيت شركت گاز استان مي

  
   پكيج-7

ها  كننده آب گرم سرويس بهداشتي و آب گرم سيستم گرمايش داخل ساختمان دستگاه گازسوز تأمين
  .گردد صورت مستقل نصب مي اي هر واحد مسكوني بهكه معموالً بر

  
   ترموكوپل-8

هاي دستگاه گازسوز است كه در صورت روشن نشدن مشعل دستگاه  اين وسيله يكي از مهمترين بخش
مشعل بسته يا شعلة اصلي مشعل و شمعك آن   بين رفتن شعله اصلي مشعل، مسير ورود سوخت به يا از

  .گردد هر دو قطع مي
  
  )رگوالتور ( كننده فشار گاز يم تنظ-9

ميزان فشار مورد نظر براي مصرف، ثابت نگه  دستگاهي كه فشار گاز ورودي را كاهش داده و آن را به
  .دارد مي
  
   جوش الكتروفيوژن -10

نوعي روش جوشكاري لوله و اتصاالت پلي اتيلن است كه در آن از اتصاالت خاصي كه داراي سيم 
  .شودباشد، استفاده ميايجاد گرماي ذوب سطوح جوش ميمقاومت الكتريكي براي 

  
    دستگاه گازسوز-11

  .سوزد ها مي دستگاهي كه داراي يك يا چند مشعل بوده و گاز در اين مشعل
  

    دستگاه گازسوز پرمصرف-12
  . متر مكعب در ساعت بيشتر باشد5/1دستگاهي كه مقدار گاز مصرفي آن از 
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  دستگاه نظارت  -13
ها كه داراي مجوز از وزارت مسكن و شهرسازي براي اي از آني يا حقوقي و يا مجموعهشخص حقيق

  .باشدهاي لوله كشي گاز متقاضيان عمده مينظارت بر طراحي، انتخاب مصالح و اجراي سيستم
  

   دودكش-14
 از بيرون مجرايي با مقطع دايره يا چهارگوش جهت هدايت گازهاي محفظه احتراق دستگاه گازسوز به

  :ساختمان، كه بر سه نوع است
 دودكشي كه در كارخانه و مخصوص وسيله گازسوز ساخته :شده در كارخانه دودكش ساخته) الف

  .شده است
دودكشي كه از ورق فوالدي گالوانيزه يا از ورق فوالدي سياه در كارگاه و يا در : دودكش فوالدي) ب

  .محل ساختمان ساخته شود
  

  ساخته  دودكش پيش-15
طوري كه سوار كردن   ساخته بوده به صورت پيش  قطعات اين نوع دودكش، از جنس فلز يا سيمان و به

  .پذير باشد راحتي امكان  قطعات در محل به
  

   دودكش يك جداره-16
متر و يا ورق فوالدي سياه با حداقل  اي فلزي كه از ورق فوالدي گالوانيزه با حداقل ضخامت يك ميلي لوله

  .متر ساخته شده است ميلي 5/1ضخامت 
  

  هاي عمومي  ساختمان-17
  .باشد هايي كه مورد استفاده و مراجعه عموم مردم مي ساختمان

  
   سازمان قانوني نظارت بر امر لوله كشي گاز مشتركين عمده -18

كه طبق قانون وظيفه نظارت بر لوله كشي گاز  باشدمنظور سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي
   .ين عمده و صدور تأئيديه را بر عهده  داردمشترك

  
   سيستم تهويه-19

سيستمي كه فضاي داخل اتاق يا محل نصب دستگاه گازسوز را جهت تعويض هوا يا ايجاد جريان هواي 
  .دهد هواي آزاد راه مي  طور مستقيم يا غيرمستقيم به تازه در آن محل، به
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  كشي گاز ساختمان  سيستم لوله-20
كه از ) كشي داخل ساختمان كشي رابط، كنتور و لوله مشتمل بر لوله(كشي گاز ساختمان  همجموعه لول

  .شود شيرهاي مصرف ختم مي خروجي رگوالتور آغاز و به
  

    گاز ملّي شركت-21
دار پااليش، انتقال، صادرات و توزيع گاز طبيعي  كه عهدهاست  تابع وزارت نفت  اصليهاي يكي از شركت
  .دباش در كشور مي

  
   شركت گاز ناحيه-22

  .عهده دارد  ي گاز ايران را در سطح كوچكتري در هر ناحيه بهسازماني كه برخي از وظايف شركت ملّ
  

  ها، موسسات، مشاورين و افراد ذيصالح  شركت-23
شخص حقيقي و يا حقوقي كه از مراجع قانوني جهت كار تخصصي مربوطه داراي مجوز و گواهينامه 

  .باشندصالحيت معتبر 
  

   شمعك-24
هاي اصلي  اي كه با ايجاد شعلة كوچكي در وسايل گازسوز، براي روشن كردن مشعل يا مشعل وسيله

واسطه ترموكوپل باعث باز نگه   در اغلب وسايل گازسوز اين شعله به. گيرد دستگاه مورد استفاده قرار مي
  .گردد مشعل اصلي قطع مي  از بهشود و در صورت خاموش شدن آن، جريان گ داشتن مسير گاز نيز مي

  
   شير اصلي-25

  .شود كشي داخلي نصب مي شير ربع گرد توپكي كه بعد از كنتور بر روي لوله
  

   شير خودكار قطع جريان گاز اضافي-26
كشي گاز نصب و در صورت عبور جريان گاز، بيش از حد تنظيم شده،  اي ايمني كه در مسير لوله وسيله

  .نمايد جريان گاز را قطع مي
  

   شير خودكار قطع گاز حساس در مقابل زلزله-27
طور خودكار قطع  تعيين شده در آن، جريان گاز را به اي كه در هنگام بروز زلزله با شدت از پيش وسيله

  .نمايد يم
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   شير فرعي-28
  .شود هر واحد نصب مي  كشي ورودي به شير ربع گرد توپكي كه در ابتداي لوله

  
    شير قبل از رگوالتور-29

گردد و در حالت بسته، قابل قفل كردن بوده و  اي كه قبل از رگوالتور نصب مي شير سماوري گوشواره
  .مناسب باشدنچ مربع پوند بر اي 60يا   بار و4بايد براي فشار كاري تا  

  
    شير مصرف-30

  .گيرد هر دستگاه گازسوز قرار مي  شير ربع گرد نوع توپكي كه در انتهاي انشعاب مربوط به
  

   طوقه تنوره-31
  دستگاه گازسوز كه براي اتصال دريچه خروجي محصوالت احتراق دستگاه گازسوز به اي متصل به طوقه

  .رود كار مي لولة رابط دودكش به
  

   علمك گاز-32
قسمت عمودي و انتهايي انشعاب گاز كه جهت نصب رگوالتور بر روي آن توسط شركت گاز، در مجاورت 

  .گيرد كننده قرار مي ملك مصرف  و متكي به
  

   كنتور گاز-33
  .رود كار مي گيري حجم گاز مصرفي به دستگاهي كه براي اندازه

  
   گاز طبيعي-34

نقاط مصرف منتقل   ها به كه از پااليشگاه) عمدتاً متان( گازي هاي شده هيدروكربن مخلوط پااليش
  .معني گاز طبيعي است  جا كه كلمه گاز آمده به در اين مقررات هر. شود مي
  

   گازهاي دودكش-35
  .شود اي از محصوالت احتراق و هواي اضافي كه از دستگاه گازسوز داراي دودكش خارج مي آميخته
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  ) نشت گازآشكارساز(  گازياب -36
  آشكارساز نشت گاز قابل اشتعال) الف

، حد خطرناك اي حساس در مقابل وجود گاز قابل اشتعال در محيط كه قبل از رسيدن غلظت گاز به وسيله
  .نمايد طريق صوتي يا نوري يا طرق ديگر اعالم مي  وجود گاز را به

  آشكارساز گاز مونوكسيد كربن) ب
حد  از مونوكسيد كربن در محيط كه قبل از رسيدن غلظت گاز بهاي حساس در مقابل وجود گ وسيله

  .نمايد طريق صوتي يا نوري يا طرق ديگر اعالم مي  وجود گاز را به ) p.p.m 50معموالً (خطرناك 
  

    لوله رابط دودكش-37
  .كند دودكش مرتبط مي  سوز را به اي كه وسيلة گاز لوله

  
  كشي رابط  لوله-38
  .رگوالتور و كنتور گازكشي رابط بين  لوله

  
  كشي داخلي   لوله-39
   شروع و بهيا ايستگاه تقليل فشار و كشي داخل ساختمان كه بالفاصله پس از خروجي كنتور لوله

  .گردد شيرهاي مصرف ختم مي
  

   متقاضي-40
  .شخص حقيقي يا حقوقي كه تقاضاي استفاده از گاز طبيعي را داشته باشد

  
    مجري-41

  از وزارت مسكن وكشي گاز ساختمان داراي گواهينامه صالحيت اجراي لولهشخص حقوقي كه 
  .باشد  ميشهرسازي

  
    محصوالت احتراق-42

  .غير از هواي اضافي   به اثر، انضمام گازهاي بي  آيد، به دست مي  آنچه كه در نتيجه احتراق به
  

   محفظة احتراق-43
  .شود جام ميبخشي از دستگاه گازسوز كه عمل احتراق در آن ان
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   مشترك-44
اقدامات الزم را مطابق ضوابط انجام و شماره اشتراك به وي تخصيص يافته شخص حقيقي يا حقوقي كه 

   .باشد
  

   مشعل گاز-45
مشعل بر دو . نمايد اي كه گاز يا مخلوط گاز و هوا را براي ايجاد شعله در محفظة احتراق آزاد مي وسيله

  :نوع است
مشعلي كه در آن از نيروي فوران گاز براي مكيدن بخشي از هواي الزم براي : مشعل اتمسفري) الف

  .هواي ثانويه نياز دارد  گردد، اين مشعل براي احتراق كامل به استفاده مي) هواي اوليه(احتراق 
  .گردد دمنـده است و گاز يا هوا و يا هر دو با فشار وارد آن مي مشعلي كه مجهز به :مشعل نيرو) ب
  

  رف كننده مص-46
برداري آماده بهره گردد كه جريان گاز ملك مورد تقاضاي وي طبق ضوابط وصل وبه مشتركي اطالق مي

  .گرديده باشد
  

    مِلْك-47
  .شدكشي گاز اجرا شده و يا در آينده اجرا خواهد  زمين يا ساختماني كه در آن شبكة لوله هر
  

   مهندس ناظر گاز-48
باشد و مسئوليت  ت وي مورد تأييد وزارت مسكن و شهرسازي ميشخص حقيقي يا حقوقي كه صالحي

كشي گاز طبيعي و مصالح مصرفي و كنترل ابعاد  كنترل و تأييد طرح و محاسبات تأسيسات لوله
كشي و  ها، نظارت بر اجراي عمليات لوله وسايل گازسوز ساختمان ها و مسيرهاي تهويه مربوط به دودكش
  .ه داردهاي مربوطه را برعهد آزمايش

  
  متر ستون آب ميلي -49

  .بار است  ميلي1/0واحد فشار كه برابر با 
  

    نقطة مصرف-50
آن متصل  كشي داخلي قرار گرفته و وسائل گازسوز به  هاي لوله اي كه در انتهاي هر يك از انشعاب نقطه
  .شود مي
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    هواكش-51
 هواي اتاق يا محل نصب دستگاه  راي تهويةروش طبيعي و يا با استفاده از وسيلة مكانيكي ب مجرايي كه به

  .شود گازسوز استفاده مي
  

   هواگيري-52
ها با گاز و يا برعكس جايگزين كردن گاز درون دستگاه  كشي جايگزين كردن هواي درون دستگاه يا لوله

  .اثر ها با هوا يا گازهاي ديگر مانند گازهاي بي كشي يا لوله
  

   هواي احتراق-53
  .گردد  مخلوط ميسوختاحتراق در قبل و بعد از مشعل با هوايي كه براي 

  
   هواي اضافي-54

كند و براي سوخت كامل الزم  بر هواي مورد نياز سوخت، از محفظة احتراق عبور مي  هوايي كه عالوه
  .است

  
   هواي تهويه-55

  .گردد آنجا وارد مي هوايي كه براي ايجاد جريان هواي تازه داخل اتاق محل نصب دستگاه، به
  

  كننده  هواي رقيق-56
هوايي كه براي رقيق كردن گازهاي تنوره و تنظيم جريان دودكش از طريق دهانة كالهك تعديل جريان 

  .گردد دودكش، وارد دودكش مي
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  كليات مبحث
  
  

غير از گاز طبيعي و گازهاي غيرسوختني از شمول مقررات   كشي گاز مايع، گازهاي سوختني به لوله -
   .باشند اين مبحث خارج مي

 شوركها در محوطه وها  كشي گاز ساختمان مقررات تنها مرجع طراحي، اجرا و نظارت بر لولهاين   -
  .است

مقررات انجام   ، بايد طبق ضوابط اين و محوطه هاها ساختمان در سوزگاز برداري لوازم بهره و نصب  -
  .ودش

 و ها  ساختماندركشي، نصب و نگهداري وسايل گازسوز  مقررات اين مبحث با هدف طراحي، اجراي لوله -
زيست،    در جهت ايمني اشخاص و اموال، بهداشت، رفاه ساكنين و كاربران، حفظ محيطها،محوطه

 تدوين گرديده و بايد در  و محوطه،كشي و حفظ زيبايي ساختمان از و مصالح لولهمصرف بهينة گ
   .برداري رعايت گردد  اجرا و بهره طرح،

جلوگيري از خطرات و شرايط اضطراري زير هم بايد مورد توجه قرار  يمني و روشا ،در اين مبحث  -
  :گيرد

  گاززدگي -1
  )ن باشداعم از اينكه ناشي از گاز يا غير آ(سوزي  آتش -2
  )اعم از اينكه ناشي از گاز يا غير آن باشد(انفجار  -3
  )اعم از اينكه طبق برنامه يا اتفاقي باشد(تخريب ساختمان  -4

 كه با ضوابط اين مقررات مغايرت هاها و محوطهكشي گاز ساختمان استفاده از تمام يا قسمتي از لوله  -
- و محوطهها مگر ساختمان. خواهد بودداشته باشد، خالف محسوب شده و مستوجب تعقيب قانوني 

  .برداري قرار گرفته باشند  كه پيش از انتشار رسمي اين مقررات براساس ضوابط وقت مورد بهرههايي
  موجودهاي  و محوطهها   ساختمان-

  ي گاز در آن انجام گرفته است،كش  كه قبل از انتشار اين مقررات، لولههاييمحوطه  وها ساختمان) الف
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 بايد ها،و محوطه ها باشند، هرگونه توسعه يا انجام تغييرات در اين ساختمان مشمول اين مقررات نمي
  .مطابق ضوابط اين مقررات صورت پذيرد

 هايمحوطه و ها ها در ساختمان ها و بازرسي كشي و آزمايش  انتخاب مصالح، اجراي لوله طراحي،) ب
  . بايد طبق اين مقررات انجام شود،كشي گاز ندارند لولهموجود كه 

   تخريب-
 كه و يا بخشي از محوطه شبكة گاز شهري اتصال دارد  به كه تخريب هر ساختمان  پيش از اقدام به) الف

  .گاز ناحيه اطالع داده شود شركت ، بايد بهدر آن لوله كشي گاز اجرا شده باشد
  .ز ناحيه نبايد تخريب شروع گرددپيش از قطع گاز توسط شركت گا) ب
رود، بايد طبق الزامات مندرج در  كار مي  بههاها و محوطهكشي گاز ساختمان مصالحي كه در شبكة لوله -

  .اين مقررات باشد
  ها و مشخصات فني   نقشه-

هايي كه در حوزه شمول اين مبحث ها و محوطهكشي گاز ساختمان ها و مشخصات فني شبكة لوله نقشه
  .تهيه و به كار گرفته شود ، اين مقررات مندرج دربايد با رعايت الزاماتباشند، مي

  ها  عدم تداخل مسئوليت-
ثابت و قطعي است و چنانچه برخي از   براي هريك از مسئولين،اين مبحث،هاي ذكرشده در  مسئوليت
ب مسئوليت هريك از هيچ وجه كار انجام شده سبب سل  ديگران انجام پذيرد، به ها توسط مسئوليت

  .باشد شده نمي مسئولين ذكر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
  
  
  
  
  
  

  بخش اول
  
  

  لوله كشي گاز طبيعي با فشار 
  يك چهارم پوند بر اينچ مربع
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  كليات  17-1
  
  

  برد كاريه   حدود و دامن17-1-1
 ضوابط حداقل را كه رعايت آنها مشمول ،ي ساختمان مبحث هفدهم مقررات ملّبخش اول  17-1-1-1

  :دارد الزام قانوني است، در موارد زير مقرر مي
  هاي كيفي ها و كنترل كشي گاز ساختمان طراحي و اجراي لوله) الف
  زي وسايل گازسوزاندا نصب و راه) ب
  وسايل گازسوز  ها و هوارساني به دودكش) پ
  برداري و ايمني ضوابط بهره) ت
  هاي عمومي و خاص ضوابط ويژه گازرساني براي ساختمان) ث
  

متر   ميلي176ها با فشار  ساختمان  اين مبحث براي كاربري گاز طبيعي تحويلي بهبخش اول 17-1-1-2
 مترمكعب در ساعت و قطر لوله 160 و براي مصارف حداكثر تا نچ مربعيك چهارم پوند بر اي ستون آب
  .تدوين گرديده است)  اينچ4(متر   ميلي100حداكثر 

  
  ها    مسئوليت17-1-2
     طراح17-1-2-1

  :نكات زير توجه نمايد   بايد به4-17 و 3-17هاي  طراح عالوه بر رعايت مفاد مندرج در فصل
گازسـوز   ي گاز ساختمان، براي مشخص نمودن محل نصب هـر وسـيلة           كش  در طراحي سيستم لوله   )الف

                                                 
 فشار، در اين مقررات، فشار نسبي است  كليه ارقام مربوط به. 
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در (بايد تأمين هواي آن شامل تأمين هوا از داخل يا خارج ساختمان، حداقل سطح منفذ ورود هوا                  
  .بيني گردد پيش) صورت لزوم تأمين هوا از خارج از ساختمان

 و در صورت وجود دودكش، انطباقحداقل قطر و ارتفاع دودكش وسيلة گازسوز بايد روي نقشه ذكر ) ب
  .آن با ذكر مشخصات، تأييد گردد

بيني  پيش آنها دار را در محلي قرار دهد كه دودكش براي طراح مجاز نيست وسايل گازسوز دودكش ) پ
  .نشده باشد

گرفته شده  صورت روي كار براي وسيلة گازسوز در نظر كه دودكش در خارج ساختمان به در صورتي) ت
  .بيرون ساختمان روي نقشه ذكر شود  د مشخصات محل خروج دودكش از داخل بهباشد باي

  
    مجري2 -17-1-2
استفاده از  )كه طراحي با مجري باشد در صورتي(مسئوليت كلية امور طراحي، محاسبات الزم )الف

 گاز و ها، تزريق آزمايش هاي طبق اجرا، انجام كشي گاز، تهية نقشه مصالح مناسب، اجراي لوله
  .باشد ي معهدة مجري  كشي گاز ساختمان به اندازي سيستم لوله راه

ناظر برساند و  تأييد مهندس  شده را به كشي گاز موظف است قبل از اجرا، نقشة طراحي مجري لوله) ب
هر  انشعاب از امكان تأمين  محل نصب وسايل گازسوز را طبق نقشه، در اجرا رعايت نمايد و در مورد

  .تخلية محصوالت احتراق اطمينان حاصل نمايدهوا و همچنين 
برطبق  مناسب كشي از قبيل استفاده از مصالح لوله  مجري همواره در قبال كلية مسائل مربوط به )پ

شده و كلية  هاي انجام جوشكاري شده، كيفيت هاي تأييد كشي براساس نقشه اين مقررات، اجراي لوله
هاي مهندس ناظر از  تأييديه بود و صدور سئول خواهدمجري طبق اين مقررات م  امور مربوط به

  .كاهد مسئوليت وي نمي
ناظرگذاشته شده  عهدة مهندس  گيري به در مواردي كه در اين مقررات تشخيص موضوع و تصميم) ت

هاي اجرايي ضروري بداند، نظر وي  است و يا در مواردي كه مهندس ناظر تغييراتي را در نقشه
  .باشد ها مي رعايت نظرات نامبرده و اصالح نقشه  مجري موظف بهاالجرا بوده و الزم

تواند از  مي ها و تعهدات خود از اين مقررات، مهندس ناظر در صورت تخطي مجري از مسئوليت) ث
 حقوق مشترك به استيفاي ادامة كار جلوگيري نموده و در صورت لزوم، گزارش مربوطه را جهت

  . قانون، منعكس نمايدبيني شده در مراجع ذيصالح پيش 
كافي،  دليل در صورت تخطي مهندس ناظر از الزامات اين مقررات، يا عدم تأييد كار اجراشده بدون) ج

  .مايدنمرجع ذيصالح ارجاع و درخواست رسيدگي   را به  تواند موضوع مجري مي
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    مهندس ناظر17-1-2-3
هاي اجرايي و كنترل محاسبات، تأييد  تأييد نقشهكشي گاز شامل  لوله نظارت بر كلية امور مربوط به )الف

 هاي سيستم انجام آزمايشو  مصالح مصرفي، نظارت بر مراحل مختلف اجراي كار تا رفع اشكاالت
ها، تهويه وسايل گازسوز و عمليات تزريق گاز براساس اين  كشي، تأييد ابعاد و موقعيت دودكش لوله

  .  گيردمقررات بايد توسط مهندس ناظر صورت
هاي طراحي را بررسي نموده  كشي، مهندس ناظر بايد ضمن بازديد از محل، نقشه قبل از اجراي لوله) ب

  .ها را جهت اجرا تأييد نمايد و در صورت عدم مشاهدة ايراد، نقشه
كشي گاز بايد قبالً توسط مهندس ناظر مورد بررسي قرار گرفته  مصالح مورد استفاده در سيستم لوله) پ

كشي  هاي ساخت آنها كنترل گردد و از مناسب بودن آنها براي استفاده در سيستم لوله امهو گواهين
مهندس ناظر ضروري تشخيص دهد،  كه در صورتي. گاز طبق اين مقررات اطمينان حاصل شود

  .هاي الزم بر روي مصالح انجام گيرد براي اطمينان از مطابقت مصالح با اين مقررات بايد آزمايش
كشي، مهندس ناظر، هرچند بار كه الزم بداند، بايد از كار بازديد نموده و از   اجراي لولهدر حين) ت

  .صحت انجام آن اطمينان حاصل نمايد
هاي اجرايي صورت گيرد، بايد  كشي، الزم باشد تغييري در نقشه هرگاه در ضمن اجراي لوله) ث

  .تأييد مهندس ناظر برسد هاي اصالحي براساس اين مقررات، تهيه و به نقشه
از اشكاالت، موارد  برداري در پايان كار، مهندس ناظر بايد از كار اجراشده بازديد نموده ضمن صورت) ج

  .مجري ابالغ نمايد   نمودن آنها بهرا جهت برطرف
هاي  مورد آزمايش اين مقررات) 6-17( كشي طبق مفاد بخش پس از رفع اشكاالت، بايد سيستم لوله) چ

  .وسيلة مهندس ناظر صادر گردد  الزم قرار گرفته و در صورت عدم وجود نشت، تأييدية آزمايش به
وسيلة مهندس ناظر تا  كليه مراحل كنترل كار بهبايد ) 4-5-17(كشي توكار مطابق  در مورد لوله) ح

  .كشي انجام شود زمان صدور تأييديه قبل از پوشاندن لوله
تهويه و  كه مشخصات و الزامات محل نصب از نظر  مهندس ناظر موظف است فقط در صورتي) خ

عالوه (كشي رعايت شده باشد  دودكش وسايل گازسوز مطابق اين مقررات در نقشه و در زمان لوله
در اين مقررات انجام شده  خود به مربوط كشي كه بايد مطابق فصول بر مشخصات فني و ايمني لوله

  .نمايد شده را تأييد كشي اجرا نقشة اجرايي و لوله) باشند
هاي مربوطه در همة مراحل طراحي، انتخاب مصالح، اجرا،  مسئوليت كنترل كيفيت و صدور تأييديه ) د

ها و مجاري  كشي گاز و همچنين حصول اطمينان از مناسب بودن دودكش آزمايش سيستم لوله
  .باشد عهدة مهندس ناظر مي  تهويه جهت لوازم گازسوز به

مصالح و  در مواردي كه مهندس ناظر ضروري بداند براي حصول اطمينان از كيفيت طراحي، اجرا،  )ذ
در هر صورت    استفاده نمايد ولييا مشاورين ذيصالح تواند از خدمات بازرسين و ها مي آزمايش
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  .باشد ناظر مي عهدة مهندس  هاي ناشي از آن به هاي اجرايي و مسئوليت تأييد نقشه
اطالع   كتباً به در صورت تخطي مجري از الزامات اين مقررات، مهندس ناظر موظف است مراتب را ) ر

در صورت استنكاف مجري از . باشد رفع آن مي  مجري و مراجع ذيصالح برساند و مجري موظف به
مراجع ذيصالح جهت بررسي   تواند ضمن عدم تأييد كار، موضوع را به رفع تخلف، مهندس ناظر مي

  .تخلفات صورت گرفته اطالع دهد
  

    سازندگان وسايل گازسوز17-1-2-4
 الزامات محل سازندگان وسايل گازسوز موظفند همراه دستگاه، دستورالعمل نصب، حاوي كليه )الف

محل نصب، قطر و حداقل  نصب دستگاه و از جمله وضعيت تهويه، حداقل حجم يا ابعاد فضاي
  و نگهداري و موارد ايمني دستگاه را به برداري اندازي، بهره ارتفاع دودكش و همچنين دستورات راه

  .خريدار ارايه نمايند
 اندازي دستگاه گازسوز را به راهسازندگان وسايل گازسوز موظفند نصاب يا نصابان مجاز براي نصب و ) ب

  .خريدار معرفي نمايند 
  

  كنندگان وسايل گازسوز   نصب17-1-2-5
 و  بوده  صالحيت كليه وسايل گازسوز بايد توسط افرادي كه آموزش رسمي ديده و داراي پروانة)الف

  .وندش  اندازي و راه باشند، نصب  نمايندگي مجاز از سازنده مربوطه را داشته 
  .باشد رعايت دقيق دستورالعمل سازنده و ضوابط اين مقررات مي  صاب موظف بهن  )ب
 ساختمان كه به شده در نقشة گازرساني نصاب نبايد وسيلة گازسوز را در محلي غير از جاي تعيين  )پ

  .تأييد مهندس ناظر رسيده است نصب نمايد 
ه در نقشة گازرساني ساختمان معين غير از آنچه ك نصب وسيلة گازسوز ديگري به نصاب مجاز به ) ت

بيني  كه آبگرمكن زميني پيش جايي باشد، از جمله نصب آبگرمكن فوري ديواري در شده است، نمي
  .گردد شده است خالف محسوب مي

ها و مجاري تهويه لوازم  مسئوليت نهايي نصب وسايل گازسوز، كنترل مجدد مناسب بودن دودكش ) ث
مورد تأييد سازنده يا مراجع (عهدة نصاب مجاز   ايش عملكرد آنها بهاندازي و آزم گازسوز، راه

  .باشد مي )ذيصالح
  

  كنندگان از وسايل گازسوز   استفاده17-1-2-6
  .انجام شود ها بايد طبق اين مقررات كشي گاز ساختمان برداري از سيستم لوله نگهداري و بهره) الف
كشي  برداري از سيستم لوله ي او، مسئول نگهداري و بهرهصاحب ملك يا ساختمان و يا نمايندة قانون ) ب
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  .باشد گاز ساختمان مي
شده   اعالم برداري و نگهداري هاي بهره رعايت دستورالعمل كننده از وسيلة گازسوز موظف به استفاده  )پ

آن، محدود كردن  گونه تغيير در وسيلة گازسوز، محل انجام هيچ  توسط سازنده بوده و مجاز به
گونه تغييرات،  هر  به در صورت نياز. باشد وية آن يا دستكاري در وضعيت دودكش آن نميته

  .تواند از طريق نصابان يا تعميركاران مجاز، اقدام نمايد كننده فقط مي استفاده
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ها ساختمان بندي گروه  17-2  
 
 

    كليات17-2-1
  :شوند سه گروه اصلي تقسيم مي هاي مشمول اين مقررات به ساختمان

 هاي مسكوني ساختمان  
 هاي عمومي ساختمان  
 هاي خاص ساختمان  
  

  هاي مسكوني   ساختمان17-2-2
گيرد و معموالً هر واحد  منظور سكونت مورد استفاده قرار مي هايي است كه به اين گروه شامل ساختمان

و آشپزخانه مستقل بوده ولي سيستم گرمايش آن ممكن ) مستقل(مسكوني داراي درب ورودي مجزا 
  .است مستقل و يا با واحدهاي ديگر مشترك باشد

  
  هاي مسكوني   مجتمع17-2-2-1

 از نظر رعايت  واحد مسكوني يا بيشتر وجود داشته باشد،10هاي مسكوني آپارتماني كه در آنها  مجتمع
  .گيرند هاي عمومي قرار مي كشي گاز در گروه ساختمان مقررات لوله

  
  هاي عمومي كوچك كه تعداد نفرات حاضر در آنها اعم از كاركنان يا مراجعه ساختمان 17-2-2-2

هاي مسكوني   نفر باشند، از نظر گازرساني تابع مقررات ساختمان20طور معمول كمتر از   كنندگان به
  .باشند مي
  

ها،  هاي كوچك بانك هاي معمولي، شعبه واحدهاي تجاري و خدماتي كوچك از قبيل مغازه 17-2-2-3
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هاي مسكوني قرار  از نظر ضوابط گازرساني در گروه ساختمان...) پست، مخابرات، بيمه و (دفاتر خدماتي 
  .گيرند مي
  

  هاي عمومي   ساختمان17-2-3
وسيلة   شود و به هايي است كه در آنها خدمات عمومي ارايه مي تماناين گروه شامل انواع گوناگون ساخ

  .گيرد عموم مردم مورد مراجعه و استفاده قرار مي
حالت  به هاي عمومي حضور همزمان عدة زيـادي خصوصيت عمده و مشترك در اغلب ساختمان     

هاي  هاي عمومي راه نمعموالً ساختما. ها است تجمع يا پراكنده در فضاهاي داخلي اين ساختمان
  .خروجي عادي يا اضطراري معدودي دارند

ادامه پيدا  مـدت بـوده و يـا مدت طوالنـي هـا ممكـن است كـوتاه حضـور افراد در ايـن ساختمان     
ها معموالً فرصت آشنايي كافي با جزييات داخلي ساختمان را پيدا  هر حال كاربران ساختمان  كند ولي به

  .كنند نمي
. گيرد مي هاي عمومي توسط خردساالن، بيماران و سالمندان مورد استفاده قـرار برخي از ساختمان     

ها متفاوت هستند ايجاب  مجموعه خصوصيات فوق و عوامل متعدد ديگري كه در مورد انواع ساختمان
 فاقات غيرمترقبههاي عمومي ضرايب ايمني باالتري در مقابل خطرات ناشي از ات نمايد كه در ساختمان مي

خطرات اصلي مترتب بر كاربرد غلط   از جمله با توجه به. يا استفاده نادرست از گاز طبيعي اعمال گردد
هاي  سوزي، انفجار، گاززدگي و يا انواع حوادثي كه ممكن است در ساختمان گاز طبيعي مانند آتش

ساختمان گردد و همچنين مواردي كشي گاز  سيستم لوله  عمومي روي دهد و منجر به آسيب رساندن به
گردند، مشاورين  هاي خروج مي طرف راه  جمعي و هجوم به فرار دسته كه حاضرين در ساختمان مجبور به

باشند كليه احتماالت فوق را مدنظر قرار داده و عالوه بر مندرجات اين بخش، در  ذيربط موظف مي
  .باط با خطرات گاز بررسي نمايندصورت ضرورت ساير شرايط ويژة ساختمان را نيز در ارت

  
  هاي خاص   ساختمان17-2-4

  :هايي هستند كه  ساختمانهاي مشمول ضوابط اين بخش،  ساختمان
طور   آنها به از برداري قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهميت خاص دارد و وقفه در بهره-الف

نشاني، مراكز  مراكز آتش ها، بيمارستان :انندشود، م غيرمستقيم موجب افزايش تلفات و خسارات مي
هايي  طور كلي تمام ساختمان  رساني و به كمك مراكز رساني، و تأسيسات آبرساني، تأسيسات برق

  .باشد كه استفاده از آنها در نجات و امداد مؤثر مي
مدت و  اهها و تأسيساتي كه خرابي آنها موجب انتشار گسترده مواد سمي و مضر دركوت  ساختمان-ب

  .شوند درازمدت براي محيط زيست مي



  هابندي ساختمان  گروه17-2

21 

ها و  ها، كتابخانه موزه: گردد، مانند هايي كه خرابي آنها سبب از دست رفتن ثروت ملي مي ساختمان -پ
  .شود طور كلي مراكزي كه در آنها اسناد و مدارك ملي و يا آثار پرارزش نگهداري مي به

سوزي وسيع  آتش ها موجب آلودگي محيط زيست و ياها و تأسيسات صنعتي كه خرابي آن ساختمان -ت
  .انبارهاي سوخت و مراكز گازرساني: شود، مانند مي

  
  هاي عمومي   انواع ساختمان17-2-5
  هاي محل تجمع   ساختمان17-2-5-1

منظورهاي خاص نظير برگزاري مراسم  باشند كه به اي از مردم مي ها محل تجمع عده اين ساختمان
  .آيند ورزشي، سرگرمي، مطالعه و يا انتظار در طول مسافرت گردهم ميمذهبي، تفريحي، 

، اجراي موسيقي هاي تخصصي، تاالرهـاي هاي سخنراني، مراكز همايش مساجـد، سينماها، تئاترها، سالن     
هاي مسافري و  هاي ورزشي، اماكن تفريحي كودكان، پايانه ها، سالن هاي آثار هنري، رستوران نمايشگاه

  .باشند ها مي و نقل زميني و هوايي از جمله اين ساختمانحمل 
  

  هاي آموزشي و فرهنگي   ساختمان17-2-5-2
منظور  اي به هاي متعدد يا انواع ديگر فضاهاي داخلي كه در هريك عده هاي دربرگيرندة اتاق ساختمان

  .آيند فراگيري علوم و فنون گردهم مي
، مدارس عالي هـا و اي، دانشگاه هاي حرفـه ي و متوسطـه، هنرستانمدارس آمادگي، ابتدايـي، راهنمايـ     

  .باشند ها مي ها و مؤسسات از جمله اين ساختمان مراكز آموزشي اختصاصي وزارتخانه
  

  هاي محل پذيرايي و اقامت موقت   ساختمان17-2-5-3
موقت افراد و فاقد امكانات هاي محل اقامت  ها يا آپارتمان اي از اتاق صورت مجموعه هايي كه به ساختمان

  .باشند آشپزي در هر واحد اقامتي مي
دانشجويي،  هـاي ها، زائـرسـراها، مهمانسراهاي عمومـي يا اختصاصـي، خوابگاه ها، مسافـرخانه هتـل     
  .باشند ها مي هاي بين شهري از جمله اين ساختمان متل

تشخيص   وياليي مستقل هستند، اگر باهاي اقامتي كه مركب از تعدادي واحدهاي مجتمع: تبصره
  .گيرند  ميهاي مسكوني قرار مشاور در اين گروه قرار نگيرند در گروه ساختمان

  
  هاي اداري   ساختمان17-2-5-4

) هاي مجزا يا مرتبط با يكديگر صورت اتاق يا آپارتمان به(اي از دفاتر كار  هايي كه از مجموعه ساختمان
اي و غيره مورد استفاده قرار  ام خدمات اداري، تجاري، پزشكي، مشاورهمنظور انج تشكيل شده و به
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  .گيرند مي
پزشكان از  هـاي ها و ساختمان ها، مؤسـسات اداري و تجـاري خصوصـي و دولتي، بانـك وزارتـخانه     

  .باشند ها مي جمله اين ساختمان
  

  هاي تجاري و مراكز تجاري و داد و ستد   ساختمان17-2-5-5
عنوان مراكز خريد و فروش كاال و نمايش اجناس مورد استفاده قرار گرفته و از  هايي كه به تمانساخ

هاي تجمع و گاهي خدمات جانبي نظير امكانات تفريحي، رستوران، آموزش،  اي مركب از سالن مجموعه
  .گردد مراقبت از اطفال و غيره تشكيل مي

ها  ساختمان ها از جـمله ايـن بـزرگ، پاساژها، بازارچه سيارهاي بزرگ و ب مراكز خريد بزرگ، فروشگاه     
  .باشند مي
  

  هاي بهداشتي، درماني و مراقبتي   ساختمان17-2-5-6
كه  هايي كه براي معالجه، استراحت و يا مراقبت از افراد اعم از عادي يا بيماران خاص و كساني ساختمان

  .گيرند ز خود نيستند مورد استفاده قرار ميمراقبت ا دليل شرايط جسمي يا رواني قادر به به
  .باشند ها مي هاي سالمندان از جمله اين ساختمان ها و خانه ها، شيرخوارگاه ها، مهدكودك درمانگاه     
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  خاص و عمومي هاي ساختمان به گازرساني ويژه مقررات  17-3
  
  

    كليات17-3-1
اند،  گرديدههاي عمومي و خاص بايد رعايت گردند در اين بخش ذكر  كه در ساختمان برخي از مواردي

ها در مقابل خطرات ناشي از گاز طبيعي و متقابالً  طراح موظف است از حداكثر ايمني كاربران ساختمان
  .هاي احتمالي اطمينان حاصل نمايد كشي گاز ساختمان در برابر آسيب ز ايمني سيستم لولها

پيشگيري از گاززدگي در اثر سوخت ناقص وسايل گازسوز و يا نفوذ گازهاي سمي حاصل   17-3-1-1
داخل  هاي فلزي به هاي سيماني، درزها و منافذ دودكش از احتراق از طريق محل شكستگي دودكش

  .خصوص در حالت خواب  مورد استفاده افراد بهفضاهاي
  

موقع مسئولين يا كاربران ساختمان از نشت گاز،  سازي به هاي الزم براي آگاه بيني پيش 17-3-1-2
  .سوزي و ساير موارد غيرعادي مرتبط با گاز آتش

  
ه در هنگام اي ك گونه ها به كشي گاز، وسايل گازسوز و دودكش سيستم لولهطراحي يا نصب   17-3-1-3

  .بروز وقايع غيرمترقبه و يا در زمان هجوم افراد براي فرار از محل، مصون از برخورد يا صدمه باشند
  

  .حداقل كاهش تعداد وسايل گازسوز در فضاهاي داخلي به  17-3-1-4
  

  .نبيرون از ساختما  بيني تهويه كافي و انتقال كامل محصوالت احتراق وسايل گازسوز به پيش 17-3-1-5
  

كه در شرايط غيرعادي بتوان  طوري هاي متعدد به قسمت كشي گاز به تفكيك سيستم لوله 17-3-1-6
  .هر قسمت را جداگانه از مدار خارج نمود
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كننده محل شيرهاي قطع سريع جريان گاز و ديگر نقاط ضروري در  نصب عاليم مشخص  17-3-1-7
  .كشي گاز سيستم لوله

  
 هايي ساختمانهاي عمومي طبق مقررات اين بخش براي  كشي ساختمان رعايت ضوابط لوله 17-3-1-8

  .كشي گاز داراي كاربري عمومي هستند كه كاربري اوليه آنها مسكوني بوده ولي در زمان اجراي لوله
  

هاي عمومي براي  كشي و نصب تجهيزات گازسوز با ضوابط ساختمان مطابقت لوله 17-3-1-9
 باشند و بعداً كاربري آنها به كشي گاز مي سكوني داراي تأييديه لولههايي كه با كاربري م ساختمان

  .صورت تأييديه اوليه از درجه اعتبار ساقط است هاي عمومي تغيير كند، در اين ساختمان 
  

    ممنوعيت نصب وسايل گازسوز گرمايشي17-3-2
هاي  خلي ساختماندر فضاهاي دا) انواع بخاري، آب گرمكن و پكيج(نصب وسايل گازسوز گرمايشي 

مگر آنكه هواي مورد نياز احتراق آنها از فضاي خارج از ساختمان تأمين . عمومي و خاص ممنوع است
  :باشد آنها نمي اين ممنوعيت شامل موارد زير بوده ولي محدود به. شود

  
  .هاي عمومي و خاص ها در كليه ساختمان ها، دفاتر، كالس ها، سالن اتاق 17-3-2-1
  

هاي سالمندان و  ها، خانه ها، كودكستان كودك كليه فضاهاي داخلي اصلي و وابسته در مهد 17-3-2-2
  .هاي نگهداري معلولين جسمي و رواني محل

  
هاي تجمع مانند دفاتر كار مسئولين، اتاق پروژكتور  فضاهاي وابسته و جانبي در محل 17-3-2-3

  .هاي مشابه نمايش فيلم، بوفه در سينماها و محل
  

هاي  هاي نگهباني و آسايشگاه ها، اتاق ها، آزمايشگاه ها و غذاخوري دفاتر كار، بايگاني، بوفه 17-3-2-4
  .ها و مدارس ها، مهمانسراها در دانشگاه نگهبان

  
هاي محل كار با مواد قابل اشتعال،  انبارهاي محل نگهداري مواد قابل اشتعال، كارگاه 17-3-2-5

  .هاي مشابه ها و محل شويي اري، خشكهاي نج هاي رنگ، كارگاه كارگاه
  

البسه و  ها، انبارهاي انبارهاي محل نگهداري دارو و مواد شيميايي، رختشويخانه 17-3-2-6
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  .هاي مشابه ها و محل ها، خوابگاه ها، هتل ملحفه در بيمارستان
  

    الزامات نصب وسايل گازسوز در شرايط خاص17-3-3
 نمايد كه وسيلة گازسوزي در ساختمان داراي محدوديت چنانچه شرايط خاصي ايجاب 17-3-3-1

ف، سقف و ديوارهاي محل نصب وسيلة گازسوز و مسير عبور دودكش آن از مصالح مقاوم نصب گردد، ك
رعايت اين ضابطه حداقل تا فاصله يك متر از دستگاه . گير ساخته شود در مقابل حرارت و غيرآتش

هاي  كار رفته در مقابل حرارت بايد از بخش گازسوز و دودكش آن الزامي بوده و درجة مقاومت مصالح به
  .ي ساختمان و يا استانداردهاي قابل قبول ديگر تعيين شوديربط مقررات ملّذ
  

  .هواي مورد نياز دستگاه گازسوز بايد از هواي آزاد تأمين شود  17-3-3-2
  

هاي  در صورت نصب دستگاه گازسوز در محل تجمع نظير بوفه سينماها يا آبدارخانه 17-3-3-3
 فوق، محل نصب وسيلة گازسوز بايد با ايجاد موانع مناسب از هاي عمومي، عالوه بر رعايت موارد محل

  .دسترس افراد غيرمسئول دور نگه داشته شود
  

ها، مهمانسراها و مشابه آنها بايد  هاي دانشجويي، پانسيون هاي واقع در خوابگاه آشپزخانه 17-3-3-4
  . خواب ساخته شوندهاي هاي ايمن و مجزا از محل عالوه بر رعايت بندهاي ذيربط فوق، در محل

  
صورت آپارتمان مستقل باشد، نصب دستگاه  كه واحد اقامتي يا خوابگاهي به در صورتي 17-3-3-5

  .گازسوز در آشپزخانه با رعايت ضوابط فوق مجاز است
  

    الزامات نصب تجهيزات ايمني17-3-4
از اضافي در نصب شير خودكار قطع گاز حساس در مقابل زلزله و شير قطع جريان گ 17-3-4-1

  .هاي خاص الزامي است كشي گاز ساختمان ابتداي لوله
  

  .هاي عمومي و خاص الزامي است هاي ساختمان نصب دستگاه اعالم خطر نشت گاز در موتورخانه 17-3-4-2
  

ي يا استانداردهاي  بايد با استاندارد مل2ّ و 1-4-3-17تجهيزات ذكرشده در بندهاي  17-3-4-3
  .مطابقت داشته باشندالمللي  معتبر بين
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  هاي تجمع كاذب محل هاي عبور لولة گاز از سقف   محدوديت17-3-5
ها ميسر  هاي بزرگ كه امكان مهار كردن لوله هاي كاذب سالن هاي گاز از سقف عبور لوله 17-3-5-1

  .نيست ممنوع است
  

هاي  از سقـف) قرراتبـا رعايت كليه ضوابط اين م(در مـواردي كه امكان عبـور لولة گاز  17-3-5-2
  .مذكور وجود داشته باشد، نصب شير و هرگونه اتصاالت غيرجوشي در محدودة فوق ممنوع است

  
    تأمين هواي احتراق براي وسايل گازسوز17-3-6
 هاي آزمايشگاهي، كن گازي، كوره ل گازسوزي نظير خشكدر صورت ضرورت استفاده از وساي 17-3-6-1

هاي عمومي بايد در طراحي ساختمان و يا در  سازها در داخل ساختمانهاي ديواري، هوا آب گرمكن
هاي الزم جهت تأمين هواي كافي براي سوخت و تهويه از طريق ايجاد  بيني هنگام نصب آنها، پيش
  .عمل آيد ارتباط با هواي آزاد به

  
أمين هواي عمل نيامده است رعايت ت هاي فوق به بيني هاي موجود كه پيش در ساختمان 17-3-6-2

  .تازه الزامي است
  

    انتخاب مسير دودكش وسايل گازسوز17-3-7
 ها بايد احتمال نفوذ گازهاي سمي حاصل از احتراق به در انتخاب مسير عبور دودكش 17-3-7-1

هاي الزم براي  بيني ها، مورد توجه قرار گيرد و پيش فضاهاي مجاور ديوارهاي محل عبور دودكش 
  .عمل آيد ها به  در هنگام طراحي دودكشجلوگيري از اين خطر

  
هاي مشترك، اجرا و  در صورت استفاده از دودكش مشترك، الزم است طراحي دودكش 17-3-7-2

هاي مشترك توسط افراد ذيصالح و  هاي نهايي آنها و همچنين كليه موارد مرتبط با دودكش آزمايش
  .براساس اصول مهندسي و اين مقررات انجام و كنترل گردد

  
  ساير موارد  17-3-8

ها از نفوذ  و همچنين كف نمره) روها از جمله گربه(هاي عمومي بايد با دودبند كردن مسير دود  در گرمابه
برداري، دودبند  قبل از بهره. ها پيشگيري گردد فضاي داخلي گرمابه احتمالي گازهاي حاصل از احتراق به

  .بودن اين مسيرها بايد مورد آزمايش قرار گيرد
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  مصالح انتخاب و گاز كشي لوله سيستم طراحي 17-4
  
  

  ها كشي گاز ساختمان   طراحي سيستم لوله17-4-1
  كشي گاز   انتخاب مسير لوله17-4-1-1
  .ترين مسير عبور نمايد لولة گاز بايد از ايمن )الف
  . لولة گاز بايد از كوتاهترين مسير ممكن عبور نمايد )ب
كشي گاز واحدهاي مسكونـي مانند رايزرها نبايد از داخـل ملك خصوصي  هاي مشتـرك لولـه بخش ) پ

  .عبور نمايد
سازة اصـلي ساختمان وارد  اي به گونه صدمـه نحوي انتـخاب گردد كـه هيچ مسير لولـة گاز بايـد به ) ت

  .ننمايد
  

  كشي هاي سيستم لوله   تهيه نقشه17-4-1-2
  :بايد اطالعات و مدارك زير تهيه شودكشي گاز  هاي سيستم لوله براي تهيه نقشه

اعم از (كشي گاز در پالن محوطه و طبقاتي كه در آنها لولة گاز كشيده خواهـد شد،  نقشة لوله )الف
طول، (ها با ذكر مشخصات آن  اضافة محل قرارگيري دودكش به) زيرزمين، همكف يا طبقات باالتر

  ).قطر، جنس و نوع
  .ها بر روي آن ل و قطر لولهنقشة ايزومتريك با ذكر طو ) ب
متـر مربع و مقدار مصرف گاز هريك از وسايـل گازسوزي كه  زيربنـا يا فضـاي مفيد ساختمـان به ) پ

خواهد شد برحسب مترمكعب گاز يا  شود و يا در آينده متصل كشي متصل مي اين سيستم لوله به
  .كيلوكالري در ساعت

ايد در زير برگ تقاضا با ذكـر نشاني و تعييـن موقعيت نسبت كروكـي محل ملـك مورد تقاضا، كه ب ) ت
  .معابر اصلي ترسيم شود به
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فهرسـت اجناس مصرفـي با ذكـر استانداردهاي مربوطه و مقدار آن در جدولي كـه بايد در سمت  ) ث
  .راست قسمت باالي نقشه آورده شود

  . كوچكتر باشد1 : 100ها نبايد از  مقياس نقشه ) ج
ها  در مورد قطر لوله. باشد گيري كليه ابعاد در اين مبحث در سيستم متريك مي واحدهاي اندازه  :تذكر

نمونه نقشه  .شوند پوند بر اينچ مربع در پرانتز آورده مي اينچ و در مورد فشار مقادير به اندازه به
  . ارايه شده است2كشي گاز در پيوست  لوله

  
    انتخاب قطر لولة گاز17-4-1-3

هاي  اي باشد كه بتواند گاز كافي را براي حداكثر مصرف دستگاه يا دستگاه اندازه هاي گاز بايد به ولهقطر ل
 7/12گازسوز مربوطه تأمين نمايد، بدون اينكه بين رگوالتور و وسايل گازسوز افت فشاري بيش از 

  .وجود آيد متر ستون آب به ميلي
  

  ر لولة گاز  اطالعات مورد نياز براي محاسبة قط17-4-1-4
  )متر ستون آب  ميلي7/12(هاي گازسوز  حداكثر افت فشار مجاز بين رگوالتور و دستگاه)لفا

   حداكثر مقدار گاز مصرفي مورد نظر در طرح)ب
  كشي  طول لوله)پ
   چگالي گاز)ت
  

    حداكثر قطر اسمي مجاز17-4-1-5
)  اينچ4(متر   ميلي100 ستون آب، متر  ميلي176كشي گاز مصرفي با فشار  حداكثر قطر اسمي مجاز لوله

  .باشد مي
  

    مقدار برآورد مصرف گاز17-4-1-6
  .باشد هاي گازسوز مي مقدارمصرف گاز براي هرطرح، برابر جمع مصارف ساعتي كليه دستگاه

  . استخراج شود4-4-17هاي گازسوز متداول خانگي و تجاري از جدول  مصارف دستگاه )الف
داده  اي كه در جدول ذكر نگرديده براساس مشخصات فني گازسوز ويژههاي  مصرف گاز دستگاه ) ب

  .شود شده توسط سازنده تعيين مي
  

  ترين مسير   تعيين طوالني17-4-1-7
  .گيري شود ترين مسير بايد از نقطة خروجي رگوالتور تا دورترين نقطة مصرف گاز در ساختمان اندازه طوالني
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    تعيين قطر لولة گاز17-4-1-8
شده  طول تعيين  رديف مربوط به2-4-17در جدول  :ترين مسير طوالني تعيين رديف مربوط به)الف

باشد، بايد   را كه طول دورترين نقطة مصرف از محل نقطة خروجي رگوالتور مي7-1-4-17در بند 
كه اين طول دقيقاً در جدول ذكر نشده باشد، طول بزرگتر بعدي بايد در  در صورتي(انتخاب نمود 

هاي مختلف اين سيستم  بايد توجه داشت كه براي تعيين اندازة قطر لولة قسمت).  گرفته شودنظر
شده در جدول را براي  فقط بايد طول فوق را مبناي محاسبه قرار داد، لذا بايد همين سطر انتخاب

  .كار برد كشي نيز به هاي ديگر لوله تعيين قطر قسمت
  دست آمده از جدول انشعاب، حداكثر مصرف گاز به براي تعيين قطر لوله تا محل اولين )ب

كنيم  جدول پيدا مير ترين مسير د طوالني   را در سطر مربوط به7-1-4-17 و طبق بند 17-4-4 
كه اين ميزان مصرف در جدول موجود نباشد نزديكترين عدد باالتر در همين رديف را  در صورتي(

  ).گيريم در نظر مي
، اندازة اين بخش از )ب(دست آمده از بند  مصرف به باالي ستون مربوط به قطر نشان داده شده در )پ

  .باشد كشي گاز مي سيستم لوله
 روش كشي با منظور نمودن باقيمانده مصارف در همان رديف به هاي سيستم لوله  قطر بقيه بخش)ت

  .آيد دست مي فوق از جدول به
منظور از لولة . (در نظر گرفته شود)  اينچ1(متر  لي مي25قطر لولة اصلي و اندازة شير اصلي، حداقل   )ث

  ).باشد راهي مي اصلي از خروجي كنتور تا اولين سه
   اينچ كمتر باشد،1قطر لوله رابط بين كنتور و رگوالتور از جدول طراحي محاسبه گرديده و نبايد از   )ج

  .شود خروجي رگوالتور تعيين ميرگوالتور قطر ابتداي لوله رابط متناسب با اندازة  در محل اتصال به
 3-4-17 تغيير نمايد بايد از ضرايب تصحيح در جدول 65/0 چنانچه چگالي گاز مورد استفاده از :تبصره

  .استفاده شود
  .است  ارايه شـده1-2-نمونة محاسبات انتخاب و تعيين اندازة قطر لـولة گاز در پيوست پ     

  
  كشي گاز هالزامات نصب اجزاي سيستم لول  17-4-2
  )كشي بين رگوالتور و كنتور لوله(كشي رابط    لوله17-4-2-1
  .انتهاي علمك باشد كشي رابط بايد در نزديكترين نقطه به  ابتداي لوله)الف

  .فاصلة مناسب بايد از شركت گاز ناحيه استعالم گردد ) 1
  .تعيين گردد) ج-8-1-4-17(كشي رابط بايد مطابق  هاي لوله  اندازه )2
  .شده و در معرض ديد باشد كشي رابط بايد كوتاهترين مسير را داشته، روي كار اجرا  لوله)ب
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  .كشي رابط در خارج از ملك نبايد در محل ناامن و در معرض آسيب قرار گيرد مسير عبور لوله ) پ
  
  
  بست علمك -1 
  لوله غالف -2 
  الستيك عايق -3 
  لولة گاز شبكه شهري -4 
  شير قفلي -5 
  نيپل -6 
  رگوالتور -7 
  مغزي -8 
  مهره و ماسوره -9 

  كشي رابط لوله -10
  مهره و ماسوره -11
  لولة جانشين كنتور -12
  بوشن -13
  شير اصلي -14
  لولة گاز ساختمان -15
  
  

  .نمونه تعيين محل نصب كنتور گاز و لولة رابط 2-1-4-17شكل 
  

، نصب )بعد از رگوالتور(كند  قاضي را تغذيه ميهايي كه بيش از يك مت در ابتداي لوله رابط انشعاب  )ت
  .شونده براي هر مشترك الزامي است شير قفل

  
    كلكتور17-4-2-2
  .كلكتور بايد با استفاده از اتصاالت استاندارد ساخته شود) الف
  .صورت مستقيم بدون استفاده از اتصاالت استاندارد از لولة كلكتور ممنوع است اخذ انشعابات به  )ب
  .قطر كلكتور نبايد از قطر لولة اصلي كمتر باشد  )پ
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    كنتور17-4-2-3
ساختمان يا واحد  درب ورودي كنتور بايد در داخل محدودة ملك مشترك و نزديكترين نقطه به)الف

  .مسكوني قرار گيرد
در صورت وجود جريان هواي . كنتور را بايد در جايي نصب كرد كه در معرض جريان هوا باشد) ب

  .ها نصب نمود توان در پاگرد پله ها را مي ي، كنتورهاي مستقل آپارتماندايم
يك محل  كلكتور و در روي انشعابات اخذشده از كلكتور، كنتورها بايد در نزديكترين محل ممكن به ) پ

  .پذير باشد راحتي امكان  طوري كه قرائت كنتورها به صورت مجتمع نصب گردند به به
  .صب شود كه در معرض صدمات فيزيكي قرار نداشته باشدكنتور بايد طوري ن  )ت
  .سوزي دارد، نصب گردد هايي كه امكان بروز و تشديد آتش كنتور نبايد در محل  )ث
تعمير و  راحتي قابل خواندن و دسترسي براي كنتور بايد در مكان و وضعيتي نصب گردد كه به ) ج

  .سرويس باشد
متر و از كنتور برق   سانتي10اند بايد حداقل   روي كار نصب شدههاي برق كه فاصلة كنتور از سيم ) چ

  .متر باشد  سانتي50
  .فاصلة كنتور از منابع توليد اشتعال از قبيل كوره و آبگرمكن بايد حداقل يك متر باشد ) ح
باشد  كنندة كنتور مي قطر و طول لوله جانشين كنتور بايد با هماهنگي شركت گاز ناحيه كه تأمين ) خ

  .تعيين گردد
در صورت عدم امكان، افزايش . متر باشد  سانتي180ارتفاع لوله جانشين كنتور تا كف زمين بايد  ) د

  .باشد متر بالمانع مي  سانتي220ارتفاع تا 
  

    شيرها17-4-2-4
  .روند بايد از نوع ربع گرد توپكي باشد كار مي كشي گاز به شيرهايي كه در لوله)الف
  .عي بايد با قطر لولة گاز ورودي هر آپارتمان يكسان باشدقطر شيرهاي فر ) ب
كنندة اصلي بايد يك  غير از شير قطع اگر ملكي داراي چند ساختمان مجزا باشد، هر ساختمان به  )پ

  .كننده داشته باشد شير مستقل قطع
نصب  ينمتري از كف زم  سانتي180 بايد بالفاصله بعد از كنتور و در ارتفاع :شير اصلي مصرف) ت

  .شود
  :شيرهاي فرعي) ث

هاي داراي بيش از يك واحد مسكوني، بايد بر روي لولة انشعاب   در ساختمان: شير واحد مسكوني)1
گردد، در محل يا ارتفاع مناسبي كه در معرض صدمات  هاي اصلي منشعب مي هر واحد كه از لوله
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، براي )متر  سانتي180در حدود  (فيزيكي نباشد ولي قابل دسترسي براي ساكنين آن ساختمان باشد
  .قطع سريع و كامل جريان گاز نصب شود

كننده  بايد در ابتداي انشعاباتي كه بيش از يك مصرف): باالرونده( شير فرعي انشعابات رايزري )2
  .دارند نصب شود

ر كشي براي هر دستگاه گازسوز بايد يك شي در انتهاي انشعاب لوله:  شير مصرف دستگاه گازسوز)3
تواند  اندازه انشعاب و باالتر از آن مي هم)  اينچ2(متر   ميلي50قطر شير مصرف تا . مصرف نصب شود

  .ب اجرا شود-3-2-5-17طبق بند 
  هاي گازسوز الزامات نصب شير مصرف دستگاه) ج
  .باشد) 1ـ4ـ17(جدول  ا ببايد مطابق هاي گازسوز مصرف از زمين و از دستگاه فاصلة نصب شير) 1
هاي گازسوز بايد افقي، موازي ديوار و در جهت دستگاه گازسوز باشد،  حور لولة شير تمام دستگاهم) 2

  .توانند قائم نصب گردند استثنائاً شيرهاي روشنايي مي
  .متر باشد  سانتي170متر و از كف   سانتي80فاصلة شير چراغ روشنايي بايد حداقل از سقف ) 3
  

  كشي   نقاط انتهايي لوله17-4-2-5
  .هاي گازسوز واقع شود نقاط انتهايي نبايد در پشت درها و دستگاه

  
  كشي گاز موجود خانگي   توسعة سيستم لوله17-4-3

كشي گاز موجود بايد با اطالع و اجازة قبلي شركت گاز  سيستم لوله اضافه نمودن هرگونه انشعاب جديد به
  . گيردناحيه، تحت نظارت مهندس ناظر و براساس اين مقررات انجام

  
  فاصلة نصب شير مصرف دستگاه گازسوز   1-4-17جدول 

 )متر سانتي(فاصلة شير از دستگاه گازسوز  )متر سانتي(فاصلة شير از كف  دستگاه گازسوز

 ـــ 150 الي 120 آبگرمكن ديواري

 )از بدنة آبگرمكن (30 40 الي 30 آبگرمكن زميني

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

 )از بدنه (20حداقل  40 الي 30 بخاري

 )از مشعل (70 الي 50 60 الي 30 هاي حرارتي ديگ

 )از بدنه (20 120 الي 110 بخاري ديواري

 ـــ 180 الي 170 روشنايي

 40 الي 30 شومينه
  )از دودكش (120 الي 80

 )از ديوار شومينه (30
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   176مكعب در ساعت براي گاز طبيعي با فشار متر هاي فوالدي به حداكثر ظرفيت لوله  2-4-17جدول 
  65/0متر ستون آب و چگالي   ميلي7/12متر ستون آب و افت فشار                        ميلي

 طول لوله )اينچ(قطر اسمي لوله 
 )متر(

2
1 

4
3 1 

4
11 

2
11 2 

2
12 3 4 

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) 3-4-17(ها را در ضرايب جدول  ها بايد ظرفيت لوله  براي ساير چگالي. 
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  هاي مختلف گاز طبيعي ضرايب تصحيح براي چگالي   3-4-17جدول 
 ضريب چگالي ضريب چگالي

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 

  
  هاي گازسوز مقدار تقريبي مصرف تعدادي از دستگاه   4-4-17جدول 

 )مترمكعب در ساعت (دار تقريبي مصرف مق دستگاه گازسوز

 5/2 آبگرمكن فوري

 5/1 دار آبگرمكن مخزن

 7/0 ) شعلة فردار5(اجاق گاز خانگي 

 5/2-4 اجاق گاز تجاري

 6/0 بخاري خانگي

 3/0 پز و پلوپز خانگي كباب

 5/2-4 پلوپز تجاري

 1/0 روشنايي

 3/0 شومينه

  .براساس دفترچه محاسبات، تعيين گردد..... ، جكوزي و مصرف گاز براي گرمايش استخر، سونا -1
اند براساس محاسبات و مشخصات فني سازنده  مصرف وسايل گازسوزي كه در جدول ذكر نشده -2

  .شوند تعيين
 متـر مربع زيـربناي مفيد حرارتـي، 100هاي حرارت مركزي بـراساس متوسط هر  مصرف گاز مشعل -3

در نقاط سردسير يا گرمسيـر اين عدد بايـد براساس .  گرددمترمكعب در ساعت منظور 5/1
  .حرارتي ساختمان محاسبه و تعيين شود محاسبات تـبادل

  
    مشخصات مواد و مصالح مصرفي17-4-4
  ها   لوله17-4-4-1
  هاي فوالدي لوله) الف

د بدون درز يا با درز توان كشي گاز بايد از جنس فوالد سياه باشد و مي هاي مورد استفاده در لوله لوله) 1
با ) تلرانس(ها  ها و رواداري آزمايش باشد و كليه مشخصات آنها از نظر ساخت، مواد، ابعاد، وزن،
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 و يا معادل آنها مطابقت داشته باشد DIN 2440و يا   API 5L و يا 3360ي شمارة استاندارد ملّ
 صاف و هموار و سطح دروني ها بايد  و سطح بيروني لوله])3 و 2 و1-5-4-17(هاي  طبق جدول[

  .ها بايد متناسب با فرآيند ساخت باشد لوله
مكانيكي و  هاي  استانداردي است كه از نظر مشخصات، مقاومتاستاندارد معادلمنظور از : تبصره

  .هاي مقررشده و مورد تأييد باشد شيميايي و اندازه، مشابه استاندارد
  هاي مسي لوله) ب

هاي گازسوز  دستگاه كشي به  متر براي اتصال سيستم لوله5/1 با طول حداكثر هاي مسي استفاده از لوله
  .ثابت با رعايت كليه اصول ايمني مجاز است

هايي نصب گردد كه از صدمات احتمالي مصون بوده و با استفاده از  هاي مسي بايد در محل لوله) 1
  .هاي مناسب روي ديوار مهار گردد بست

و با جدول ) B ASTM 88-2005(المللي  رف بايد با استانداردهاي بينهاي مسي مورد مص لوله) 2
هاي مختلف آن داده شده، مطابقت  ها و وزن اندازه  كه ضخامت ديوارة لولهB و Aا ز نوع ) 6-4ـ 17(

  .داشته باشد
  براي اتصال وسايل گازسوز) شيلنگ(هاي قابل انعطاف  لوله) پ
  .شود گاز استفاده مي كشي سيستم لوله  گازسوز خانگي بههاي از اين لوله جهت اتصال دستگاه) 1
شده تا   بايد از نوع الستيك مصنوعي تقويت)774ي شماره طبق استاندارد ملّ(جنس اين لوله ) 2

اي از مصالح مقاوم در مقابل گاز و مواد نفتي،  متر كه جدار داخلي آن با اليه  ميلي16قطر حداكثر 
  .تقويت شده باشد

 120بايد) شير مصرف(كشي گاز  لوله طول لولة الستيكي براي اتصال وسايل گازسوز بهحداكثر ) 3
  .متر باشد سانتي

 قوي و هاي استاندارد فشار متر بايد از شيلنگ  ميلي16هاي با قطر باالتر از  شيلنگ در صورت نياز به) 4
  .مخصوص گاز استفاده شود

  
     اتصاالت فوالدي17-4-4-2
  جوشياتصاالت نوع ) الف

كشي توكار باشد بايد از اتصاالت جوشي فوالدي بدون درز براساس  كشي گاز چنانچه لوله در اجراي لوله
توان از اتصاالت  كشي روكار باشد مي  استفاده گردد و در صورتي كه لوله3076ي شماره استاندارد ملّ

  .يا معادل آن استفاده كرد 2311Bشمار   بهJISجوشي درزدار 
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  اي  دندهاتصاالت) ب
 ، اين اتصاالت بايد از نوع فوالدي 4-5-4-17اي، طبق شرايط جدول  در صورت استفاده از اتصاالت دنده

  . باشند1798ي شماره استاندارد ملّمطابق 
  

    شيرها17-4-4-3
بايد از نوع )  اينچ2(متر   ميلي50شود، تا قطر  كشي گاز استفاده مي شيرهايي كه در سيستم لوله)الف

 50 و براي قطرهاي باالتر از 4047ي شماره استاندارد ملّاي طبق  گرد توپكي و دنده  و ربعبرنجي
ي اي طبق استاندارد شركت ملّ  يا دنده گرد توپكي فلنجي، جوشي و متر بايد از نوع فوالدي ربع ميلي

  . باشدIGS-MS-PL-010) 1994(شماره   گاز ايران به
نتوان اين  آساني طوري كه به مهره بر روي شير ثابت شده باشد، بهوسيلة پيچ و  دستة شير بايد به ) ب

  .دسته را از شير جدا نمود
كامالً غيرقابل نشت )  پوند بر اينچ مربع10( بار 7/0شير بايد در حالت بسته در مقابل فشار هواي  ) پ

  .باقي بماند
  

  گذاري   عالمت17-4-4-4
كشي گاز بايد عالمت كارخانة سازنده و  گر اجزاي لولهروي هر قطعه از لوله، اتصاالت، شيرها و دي

  .شده باشد نشدني نقش پاك يا رنگ ريختگي صورت گاز، به استاندارد ساخت و كلمة
  

     الكترودها17-4-4-5
يا معادل   AWS/ASME SFA5.1الكترودهاي مصرفي در جوشكاري بايد برطبق استانداردهاي)الف

  .آن باشد
توان از الكترودهاي بـا شمارة  مي)  اينچ2(متـر   ميلي50  لولـه با قطرهاي زيربـراي جوشكاري        

E6010 يا  E6013 و )  اينچ2(متر   ميلي50هاي با قطر ولي براي جوشكاري لوله.  استفاده نمود
  .باشد   مجاز ميE6010باالتر، فقط استفاده از الكترود 

 الكترود، قطر الكترود، محدودة آمپر و ولتاژ مصرفي و روي جعبة الكترود بايد نام سازنده، شماره)  ب
  .تاريخ ساخت ذكر شده باشد

استفاده از الكترودهاي فاسدشده يا الكترودهايي كه پوشش آنها يكنواخت نبوده و در هنگام مصرف )  پ
دچار ريزش شود و يا باعث بدسوزي، قطع و وصل جريان برق يا انحراف قوس الكتريكي شود مجاز 

  .نيست
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  )مواد پوششي(كاري     مواد عايق17-4-4-6
گيرند شامل نوارهاي  شده و يا در زير زمين قرار مي هايي كه توي كار نصب كشي كاري براي لوله مواد عايق

  :نكات زير الزامي است در انتخاب نوار و پرايمر توجه به. باشد سازگار با آن مي) پرايمر(كارسرد و رنگ 
يد ساخت يك سازنده و از نظر همخواني مواد شيميايي آنها بايد مورد تأييد كارخانة نوار و پرايمر با)الف

  .سازنده باشد
سوراخ يا  استفاده از نوارهاي مستعمل، معيوب، داراي خراش،. نوارهاي مورد استفاده بايد نو باشد) ب

  .تاريخ گذشته مجاز نيست
  .گذشته مجاز نيستاستفاده از پرايمرهاي متفرقه، فاسدشده يا تاريخ  ) پ
متر و براي   ميلي50بايد از نوار با عرض )  اينچ2(متر   ميلي50هاي با قطر  براي نوارپيچي لوله  )ت

  . متر استفاده شود  ميلي100متر از نوار با عرض   ميلي50هاي با قطر باالتر از  نوارپيچي لوله
  .متر باشد  ميلي2/0 آن حداقل متر و ضخامت الية چسبي  ميلي5/0ضخامت نوار بايد حداقل  ) ث
ها و اتصاالت بايد ضخامت نوار حداقل  در صورت استفاده از نوار نرم مخصوص نوارپيچي سرجوش  )ج

  .متر باشد  ميلي6/0متر و ضخامت اليه چسبي آن   ميلي8/0
  .ض نوار باشدمتر عر ازاي هر سانتي  كيلوگرم به5/1لوله بايد حداقل برابر با  ميزان چسبندگي نوار به  )چ
  .متر عرض نوار باشد ازاي هر سانتي  كيلوگرم به5/0نوار بايد حداقل برابر با  ميزان چسبندگي نوار به ) ح
  

  اي بندي اتصاالت دنده   مواد آب17-4-4-7
  هاي خارجي لوله يا وسايل اتصال را به هاي گاز بايد روي دنده اي لوله بندي اتصاالت دنده براي آب)الف

  .پوشانيد) تفلون(بندي  كافي نوار آباندازة 
  .هاي كنفي با خمير و ساير مواد، مجاز نيست كار بردن نخ به) ب
  

    مصالح مستعمل17-4-4-8
كشي گاز از آنها استفاده شده است، بدون  استفادة مجدد از لوله، اتصاالت و شيرهايي كه قبالً در لوله

  . مهندس ناظر ممنوع استحصول اطمينان از سالمت و كارآيي آنها و تأييد
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  هاي مشخصات لوله و اتصاالت فوالدي  جدول5-4-17هاي  جدول
  ها ابعاد و وزن لوله 1-5-4-17جدول 

 قطر اسمي

 سيستم اينچي سيستم متريك

  قطر خارجي
 )متر ميلي(

  ضخامت لوله
 )متر ميلي(

  كيلوگرم(وزن 
 )بر متر طول

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
11 4/42 25/3 14/3 

40 
2
11 3/48 25/3 61/3 

50 2 3/60 65/3 10/5 

65 
2
12 1/76 65/3 51/6 

80 3 9/88 05/4 47/8 
100 4 3/114 5/4 1/12 

  .رود كار مي عنوان شناسه به ر اسمي لوله فقط بهقط -1
  .باشد   مي % 10وزن اسمي لوله  وزن نسبت به) تلرانس(رواداري  -2
  هاي جداگانه گيري اين حد براي اندازه. باشد  ضخامت مي-% 5/12طور ميانگين  حد پايين رواداري ضخامت لوله به -3

   برابر2فواصل بيشتر از  گيري بر روي طول لوله به  بر آنكه نقاط اندازه ضخامت باشد مشروط-%15تواند حداكثر       مي
  .شود حد باالي رواداري براساس رواداري وزن تعيين مي.      قطر خارجي لوله نباشد

  
  متر هاي فوالدي برحسب ميلي رواداري قطر خارجي لوله 2-5-4-17جدول 

 حداكثر حداقل قطر اسمي )متر ميلي(قطر خارجي 

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، هاي فوالدي برحسب ميلي تطابق قطر اسمي لوله 3-5-4-17جدول 
         اينچ و اندازة رايج در بازار ايران

 قطر اسمي

 شناسة رايج در بازار ايران م اينچيسيست سيستم متريك

15 
2
1

 2 

20 
4
3

 5/2 

25 1 3 

32 
4
11 4 

40 
2
11 5 

50 2 6 

65 
2
12 7 

80 3 8 

100 4 10 

  
  

  اي دهتعداد و طول دنده اتصاالت فوالدي دن 4-5-4-17جدول 
 اينچ متر ميلي تعداد دندة درگير تعداد دنده )اينچ(قطر اسمي  شده طول قسمت دنده

2
1

 10 8 19 
4
3

 

4
3

 10 8 19 
4
3

 

1 10 8 19 
4
3

 

4
11 11 9 25 1 

2
11 11 9 25 1 

2 11 9 25 1 
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  هاي مسي ابعاد و وزن لوله   6-4-17جدول 
 Bنوع  Aنوع  Bنوع  Aنوع  قطر خارجي قطر اسمي لوله وزن ضخامت ديواره

كيلوگرم بر متركيلوگرم بر متر متر ميلي اينچ متر ميلي اينچ متر ميلي اينچ متر ميلي اينچ

4
1

 6 25/0 6 030/0 8/0 027/07/0 117/0 104/0 

8
3

 10 375/010 035/0 9/0 30/0 8/0 230/0 207/0 

2
1

 12 5/0 12 047/0 2/1 035/09/0 364/0 280/0 
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  طبيعي گاز كشي لوله سيستم اجراي 17-5
  
  

    كليات17-5-1
  هاي فرعي   انشعاب17-5-1-1

  .هاي فرعي بايد با استفاده از اتصاالت استاندارد گرفته شود تمام انشعاب
  

    محفظه تجمع ذرات داخلي لوله17-5-1-2
باشد، بايد در ) شتر طبقه يا بي5هاي  ساختمان( متر يا بيشتر 15در مواردي كه طول لولة باالرونده 

متر باشد تا   سانتي15راهي نصب شود كه طول قسمت پايين آن حداقل  ترين قسمت آن يك سه پايين
راهي بايد  دهانة زير اين سه. شده و باعث مسدود شدن مسير نگردد ذرات داخل لوله در اين محفظه جمع
  .با درپوش از نوع جوشي مسدود شود

  
  ها پاك كردن لوله  17-5-1-3

از  زدگي سطحي شده باشد، بايد آنرا قبل چنانچه لوله در اثر عوامل جوي و ماندن در هواي آزاد دچار زنگ
  .سيمي كامالً تميز نمود نصب با وسايل دستي يا ماشيني از جمله سنباده و برس

  
    خم كردن لوله17-5-1-4

سب و استاندارد استفاده نمود، در هاي فوالدي بايد از اتصاالت منا براي تغيير دادن مسير مستقيم لوله
  :ناپذير باشد، رعايت شرايط زير الزامي است صورتي كه خم كردن لوله در محل نصب اجتناب

  .كن انجام شود خم كردن لوله فقط بايد با استفاده از دستگاه لوله خم )الف
 معايب يا سايرخوردگي و  خوردگي، ترك خميدگي لوله بايد كامالً صاف و عاري از هرگونه چين) ب

  .مكانيكي باشد
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هاي درزدار در محل خم بايد روي يكي از سطوح جانبي خم و هرچه  خط جوش طولي در لوله) پ
آن وارد  طوري كه كمترين تنش كششي و فشاري به خط مياني اين سطح قرار گيرد به نزديكتر به

  .شود
  . درجه باشد90قوس خميدگي لوله نبايد بيشتر از ) ت
  . برابر قطر خارجي لوله باشد6حناي قسمت داخلي خميدگي نبايد كمتر از شعاع ان) ث
گونه خط جوش محيطي وجود داشته باشد  شود، نه تنها نبايد هيچ در قسمتي از لوله كه خم مي ) ج

 20لوله يا اتصال ديگر حداقل   بلكه وسط خميدگي لوله بايد از نزديكترين نقطة اتصال آن لوله به
  .ي لوله فاصله داشته باشدبرابر قطر اسم

  
  كشي گاز   الزامات اجراي سيستم لوله17-5-2
    لولة جانشين كنتور17-5-2-1

كشي گاز بايد در محلي كه براي نصب كنتور در نظر گرفته شده است، يك  در زمان اجراي سيستم لوله
 نصب كنتور در اين كشي نصب شود تا در زمان قطعه لوله با مهره و ماسوره يا فلنج روي سيستم لوله

لولة جانشين كنتور اين قطعه،  به.  )2-1-4-17طبق شكل(كشي پيش نيايد،  محل، مشكلي از نظر لوله
  .شود گفته مي

  
    كلكتور17-5-2-2
بدون  صورت مستقيم اخذ انشعابات به. كلكتور بايد با استفاده از اتصاالت استاندارد ساخته شود)الف

  .رد از لولة كلكتور ممنوع استاستفاده از اتصاالت استاندا
  .االمكان در فضاي باز و در هر حال بايد داراي تهوية طبيعي باشد  محل نصب كلكتور حتي)ب
  .نصب شير قفلي برنجي روي هر يك از انشعابات خروجي از كلكتور قبل از كنتور الزامي است) پ
  

    شيرها17-5-2-3
  .كشي نصب شده باشند يستم لولهكليه شيرهاي مصرف بايد در موقع بازرسي س)الف
با استفاده از )  اينچ4 تا 2(متر   ميلي100 تا 50بر روي لولة با قطر )  اينچ2(متر   ميلي50نصب شير ) ب

  .باشد تبديل مجاز مي
 گيرند، شير انشعاب بايد طوري نصب شود بندي قرار مي هاي گازسوزي كه مابين قفسه براي دستگاه ) پ

  .ها باشد و مستقيماً در باال يا پشت دستگاه گازسوز قرار نگيرد ع قفسهكه باالتر از ارتفا
 و شوند از قبيل بخاري، آبگرمكن طور مستقل نصب مي  هاي گازسوزي كه به در مورد دستگاه) ت
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محلي غير از  درد بندي قرار گيرد، شير انشعاب باي همچنين در صورتي كه اجاق گاز خارج از قفسه
  .راحتي قابل دسترسي باشد، نصب شود  كه بهدستگاه گازسوز پشت

  .شيرهاي مصرف نبايد داخل كابينت و يا محفظة دربسته قرار گيرد) ث
گيرد، شير  هايي كه شير گاز در مجاورت كليد و پريز برق، جعبة تقسيم، جعبة فيوز قرار مي در محل ) ج

متري از   سانتي10 و يا در فاصلة افقي متر باالتر از كليد يا پريز  سانتي10گاز بايد در ارتفاع حداقل 
متر فاصله   سانتي50اگر شير اجباراً در زير كليد يا پريز قرار گيرد رعايت حداقل . آنها نصب شود
  .ضروري است

مجاز است  تر از ارتفاع كليد و پريز در صورتي تر از تراز ذكرشده و پايين نصب شير گاز در تراز پايين ) د
  .متر فاصلة افقي از لبة كليد و پريز داشته باشد  سانتي10كه حداقل 

  
  ها   لوله17-5-2-4
  .هاي باالرونده بايد كامالً لوله را در خود گرفته و وزن آنها را مهار نمايد هاي لوله بست)الف
صدمات  هاي روكار از سطح زمين در خارج از ساختمان بايد طوري تعيين شود كه از ارتفاع لوله) ب

  .ماندخارجي محفوظ ب
صورت تقاطع  به) در، پنجره و يا شيشه(در مواردي كه لوله از داخل ديوار، كف، سقف، چهارچوب  ) پ

  .كند، بايد از غالف غيرفلزي استفاده شود عبور مي
  در مواردي كه حفظ فاصلة فوق. متر باشد  سانتي5هاي آب بايد حداقل  فاصلة لولة روكار تا لوله )ت

  .نوارپيچي نمود) 2 ـ5-5ـ17(د روي لولة گاز را طبق بند پذير نباشد، باي امكان
هواي آزاد راه داشته باشد و  كند، بايد به هاي قائم يا افقي ساختمان كه لولة گاز از آنها عبور مي كانال  )ث

  .بيني شود كه گاز در آنها جمع نشود ترتيبي پيش يا امكان تعويض طبيعي هوا در آنها به
هواكش، آسانسور، دودكش، تهويه و امثال آن مجاز  هاي مربوط به ز داخل كانالعبور لولة گاز ا  )ج

  .نيست
  . لولة گاز نبايد با سيم و كابل برق داخلي و خارجي ساختمان تماس داشته باشد )چ
  .متر باشد  سانتي5هاي گاز بايد حداقل  فاصلة سيم روكار، كليد و پريز برق با لوله  )ح
 5حداقل  نشعاب مشعل از كف موتورخانه عبور نمايد، ارتفاع آن از كف بايدكه لولة ا  در صورتي)خ

  .متر باشد سانتي
گيرند، بايد  يمهاي افقي و قائم روكار كه در معرض تغييرات حرارت قابل توجه قرار  كشي در لوله  )د

  .عمل آيد  هاي كافي براي مقابله با انقباض و انبساط لوله به بيني پيش
 از وارد حفاظ مقاوم هاي فيزيكي قرار داشته باشد، بايد با استفاده از كه لوله در معرض ضربه در صورتي) ذ
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  .لوله جلوگيري نمود آمدن ضربه به
كه لوله در معرض بارهاي خارجي اضافي قرار گيرد، بايد با استفاده از غالف فلزي دو سايز  در صورتي   )ر

فضاي بين لوله و غالف بايد با مواد عايقي . ه جلوگيري نمودلول باالتر، از وارد آمدن بارهاي اضافي به
  .همچنين دوسر غالف بايد با استفاده از الستيك مسدود گردد. مانند قير پر شود

در . تر از سطح شعله باشد صورت افقي از پشت دستگاه گازسوز بايد از ارتفاعي پايين  عبور لولة گاز به  )ز
متر از سطح شعله   سانتي50دستگاه گازسوز قرار گيرد، بايد حداقل كه لولة گاز باالتر از  صورتي

  .فاصله داشته باشد
 نقاط مصرف از روي بام عبور كند، محل عبور لوله در منظور رسيدن به كشي گاز به كه لوله در صورتي   )ژ

شد و در نحوي باشد كه در معرض برخورد با اجسام خارجي و مسير عبور و مرور نبا روي بام بايد به
هاي الزم براي  بيني كه احتمال تماس طوالني لوله با آب باران و برف وجود دارد بايد پيش صورتي

  .عمل آيد زدگي لوله به جلوگيري از زنگ
آميزي آن   چنانچه لولة گاز از سقف كاذب عبور نمايد، كليه اتصاالت بايد از نوع جوشي بوده و رنگ)س

همچنين مهاربندي آن مطابق شرايط مذكور در بند . ر انجام گيردهاي روكا آميزي لوله مطابق رنگ
بيني جريان هواي آزاد، جهت عدم امكان جمع شدن گاز در آنها   انجام گيرد و پيش17-5-2-7

  .صورت گيرد
  .باشد ها و مناطق مرطوب مانند سونا ممنوع مي  عبور لوله گاز از سقف كاذب حمام)ش
  

  )نتهايينقاط ا(  نقاط مصرف 17-5-2-5
هاي  ها بايد يك شير نصب گردد و دهانة خروجي اين شيرها با درپوش بر روي تمام سرهاي انتهايي لوله

هاي  اي طوري مسدود شوند كه با باز كردن شير، گاز نتواند از آنها نشت كند و تا وقتي كه دستگاه دنده
  .آنها متصل نشده است، مسدود بمانند گازسوز به

  
  كشي قاط انتهايي لوله   محل ن17-5-2-6
  .ديوار محكم گردد هاي فلزي به كشي روكار بايد در محل خود توسط بست  نقاط انتهايي در لوله)الف
  . نقاط انتهايي نبايد در پشت درها واقع شود)ب
  .هاي گازسوز واقع شود  نقاط انتهايي نبايد در پشت دستگاه)پ
  

  كشي ها و نقاط اتكاي لوله   پايه17-5-2-7
براي اين . ترتيب مناسبي در فواصل معين محكم و استوار شده باشد ها بايد به كشي گاز در ساختمان هلول

هاي فلزي مخصوص لوله و متناسب با قطر آن با استحكام كافي و با سطح اتصال عايق  كار بايد از بست
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  .استفاده كرد
اجزاي فلزي   فلزي ساختمان و يـا بهاسكلت لولة ديگر و لوله به بستـن يا جـوش دادن يك لوله به) الف

    .طور مستقيم مطلقاً ممنوع است غيرثابت به
 3-3-5-17كشي نبايد از مقادير جـدول  ها در لوله حداكثر فاصله بين نقاط اتكاي بست يـا پايه) ب

  .بيشتر باشد
  

  كشي روكار لوله  17-5-3
باز كردن،   مستقيم باشد و نيازي بهآن كشي گاز وقتي روكار يا در دسترس است كه دسترسي به لوله

  .جا كردن هيچ مانعي نباشد برداشتن و يا جابه
كشي روكار بايد از جوشكاري برقي با دستگاه از نوع ركتيفاير يا دينام  براي اجراي لوله 17-5-3-1

  .استفاده شود) DCبرق مستقيم يا (جوش 
  

 )1-5-5-17بند (آميزي طبق  روش رنگ ت بهكشي روكار براي حفاظت لوله و اتصاال در لوله  17-5-3-2
  .عمل شود

  
كشي داخلي، استفاده  چنانچه در قسمتي از لوله. اي مجاز نيست استفاده از اتصاالت دنده  17-5-3-3

ناپذير باشد،  تشخيص مهندس ناظر اجتناب به)  اينچ2(متر   ميلي50اي حداكثر تا قطر  از اتصاالت دنده
  . الزامي است1798ي استاندارد ملّ و 4-5-4-17رعايت جدول 

  
  هاي فوالدي حداكثر فاصله اتكاي لوله   3-3-5-17جدول 

 )اينچ(قطر اسمي لوله 
2
1

 4
4 1 و 3

 ها كليه اندازه  يا بزرگتر1 1

 قائم افقي افقي افقي وضعيت لوله

 3 3 5/2 2 )متر(حداكثر فاصله اتكا 

  
  كشي توكار   لوله17-5-4
  .آن باز كردن دريچه و يا برداشتن مانعي الزم باشد كشي توكار آن است كه براي دسترسي به لوله
كشي توكار فقط بايد از اتصاالت فوالدي جوشي بدون درز و با روش  در اجراي لوله 17-5-4-1

  .جوشكاري برق استفاده شود
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 انجام 6-5-17نواخت و عاري از نواقص ظاهري باشد و طبق بخش جوشكاري بايد يك 17-5-4-2
  .شود

  
هاي توكار و محافظت آنها در برابر خوردگي، بايد اين  منظور جلوگيري از زنگ زدن لوله به  17-5-4-3
  . عايق نمود2-5-5-17ها را مطابق بند  لوله

  
ي و كابل برق در يك كانال افقي يا هاي تأسيسات هاي گاز با ساير لوله كه لوله در صورتي  17-5-4-4

ها و كابل برق فاصله داشته  متر با ساير لوله  سانتي10فاصلة  هاي گاز حداقل به قائم قرار گيرند، بايد لوله
با رعايت ضوابط ) 1-5-5-17(آميزي آن طبق بند  و رنگ) 7-2-5-17(ها طبق بند  مهار اين لوله. باشد

هواي آزاد راه داشته باشد، يا امكان تعويض هوا در آن   و كانال بايد بههاي روكار باشد  لوله  مربوط به
  .بيني شود پيش

  
ها وجود داشته باشد، بايد اطراف كانال را  داخل كانال كه امكان نفوذ آب به در صورتي 17-5-4-5

ي كانال كف كانال بايد شيب داده شود و براي تخلية آب در انتها. پوش نمود قيرگوني و لوله را عايق
  .عمل آورده شود بيني الزم به پيش

  
كاري بايد اين  چنانچه لولة گاز در داخل كانال افقي مستقلي قرار داشته باشد، پس از عايق  17-5-4-6

  .كانال با ماسة خشك پر شود
  

  .هاي توكار از داخل و يا دهانة چاه آب و فاضالب ممنوع است عبور لوله  17-5-4-7
  

كند بايد با حفر كانال و  ر لوله زير كف پاركينگ يا نقاطي كه اتومبيل عبور ميمحل عبو  17-5-4-8
محافظت ) ر-4-2-5-17(و يا نصب غالف فلزي طبق بند ) 9-4-5-17(پر كردن آن با ماسه طبق بند 

  .شود تا از وارد آمدن فشار مستقيم و يا لرزش ناشي از عبور اتومبيل بر آن جلوگيري گردد
  

هاي سنگين قرار گيرند، بايد حداقل  هاي توكار كه در مسير تردد ماشين  عبور لولهبراي 17-5-4-9
  .باشد) 10ـ4 ـ5ـ 17(  عمق كانال يك متر و با رعايت مفاد توضيحات اجرايي بند

  
متر باشد كه پس از   سانتي40هاي توكار در حياط و امثال آن بايد حداقل  عمق لوله 17-5-4-10

متر روي لوله، يك رديف   سانتي15متر زير لوله و   سانتي10ضخامت   بهريختن خاك نرم حداقل 
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  .سازي شود موزاييك قرار داده شود و سپس روي موزاييك تا سطح زمين با خاك معمولي پر و كف
  

وسيلة ريشة درخت، بايد تمهيدات   براي جلوگيري از آسيب ديدن لوله يا پوشش آن به17-5-4-11
  .الزم در نظر گرفته شود

  
توان آن را با ماسه پر  ها در كانال مشتركي قرار دارد كه نمي اگر لولة گاز با ساير لوله  17-5-4-12

  .هواي آزاد مرتبط باشد نمود، بايد داراي تهويه بوده و به
  

هاي  شود، بايد از ساير لوله وسيلة مصالح ساختماني پوشيده مي هاي گاز توكاري كه به لوله 17-5-4-13
هاي گاز با  كه در تقاطع لوله در صورتي. متر فاصله داشته باشد  سانتي10 و كابل برق حداقل تأسيساتي
ها  هاي تأسيساتي يا كابل برق، حفظ فاصله فوق مقدور نباشد، بايد لولة گاز را از ساير لوله ساير لوله

  .ا نمودسي يا انواع ديگر جد وي وسيلة غالف پي وسيلة عايق حرارتي و از كابل برق به به
  

كند، نصب غالف با قطر يك اندازه بيش  طور قائم از سقف عبور مي در مواردي كه لوله به 17-5-4-14
  .از قطر لوله الزامي است و دو انتهاي غالف بايد با الستيك مسدود شود

  
  )ها پوشش لوله(ها  كاري لوله   عايق17-5-5
  هاي روكار كاري لوله   عايق17-5-5-1
زدايي گرديده و سپس با يك اليه ضدزنگ  زدايي و زنگ شوند بايد ابتدا چربي روكار نصب ميهايي كه   لوله

  .آميزي شوند و يك اليه رنگ روغني، رنگ
  

  هاي توكار كاري لوله   عايق17-5-5-2
زدايي شده و سپس با رعايت مراحل زير  زدايي و زنگ شوند ابتدا بايد چربي هايي كه توكار نصب مي لوله

  :ي شوندنوارپيچ
پرايمر قبل از مصرف بايد در ظرف كامالً . نوارپيچي بايد سطح لوله پرايمر زده شود قبل از اقدام به )الف

  .هم زده شود و پس از پايان پرايمرزني نيز درب آن محكم بسته شود
ر از ت  پرايمرزني در هواي باراني، مه سنگين، در گرد و غبار و يا در شرايطي كه دماي محيط پايين )ب

  .گراد باشد مجاز نيست درجه سانتي+ 5
آن انگشت زده شود، اثر انگشت بر روي  آهستگي به تا حدي كه اگر به(پس از خشك شدن پرايمر   )پ

 50اين ترتيب كه هر دور نوار  به.  درصد انجام شود50پيچي  ، بايد نوارپيچي با رويهم)آن نماند



 هفدهممبحث 

48 

  .درصد عرض دور قبلي را بپوشاند
طوري كه در هنگام نوارپيچي بيش  يچي بايد با زاويه و با كشش دست يكنواخت انجام شود بهنوارپ  )ت

  . درصد از عرض نوار كاسته نشود5/0از 
پايان برسد، نوار جديد بايد حداقل يك دور بر روي  كه حلقه نوار در هنگام نوارپيچي به در صورتي  )ث

  .نوار قبلي پيچيده شود
  .يچي بايد نوار سه دور روي هم پيچيده شوددر محل اتمام نوارپ ) ج
ها و  ها قبل از جوشكاري انجام شده باشد، بايد نوارپيچي سرجوش كه نوارپيچي لوله  در صورتي)چ

  .ها و اتصاالت انجام شود وسيلة نوار نرم مخصوص سر جوش اتصاالت به
بايد  گيرد،  با آب قرار ميدر صورت عبور لوله از نقاط مرطوب و يا عبور از نقاطي كه در تماس  )ح

 درصد صورت 50پيچي نوارپيچي با يك اليه اضافه انجام شده و جمعاً دو اليه نوارپيچي با رويهم
  .گيرد

  
  كاري   تعمير عايق17-5-5-3

. صورت دورتادور از لوله باز گردد ديده به نوارپيچي بايد نوار قسمت آسيب در صورت وارد آمدن صدمه به
  .متر از هر طرف تميز و پرايمر زده شده و مجدداً نوارپيچي گردد  سانتي5اضافه حداقل  سپس سطح لوله به

  
    جوشكاري17-5-6
     كليات17-5-6-1

ها و اتصاالت فوالدي  باشد كه براي جوشكاري لوله روش دستي مي اين بخش شامل جوشكاري برقي به
 و كنترل كيفيت و بازرسي از API 1104روش جوشكاري بايد برمبناي . گيرد مورد استفاده قرار مي

  .ها براساس الزامات اين بخش باشد جوش
  

  لب    جوش لب به17-5-6-2
. شود لب استفاده هاي فوالدي با يكديگر يا با اتصاالت فوالدي بايد از جوش لب به براي جوشكاري لوله

  .سازي شوند  آماده1-6-5-17شوند بايد مطابق با شكل لب جوش داده مي صورت لب به هايي كه به لوله
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  .لب رح اتصال جوش لب بهط   1-6-5-17شكل 
  

  سازي براي جوشكاري   آماده17-5-6-3
وسيلة برس دستي يا برقي تا حد براق شدن از  ها و اتصاالت به  قبل از شروع جوشكاري بايد لبة لوله)الف

  .ها و كثافات تميز گردد مواد زايد مانند زنگ، چربي
بر بريده شده باشد، قبل از شروع جوشكاري طوقه ايجادشده در  كه لوله با دستگاه لوله  در صورتي )ب

  .وسيلة برقو يا سوهان گرد كامالً برداشته شود داخل لوله بايد به
متر باشد، پخ زدن لبة لوله   ميلي3لب اگر ضخامت لوله يا اتصال كمتر از  در مورد جوش لب به  )پ

ها ايجاد  وسيلة سوهان يا سنگ سمبادة برقي پخ ماليمي بر روي لبه توان به مياختياري است و 
  .نمود

ترازي قرار داده و پاس يك جوش را تا  ها بايد دوسر لوله را در گيره هم راستا كردن لوله  پس از هم )ت
  .حد امكان با استفاده از گيره انجام داد

 بعدي، بايد سرباره و ناخالصي هر پاس جوشي را با بعد از جوشكاري هر پاس و قبل از شروع پاس  )ث
  . سنگ زدن برطرف نمود

براي اين . هايي كه سر آنها دو پهن شده باشد، قبل از جوشكاري بايد سر آنها را كامالً گرد نمود لوله  )ج
ديدة لوله  كاري لوله خودداري گردد و در صورت لزوم بايد قسمت آسيب االمكان از چكش كار حتي

  .ده شودبري
  

    كنترل كيفيت جوش17-5-6-4
قابل قبول است  جوشي. ها و اتصاالت را بايد كامالً از نظر ظاهري كنترل نمود هاي لوله كليه جوش)الف

  .طور يكنواخت در سرتاسر محل اتصال انجام شده و از نفوذ كافي برخوردار باشد كه با مهارت و به
وسيلة مهندس ناظر انجام شود و در صورت لزوم جهت بررسي  ها بايد به بازرسي و كنترل كيفيت جوش )ب

كه كيفيت  در صورتي. هاي انجام شده بريده شود هايي از جوش نفوذ ريشه جوش و عيوب داخلي، نمونه
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  .شود جوشكاري مورد تأييد مهندس ناظر نباشد، بايد از ادامه كار جوشكار جلوگيري
ب تشخيص داده شوند بايد بريده شده و مجدداً وسيلة مهندس ناظر معيو كه به هايي  جوش)پ

  .جوشكاري شوند
  

     معايب ظاهري جوش17-5-6-5
  شيار پاي جوش) الف

صورت پرنشده باقي  شيار ايجادشده در اثر ذوب فلز پايه و در مجاورت تاج يا ريشة جوش است كه به
  .ش ذكر گرديده استاين بخ) ذ(حد قبولي اين عيب در بند ). الف-2-6-5-17شكل (مانده باشد 

  
  
  

  
  .شيار پاي جوش   الف-2-6-5-17شكل 

  
  تخلخل) ب

  باشد كه در خالل مرحلة انجماد به جا مانده از گازهاي محبوس شده در جوش مي تخلخل فضاي به
. باشند صورت منفرد و يا مجتمع مي  شكل كروي و به  ها عموماً به اين حفره. ماند صورت حفره باقي مي

4ه قطر هر حفره از ك در صورتي
متر   ميلي5 ضخامت لوله بيشتر باشد و يا قطر هر مجتمع آنها بيش از 1

  )ب-2-6-5-17شكل . (باشد باشد قابل قبول نمي
  
  
  
  

  .تخلخل در جوش   ب-2-6-5-17شكل 
  
  اي ناخالصي سرباره) پ

صورت  جدا و يا به صورت جدا اي يا به  سربارهناخالصي. باشد جا مانده در جوش مي سرباره مواد غيرفلزي به
 API 1104حدود قبولي اين عيب بر طبق استاندارد . شود خطوط سربارة كشيده در جوش مشاهده مي

  .باشد مي
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  ترك) ت
دار مجاز نيست و هيچ نوع  تعمير جوش ترك. آيد وجود مي ترك عمدتاً در اثر سرد شدن سريع جوش به

هاي  ترك.  جوش معيوب بايد بريده شده و مجدداً جوشكاري گردد.باشد نميتركي در جوش قابل قبول 
هاي  شكل. (وسيلة سنگ زدن برطرف گردد آيد، بايد به وجود مي اي كه در نقطة پاياني جوش به ستاره

  )الف و ب-17-5-6-3
  
  سوختگي ناشي از قوس الكتريكي) ث

 تماس پيدا كند، سوختگي ناشي از قوس در نقاطي كه الكترود يا اهرم اتصال منفي با سطح لوله
بايد آن قسمت از باشد و  ذوب موضعي شده باشد، قابل قبول نمي آيد و اگر منجر به وجود مي الكتريكي به

  )4-6-5-17شكل . ( جوشكاري گرددںلوله بريده شده و مجدد
  
  
  
  

  .ترك در جوش  الف-3-6-5-17شكل 
  
  
  
  

  .در سطح جوشاي  هاي ستاره ترك   ب-3-6-5-17 شكل
  
  
  
  
  

  .سوختگي ناشي از قوس الكتريكي   4-6-5-17شكل 
  
  تورق در فلز پايه) ج

قابل قبول اگر در لبة لوله خطوطي ناشي از جدايي سطوح و يا دوپوسته بودن فلز پايه مشاهده گردد، 
  )5-6-5-17شكل . (نبوده و بايد سر لوله تا محل رفع عيب بريده شود
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  .تورق در فلز پايه   5-6-5-17شكل 
  
  نفوذ بيش از حد) چ

در سرتاسر جوش  كه نفوذ جوش در صورتي. شود اين عيب در اثر نفوذ بيش از حد ريشة جوش ايجاد مي
  )6-6-5-17شكل (.متر باشد قابل قبول نبوده و بايد جوش بريده شود  ميلي3بيش از 

  
  
  
  

  
  .نفوذ بيش از حد   6-6-5-17شكل 

  
  عدم نفوذ جوش) ح
 5/2كه مجموع طول اين عيب بيش از  در صورتي. ين عيب در اثر پر شدن ناقص ريشة جوش استا

8متر يا  سانتي
هاي  شكل. قابل قبول نبوده و بايد بريده شود) هر كدام كه كمتر باشد( طول جوش باشد 1

  )الف و ب-17-5-6-7
  
  
  
  

  .شعدم نفوذ در ريشة جو     الف-7-6-5-17شكل 
  
  
  

  
  .طرف   عدم نفوذ در ريشة جوش از يك   ب-7-6-5-17شكل 
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  ذوب ناقص در جوش) خ
-17شكل . (سطح يا ريشة جوش باز شده باشد ناپيوستگي ايجاد شده بين جوش و فلز پايه است كه به

هاي جوش با يكديگر و يا بين جوش و فلز پايه  وجود آمده بين اليه ، و يا ناپيوستگي به)الف-5-6-8
  .حد قبولي اين عيب مانند بند قبل است).ب-8-6-5-17شكل . (است

  
  
  
  

  .   ذوب ناقص در ريشه يا تاج جوشالف-8-6-5-17شكل 
  
  
  
  

  .   ذوب ناقص در اثر جوش سردب-8-6-5-17شكل 
  
  عدم يكنواختي تاج جوش) د

بودن آن در عدم يكنواختي تاج جوش از قبيل ناهمواري سطح جوش، انحراف تاج جوش و يكنواخت ن
  .باشد سرتاسر جوش مي

  
  حدود قبولي شيار پاي جوش) ذ

  :هاي زير است اندازه شود، محدود به ميزان كاهش ضخامت لوله كه در اثر شيار پاي جوش ايجاد مي
  .قبول است  درصد ضخامت لوله تجاوز نكند، با هر طولي قابل6كه عمق شيار از  در صورتي) 1
متر يا   سانتي5كـه طول آن از  صورتي درصـد ضخامت لوله باشد، در 5/12 تا 6اگر عمق شيار بين ) 2

6
  . طول جوش هر كدام كمتر است، تجاوز نكند، قابل قبول است1

 درصد ضخامت لوله تجاوز كند، طول آن هرقدر هم كه باشد،قابل قبول 5/12اگر عمق شيار از ) 3
  .باشد نمي

  
  ب   تعمير معاي17-5-6-6

  .باشد تعمير معايب با نظر و تأييد مهندس ناظر مجاز مي
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     صالحيت جوشكار17-5-6-7
داري انجام شود كه داراي پروانة مهارت فني معتبر در  جوشكاري بايد توسط جوشكاران صالحيت

عهده  مهندس ناظر مسئوليت كنترل اعتبار پروانه مهارت فني جوشكار را به. جوشكاري لولة گاز باشند
  .اردد
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 تأييديه، صدور بازرسي، آزمايـش، كيفيت، كنترل  17-6
 گاز كشي لوله سيستم در گاز تزريق و تحويل

  
  

   كنترل كيفيت17-6-1
     كليات17-6-1-1

كلية  هاي مربوط به ها و بازرسي هدف از مقررات اين بخش مشخص نمودن حدود كمي و كيفي كنترل
هاي  خاب مصالح، اجرا، آزمايش و صدور تأييديهمراحل مندرج در اين مقررات مشتمل بر طراحي، انت

  .باشد مربوطه مي
  

    مسئوليت كنترل كيفيت17-6-1-2
هاي مربوطه در همة مراحل طراحي، انتخاب مصالح، اجرا،  مسئوليت كنترل كيفيت و صدور تأييديه)الف

ري ها و مجا كشي گاز و همچنين حصول اطمينان از مناسب بودن دودكش آزمايش سيستم لوله
  .باشد عهدة مهندس ناظر مي تهويه لوازم گازسوز به

مصالح و  و اجرا كيفيت طراحي، اطمينان از بداند براي حصول  كه مهندس ناظر ضروري در مواردي  )ب
  .ايدنمتواند از خدمات بازرسين و يا مشاورين ذيصالح استفاده  ها مي آزمايش

تهويه لوازم  ها و مجاري دد مناسب بودن دودكشمسئوليت نهايي نصب وسايل گازسوز و كنترل مج ) پ
مورد تأييد سازنده يا مراجع (عهدة نصاب مجاز  اندازي و آزمايش عملكرد آنها به گازسوز، راه

  .باشد مي) ذيصالح
هاي غيرمخرب نظير راديوگرافي، اولتراسونيك، ذرات مغناطيسي، مايعات  ها و بازرسي  انواع آزمايش )ت

لزوم آنها را تشخيص  مهندس ناظر ن مقررات نيستند، مگر آنكه در موارد خاص،نافذ مورد نياز اي
  .دهد

آن اضافه شوند، محدودة تحت  كشي حذف و يا به كه پس از تأييد، قطعاتي از سيستم لوله در صورتي  )ث
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ل مهندس ناظر و با اعما تشخيص تأثير قرار گرفته بايد موردآزمايش فشار قرار گيرد مگرآنكه بنا به
  .ضوابط جايگزين، سالمت و ايمني سيستم تضمين گردد

دو يا چند قسمت تقسيم و هر قسمت جداگانه تحت آزمايش فشار قرار  كشي به چنانچه سيستم لوله  )ج
گيرند  يكديگر مورد استفاده قرار مي هاي مجزا به هاي رابط كه براي اتصال قسمت گيرد و قسمت

شده و  كشي تحت آزمايش قرار داده لوله يد مجموعة سيستمتحت آزمايش قرار نگرفته باشند، با
  .يابي شوند وسيلة كف مواد شوينده نشت هاي رابط به قسمت

طريقي انتخاب شود كه امكان تشخيص هر نوع   روش آزمايش و اندازة قطعات مورد آزمايش بايد به )چ
در مواردي كه ضروري بداند تواند  مهندس ناظر مي. نشت احتمالي در قطعة آزمايش را فراهم آورد
شده  صورت سيستم نبايد تحت فشار تعيين در اين. مدت يا فشار آزمايش را بيشتر انتخاب نمايد

  .اي ببيند گونه صدمه هيچ
تدريج با پيشرفت كار تحت آزمايش قرار  كشي گاز ممكن است در يك مرحله و يا به  سيستم لوله )ح

هايي  هيچ شرايطي قسمت شي، قبالً گازدار شده باشد تحتك چنانچه قسمتي از سيستم لوله. گيرد
هاي گازدار مجزا شده باشند،  قسمت زوسيلة شير ا گيرند، نبايد به كه بعداً تحت آزمايش هوا قرار مي

طوري كه امكان نشت يا  كامالً مسدود شوند به اي هاي جوشي و يا دنده وسيلة درپوش بلكه بايد به
  .اشته باشدتداخل گاز و هوا وجود ند

كشي توكار باشد، مراحل بازديدها، رفع اشكاالت، آزمايش و  كه تمام يا بخشي از لوله  در صورتي )خ
كشي توكار  پوشاندن هيچ قسمت از لوله. كشي انجام شود صدور تأييديه بايد قبل از پوشاندن لوله

  .باشد مهندس ناظر مجاز نمي قبل از تأييد
ها پوشانده شود، بايد كلية  كشي توكار قبل از ساير قسمت سمتي از لولهكه الزم باشد ق در صورتي  )د

  .مراحل بند فوق در مورد آن قسمت اجرا شود
آن تكميل  هاي مربوط به ها پوشانده و آزمايش كشي توكار قبل از ساير قسمت چنانچه قسمتي از لوله  )ذ

كشي تابع تشخيص مهندس  لولهصورت يكپارچه با بقيه  شده باشد، تكرار آزمايش اين قسمت به
  .ناظر و مشابه بندهاي ذيربط فوق الزامي است

  
    آزمايش مقاومت لوله و عدم نشت گاز17-6-2

تجهيزات گازسوز متصل شود و مورد استفاده قرار گيرد،  كشي گاز داخل ساختمان به قبل از اينكه لوله
كه قسمتي از  ا دقت آزمايش نمود، در صورتيها آن را ب بايد براي اطمينان از استحكام و عدم نشت لوله

لوله پوشانده شده و يا در داخل كانال غيرقابل دسترسي قرار گيرد آزمايش فوق بايد قبل از پوشانيدن 
  .استفاده نمود) يا نيتروژن(براي انجام اين آزمايش بايد از هوا . لوله انجام شود
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  :شرح زير است نحوه و مراحل آزمايش به
  يش استحكام يا مقاومتآزما) الف

مدت يك ساعت از نظر استحكام  به)  پوند بر اينچ مربع30( بار 2كشي با فشار حدود  در اين آزمايش لوله
  .و نگه داشتن فشار كنترل شود و در صورت نتيجة مثبت مرحلة بعدي يعني آزمايش نشت انجام گيرد

  
  آزمايش نشت) ب

باشد و براي )  پوند بر اينچ مربع10( بار 7/0زمايش بايد فشار آ. باشد  ساعت مي24مدت اين آزمايش 
بار مدرج شده ) 0-1(پوند بر اينچ مربع و يا ) 0-15(اين آزمايش بايد از فشارسنجي كه دامنة كاري آن 

آيد  وجود مي كشي به باشد، استفاده نمود كه بتواند افت فشارهاي جزيي را كه در اثر وجود نشت در لوله
كشي مشاهده  گونه افت فشاري در سيستم لوله  ساعت هيچ24اين آزمايش بايد طي مدتدر . نشان دهد

  .نشود
  

    برقراري جريان گاز17-6-3
بايد با حضور، مجري، مهندس ناظر و نمايندة شركت گاز ناحيه انجام ) تزريق گاز(برقراري جريان گاز 

  .گيرد
  

    بستن مجاري خروجي گاز17-6-4
كشي را با نصب شير و درپوش كامالً مسدود  صلي گاز بايد تمام سرهاي آزاد لولهقبل از باز كردن شير ا

  .طوري كه امكان نشت گاز از آنها وجود نداشته باشد كرد، به
  

  كردن جريان گاز كشي بعد از باز   بررسي نشت گاز در سيستم لوله17-6-5
 از باز كردن گاز بايد سيستم پس از اطمينان كامل از بسته بودن مجاري خروجي گاز بالفاصله بعد

. كند بيرون نشت نمي  هاي زير بررسي نمود تا اطمينان حاصل شود كه گاز به يكي از روش كشي را به لوله
  .شود اين عمل توسط مجري و با حضور مهندس ناظر و نمايندة شركت گاز ناحيه انجام مي

  
    بررسي نشت گاز با استفاده از كنتور17-6-5-1

كشي داخلي بسته و شير  را در سيستم لوله) مصرف( اين آزمايش ابتدا تمام شيرهاي انتهايي براي انجام
انداز  سپس با دقت، عقربه يا شماره. اصلي ورود گاز و شيرهاي فرعي واحدها، در صورت وجود، باز شود

 دليل وجود انداز در اين مدت حركت كرد، اگر عقربه يا شماره.  دقيقه كنترل كرد15مدت  كنتور را به
  .باشد كشي مي نشت در سيستم لوله
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كرد، براي اطمينان از صحت كار كنتور بايـد پيلـوت اگـر عقربه يا شماره       يكي از وسايل انداز حركتي ـن
انداز بايد حركت  در اين حال عقربه يا شماره. دهنده را زير نظر گرفت گازسوز را روشن كرد و مجدداً نشان

  .پيلوت را نشان دهدكرده و مصرف گاز 
  

    بررسي نشت گاز بدون استفاده از كنتور17-6-5-2
يكي از  متر ستون آب مدرج شده باشد، بايد به  ميلي250براي اين بررسي فشارسنجي كه حداكثر تا 

. حد ثابتي رسيد آن را بست نقاط مصرف وصل و سپس شير اصلي گاز را باز نمود تا بعد از اينكه فشار به
شود كه   دقيقه هيچ افت فشاري را نشان ندهد معلوم مي3ستن اين شير اگر فشارسنج تا مدت بعد از ب

  .كشي نشت ندارد سيستم لوله
  

     اقدامات الزم در صورت وجود نشت گاز17-6-6
هاي فوق وجود نشتي گاز مشاهده گردد، بايد تمام وسايل گازسوز و مجاري خروجي  وسيلة روش اگر به

كه اطمينان حاصل شود كه كليه شيرها بسته است و  ستم را آزمايش نمود، در صورتياين سي مربوط به
در . باشد كشي مي كند، معلوم خواهد شد كه نشت گاز در سيستم لوله يك از اين تجهيزات نشت نمي هيچ

 اين شرايط بايد شير اصلي گاز را بست و پس از پيدا كردن محل نشت گاز تعميرات الزم را براي برطرف
  . را تكرار نمود5-6-17هاي مذكور در بخش  سپس آزمايش. كردن آن انجام داد

  
براي پيدا كردن محل نشتي گاز، هرگز از شعله استفاده نشود، براي اين كار بايد از مايع      :توجه

  .كننده مانند صابون و يا مايع ظرفشويي استفاده كرد كف
  
  مدت طوالني  عدم وصل گاز بهكشي در صورت آزمايش مجدد سيستم لوله 7-6-7

كشي بايستي مطمئن شد كه سيستم، فشار هواي  سيستم لوله  قبل از تزريق گاز به  17-6-7-1
  .آزمايش را نگه داشته است

  
چنانچه مدتي بيش از شش ماه از زمان آزمايش و صدور تأييديه تست مقاومت و نشتي   17-6-7-2

آزمايش مجدد زير . ه نداشته باشد تست مجدد الزامي استگذشته باشد يا سيستم فشار آزمايش را نگ
  .نظر و با تأييد مهندس ناظر بايد انجام گيرد

  
  .كشي اطمينان حاصل گردد قبل از نصب وسايل گازسوز بايد از صحت عملكرد لوله  17-6-7-3
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  گازسوز وسايل اندازي راه و نصب  17-7
  
  

    كليات نصب17-7-1
بيني شده در نقشة گازرساني ساختمان كه محل استقرار، نحوة  نصب وسايل گازسوز فقط در محل پيش

  .تأييد مهندس ناظر رسيده باشد، مجاز است هوارساني و مشخصات دودكش آن به
  

  سوزهاي گاز   مورد تأييد بودن دستگاه17-7-1-1
  .هاي گازسوز و متعلقات آنها بايد داراي تأييديه مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد دستگاه

  
    تنظيم دستگاه گازسوز17-7-1-2

كشي گاز، بايد اطمينان حاصل شود كه دستگاه براي استفاده از گاز  لوله قبل از اتصال هر دستگاه به
  .باشد عهدة نصاب مجاز مي ر بهكنترل اين ام. طبيعي تنظيم شده است

  
  هاي گازسوز در فضاهاي حضور گازهاي قابل اشتعال   ممنوعيت نصب دستگاه17-7-1-3

هايي كه معموالً گازهاي قابل اشتعال ديگري در فضاي آنها پخش  هاي گازسوز را نبايد در مكان دستگاه
  . نصب شودها در فضاي مستقل ديگر شود كار گذاشت، مگر آنكه اين دستگاه مي
  

    امكان تخلية گازهاي حاصل از احتراق17-7-1-4
اي انتخاب شود كه قابليت نصب دودكش طبق  گونه دار بايد به هاي گازسوز دودكش محل نصب دستگاه

 هاي دستگاه. فضاي خارج ممكن باشد  اين مقررات وجود داشته و امكان تخلية گازهاي حاصل از احتراق به
دكش ندارند بايد در محلي نصب شوند كه امكان تهويه و تخليه گازهاي حاصل از دو گازسوز كه نياز به

  .صورت طبيعي و يا مكانيكي وجود داشته باشد احتراق به
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  كشي   كافي بودن ظرفيت لوله17-7-1-5
كشي موجود، نصاب مجاز بايد از كافي بودن  يك سيستم لوله هنگام اتصال يك دستگاه گازسوز جديد به

در غير اين صورت، ظرفيت . كشي موجود براي اتصال دستگاه جديد اطمينان حاصل نمايد هظرفيت لول
  .حد الزم اضافه گردد  به3-9-17سيستم بايد با رعايت بخش 

  
  هاي گازسوز   ضوابط نصب دستگاه17-7-2
كارگذارندة دستگاه گازسوز بايد آن را مطابق با مشخصاتي كه سازندة آن توصيه كرده   17-7-2-1

بخشي كار كرده و فضاي دسترسي در اطراف دستگاه  نحو رضايت طوري كه دستگاه به به. است نصب كند
برداري و  كليه ضوابط نصب، بهره همچنين بايد. منظور تنظيم، تعمير و تعويض وجود داشته باشد به

راحتي در  اي از محل نصب دستگاه كه به تعمير دستگاه را كه سازنده پيشنهاد كرده است در ناحيه
  .دسترس اشخاص ذيصالح باشد، قرار دهد

  
چنانچه كارگذارنده هرگونه تغييري در نحوة نصب وسيلة گازسوز و دودكش آن را ضروري   17-7-2-2

  .تشخيص دهد بايد قبل از هرگونه اقدام از سازندة مربوطه كسب مجوز نمايد
  

هاي سونا،  هاي بهداشتي و محوطه نصب هر نوع وسيله گازسوز در حمام، رختكن، سرويس  17-7-2-3
  .استخر و جكوزي ممنوع است

  
  .باشد  مي3-17هاي عمومي و خاص طبق فصل  ممنوعيت نصب لوازم گازسوز در ساختمان 17-7-2-4
  

  هاي نصب وسايل گازسوز   محدوديت17-7-3
    چراغ روشنايي17-7-3-1
  .استدر هر واحد مسكوني نصب بيش از يك چراغ روشنايي ممنوع )الف
  :هاي زير مجاز نيست  نصب چراغ روشنايي در محل)ب
  اتاق خواب  -
  روي دريچة كولر روبه  -
  در فاصلة كمتر از يك متر از پنجره، ديوار مجاور و پرده  -
  در صورت وجود سقف يا ديوار چوبي در ساختمان  -
  .متر كمتر است  سانتي250هايي كه ارتفاع سقف از  در محل  -
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  مينه  شو17-7-3-2
  . نصب شومينه در اتاق خواب مجاز نيست)الف
  .عنوان تنها وسيلة گرمايش در هال و پذيرايي ممنوع است  نصب شومينه به)ب
  .ممنوع است) ترموكوپل( نصب شومينه بدون سيستم محافظ شعله )پ
  

    بخاري ديواري17-7-3-3
  .نصب بخاري ديواري در اتاق خواب مجاز نيست

  
    پلوپز17-7-3-4
 نيستند  هايي كه داراي تهويه كافي براساس اين مقررات نصب پلوپز در طبقات زيرزمين و مكان)فال

  .ممنوع است
  . پلوپز بايد ترجيحاً در فضاي باز مانند حياط، حياط خلوت و يا تراس استفاده گردد)ب
  .عنوان وسيلة گرمايش ممنوع است  استفاده از پلوپز به)پ
  

  وز بدون دودكشهاي گازس   بخاري17-7-3-5
  .باشد ها مطابق با شرايط مندرج در مبحث چهاردهم مي هاي نصب اين نوع بخاري محدوديت

  
  هاي الزم دستگاه گازسوز و فاصله دسترسي به   قابليت17-7-4
    قابليت دسترسي براي تعمير17-7-4-1

وري قرار گيرد تا اجزاي ساختمان محل كارگذاري و وسايل ديگر ط هر دستگاه گازسوز بايد نسبت به
ها،  ها، دمنده براي تميز كردن سطوح حرارتي، تعويض صافي. آن وجود داشته باشد امكان دسترسي به

روغنكاري  هاي رابط دودكش، روغنكاري اجزاي متحرك كه احتياج به ها و لوله ها، كنترل موتورها، مشعل
فواصل مورد نياز . كافي رعايت گردد ايه ها، بايد فاصله ها و پيلوت دارد و تنظيم و تميز كردن مشعل

  . داده شده است1-7-17براي تعدادي از وسايل گازسوز در جدول
  

  هاي گازسوز از مواد، مصالح و اشيا قابل اشتعال    فاصلة كارگذاري دستگاه17-7-4-2
ند كه اشيا و مواد و مصالح نصب شو هاي گازسوز و لوله دودكش آنها بايد در فواصلي نسبت به دستگاه

حداقل فاصلة دستگاه گازسوز از اشيا و مواد . هنگام كار كردن براي اشخاص يا اموال آنها خطرساز نباشد
  . است1-7-17شرح جدول  قابل اشتعال به



 هفدهممبحث 

62 

  حداقل فواصل نصب وسايل گازسوز از اطراف   1-7-17جدول 
 فاصلة مجاز هاي گازسوز دستگاه

  :شوند ميهاي گازسوز كه روي كف نصب كليه دستگاه
 ...)پكيج و  -آبگرمكن -بخاري(

  متر از اطراف  سانتي45
 متر از باال  سانتي75

 متر از باال  سانتي75 )كابينتي(اجاق گاز خانگي 

 بخاري ديواري
  متر از اطراف  سانتي100
 متر از باال  سانتي100

  
    فاصلة دودكش و لولة رابط دودكش از اشيا و مواد قابل اشتعال17-7-4-3

  .باشد متر مي  سانتي50حداقل فاصلة مجاز دودكش و لولة رابط دودكش از اشيا و مواد قابل اشتعال 
  

  هاي تأمين هواي الزم براي احتراق و تهويه   روش17-7-5
    حدود و دامنة كار17-7-5-1

 در اين بخش، تأمين هواي الزم و كافي براي فضاهايي از »تأمين هواي احتراق« منظور از )الف
  .شود هاي گازسوز در آنها نصب مي ساختمان است كه دستگاه

شود كه در داخل ساختمان كار گذارده شده  هايي مربوط مي دستگاه  شرايط مذكور در اين بخش به)ب
سازي گازهاي دودكش آنها از هواي داخل ساختمان استفاده  يا براي احتراق، تهويه و رقيق

  .گردد مي
  :رود كار نمي  در موارد زير به شرايط مذكور در اين بخش)پ
هاي گازسوزي كه تمام هواي الزم براي احتراق آنها مستقيماً از فضاي خارج ساختمان  دستگاه )1

  .تأمين شود و نيز تمام گازهاي دودكش آنها در فضاي خارج ساختمان آزاد گردد
اي  سربستهگيرند و داراي محفظه كامل  هاي گازسوزي كه در خارج ساختمان قرار مي دستگاه )2

سازي گازهاي  شكل جزيي از كوره باشد و از هواي خارج ساختمان براي احتراق و رقيق به
  ).مانند مشعل گازسوز سوناي خشك(كند  دودكش استفاده مي

هاي گازسوز، در زمان طراحي، اجرا، بازرسي و  شرايط تأمين هواي الزم براي احتراق انواع دستگاه )ت
ها، بايد طبق الزامات اين بخش از مقررات   كشي گاز ساختمان لولهصدور تأييديه جهت سيستم 

  .انجام گيرد
هاي گازسوز مانند ديگ آب گرم يا بخار، كوره  براي هر قسمت از ساختمان كه در آن دستگاه )ث

شود بايد هواي الزم براي احتراق  هاي مشابه، نصب مي هواي گرم، آبگرمكن، بخاري و دستگاه
  . كافي و مناسب براي احتراق گاز، تأمين شودمقدار الزم و به
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    كليات17-7-5-2
بيني براي دريافت هواي  هاي گازسوز در فضاي كامل بسته و بدون هرگونه پيش نصب دستگاه)الف

  .احتراق مجاز نيست
قدري باشد كه در  هاي گازسوز بايد در محلي نصب گردند كه تعويض هوا در آن محل به  دستگاه)ب

بخش گاز و تخليه مناسب گازهاي دودكش را  ها، احتراق رضايت معمولي دستگاهشرايط كار 
ها بايد طوري قرار گيرند كه باعث از بين رفتن جريان مناسب هوا در  دستگاه. پذير سازد امكان

حدي است كه  خارج به فضاهايي كه منافذ آنها به به. اي كه در آن قرار دارند، نگردند محيط بسته
هاي مختلف،  باشد، بايد با روش آنها براي تأمين هواي الزم دستگاه كافي نمي  هوا بهنفوذ معمولي

  .هواي كافي وارد شود
  

    انواع فضا17-7-5-3
هاي گازسوز كه  امكان و نحوة تأمين هواي الزم و كافي براي دستگاه انواع فضا در اين بخش، با توجه به

  :شود گردند، تعيين مي در آنها نصب مي
بدون نوار (ها  هاي خارجي آن، از قبيل درز درها و پنجره  فضايي كه جداره:فضا با درزبندي معمولي) الف

  .، ساخته شده باشد)درزبندي
ها، محل عبور  هاي خارجي آن، از قبيل درز درها و پنجره  فضايي كه جداره:فضا با درزهاي هوابند) ب
  .وسايل ديگر، حفاظت شده باشدها و غيره با نوارهاي درزبندي يا  ها و كابل لوله

  
    منابع غيرمجاز تأمين هواي احتراق17-7-5-4
  : تأمين هواي احتراق از منابع زير مجاز نيست)الف

  .فضايي كه در آن گازهاي خطرناك وجود داشته باشد ) 1
  .فضايي كه در آن بخارهاي قابل اشتعال وجود داشته باشد ) 2
  .ذرات مواد جامد انتشار يابدفضايي كه در آن گرد و غبار و  ) 3
  .از موتورخانه تبريد ساختمان براي فضاهاي مجاور ) 4
  . از اتاق خواب يا حمام )5
  

    تأمين هوا از كف كاذب17-7-5-5
شود از كف كاذب ساختمان  كه هواي احتراق فضايي كه دستگاه گازسوز در آن نصب مي  در صورتي)الف

  .صورت مستقيم مرتبط باشد هواي آزاد بيرون به اذب بايد بهتأمين شود، در اين صورت فضاي كف ك
دريچة ورود هوا  جريان هواي آزاد بيرون بايد، بدون هيچ مانع، مسير داخل فضاي زير كف كاذب را تا )1
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  .داخل فضاي نصب دستگاه طي كند از كف به
داخل فضاي  به كف كاذبداخل فضاي زير كف كاذب و دهانة ورود هوا از  دهانة ورود هوا از بيرون به) 2

  .باشد) براساس محاسبات(دستگاه  اندازة مورد نياز كم به محل نصب دستگاه بايد برابر هم و دست
هاي تأمين  سطح مقطع مسير عبور هوا از فضاي زير كف كاذب بايد براساس اصول محاسبات كانال )3

 .هوا صورت گيرد

  
    تأمين هوا از فضاي زير شيرواني17-7-5-6
فضاي زيرشيرواني ز شود، ا كه هواي احتراق فضايي كه دستگاه گازسوز در آن نصب مي  صورتي در)الف

  .هواي آزاد بيرون مربوط باشد ساختمان تأمين شود، در اين صورت فضاي زير شيرواني بايد مستقيماً به
دهانة ورود هوا  جريان هواي آزاد بيرون بايد بدون هيچ مانع، مسير داخل فضاي زير شيرواني را تا )1

  .داخل محل نصب دستگاه طي كند به
فضاي محل نصب  به داخل فضاي زير شيرواني و دهانة كانال انتقال هوا اندازة دهانة ورودي هوا به )2

  .هاي تأمين هوا تعيين گردد دستگاه بايد براي تأمين هواي احتراق دستگاه براساس محاسبات دريچه
  

    تأمين هوا از داخل17-7-5-7
  فضاي با درزبندي معمولي) الف

هاي گازسوز بيش از يك  هاي با درزبندي معمولي كه حجم فضاي نصب دستگاه در ساختمان )1
داخل آن  طبيعي با نفوذ هوا به  كيلوكالري در ساعت باشد، تعويض هواي177مترمكعب براي هر 

  .هاي آن، كافي است فضا، براي تأمين هواي احتراق مورد نياز دستگاه
 كيلوكالري در ساعت باشد و 177 فضاي نصب دستگاه كمتر از يك متر مكعب براي هر اگر حجم )2

هواي احتراق از فضاي مجاور آن تأمين شود، در اين صورت مجموع حجم فضاي محل نصب دستگاه 
  . كيلوكالري در ساعت باشد177كم يك متر مكعب براي هر  و فضاي مجاور بايد دست

  كم دو دهانة باز بدون مانع بايد  ها و فضاي مجاور دست دستگاهبراي جريان هوا بين محل نصب
متر از سقف،   سانتي30فاصلة   متر از كف و ديگري به  سانتي30فاصلة  بيني شود كه يكي به پيش

  .روي در يا جدار بين اين دو فضا نصب شوند
 كيلوكالري در 38هر متر مربع براي  كم برابر يك سانتي ها بايد دست سطح آزاد هريك از اين دهانه 

  .متر مربع كمتر باشد  سانتي645هر حال، نبايد  از  ها، به سطح آزاد هريك از اين دهانه. ساعت باشد
اي باشد كه تأمين هواي  گونه دار در اتاق خواب بايد درزبندي به  درصورت نصب بخاري دودكش:تبصره

ها فضاهاي مجاور محسوب  خواب تبط با اتاقهاي مر حمام. پذير باشد مورد نياز از فضاهاي مجاور امكان
  .شوند نمي
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در واحدهاي )  مترمكعب در ساعت5/1باالتر از (محدوديت نصب وسايل گازسوز پرمصرف ) 3
   مترمربع60كوچكتر از 

يا غيرمسكوني كه  نصب وسايل گازسوز پرمصرف مانند آبگرمكن فوري و پكيج در واحدهاي مسكوني
واي موردنياز جهت احتراق گاز  باشد ممنوع است مگر آنكه رمربع مي مت60مساحت آنها كمتر از 

  .هواي آزاد راه دارد تأمين گردد به مصرفي آنها از طريق دريچة دايمي كه مستقيماً
   به2-7-17صورت بـراي استفاده از هـواي خارج از ساختمـان، مساحـت دريچـه از جـدول در ايـن

  :آيد دست مي
  

  هواي آزاد راه دارد  دريچه دايمي كه مستقيماً بهابعاد  2-7-17جدول 

 رديف
  حداكثر ظرفيت دستگاه

 )كيلوكالري در ساعت(

  مساحت دريچه
 )متر مربع سانتي(

  ابعاد دريچه
)متر سانتي*متر سانتي(

15 * 10 

20 * 5/7 1 30000 150 

30 * 5 

15 * 14 

20 * 5/10 2 50000 210 

30 * 7 

16 * 15 

20 * 5/12 3 70000 250 

20 * 5/8 

  :         نكتة مهم
          محل قرار گرفتن منفـذ بايـد حداقل يـك متر در هر يـك از ترازهاي افقـي و عمـودي از انتهاي

  .        دودكش فاصله داشته باشد
  
  فضاي با درزهاي هوابند) ب
هاي گازسوز  هواي مورد نياز فضايي كه در آن دستگاهكه ساختمان با درزهاي هوابند باشد،  درصورتي) 1

 كيلوكالري در 177براي هر  متر مكعب بيش از يك(شود، چه حجم اين فضا كافي باشد  نصب مي
  .هر حال بايد از خارج ساختمان تأمين شود و چه حجم آن كافي نباشد، به) ساعت

  
    تأمين هوا از خارج17-7-5-8
هاي گازسوز ممكن نباشد، تمام  ن هواي احتراق از فضاي محل نصب دستگاهدر شرايط زير كه تأمي )الف
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  :يا قسمتي از هواي مورد نياز بايد از خارج ساختمان تأمين شود
 كيلوكالري در 177متر مكعب براي هر  ها كمتر از يك كه حجم فضاي محل نصب دستگاه در صورتي )1

  .ساعت باشد
متر مكعب براي هر  ها و فضاي مجاور كمتر از يك كه مجموع حجم فضاي نصب دستگاه در صورتي )2

  . كيلوكالري در ساعت باشد177
براي  متر از يك بيش ها و يا مجموع آن با فضاي مجاور كه حجم فضاي محل نصب دستگاه در صورتي )3

  .باشد  كيلوكالري باشد ولي ساختمان با درزهاي هوابند177هر 
  نحوة دريافت هوا از خارج) ب

خارج از  اي احتراق دستگاه گازسوز، نصب دهانة مستقيم از فضاي محل نصب دستگاه بهبراي تأمين هو
  :ساختمان، يا از طريق كانال افقي يا قائم، با در نظر گرفتن الزامات زير كافي است

 متر از سقف، نصب شود  سانتي30فاصلة  يك دهانه براي ورود هوا، به.  
 كيلوكالري در ساعت باشد116 مربع براي هر متر سانتي كم يك سطح آزاد دهانه بايد دست .  
 كم برابر سطح آزاد دهانه دريافت هوا باشد سطح مقطع كانال بايد دست.  
  

    تأمين همزمان هوا از داخل و خارج17-7-5-9
  فضاي با حجم ناكافي) الف

ي هاي گازسوز ناكاف كه حجم فضاي محل نصب دستگاه در ساختمان با درزبندي معمولي، در صورتي
دريافت هوا از  هاي باشد، بايد با نصب دهانه)  كيلوكالري در ساعت177مترمكعب براي هر  كمتر از يك(

  .طور همزمان از داخل و خارج تأمين كرد خارج، هواي مورد نياز احتراق را به
 محل نصب فضاي هاي  هاي بـاز و مستقيـم روي جداره دريـافت هوا از خارج بايد بـا نصب دهانه

  .آمده صورت گيرد از خارج ترتيبي كه در تأمين هوا  ها، نصب كانال افقي يا قائم، به هدستگا
 افقي يا قائم بايد  هاي مستقيم، كانال اضافه جمع كل هواي دريافتي از دهانه مقدار هواي داخل به

  .ها، كافي باشد براي تأمين هواي مورد نياز احتراق دستگاه
  فضاي با حجم كافي) ب

بيش از (هاي گازسوز كافي  كه حجم فضاي محل نصب دستگاه  با درزهاي هوابند، در صورتيدر ساختمان
هاي دريافت هوا از خارج،  باشد، بايد با نصب دهانه)  كيلوكالري در ساعت177يك مترمكعب براي هر 

  .طور همزمان از داخل و خارج تأمين كرد  هواي مورد نياز احتراق را به
 ب نص هاي بـاز و مستقيم روي جدارهاي فضاي محل يد با نصب دهانهدريافت هوا از خارج با

  .آمده، صورت گيرد» تأمين هوا از خارج« ترتيبي كه در  ها، نصب كانال افقي يا قائم، به دستگاه
 سطح آزاد  عالوه بـر آن الزم است يك دهانه هواي اضافي براي دريافت مستقيم هوا از خارج، بـا
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  .بيني شود  كيلوكالري در ساعت نيز پيش194ي هر متر مربع برا سانتي يك
  

    تأمين مكانيكي هوا17-7-5-10
هاي گازسوز نصب شده باشد، ممكن است جزيي  تأمين هواي احتراق براي فضايي كه در آن دستگاه)الف

در اين . هايي از فضاهاي ساختمان باشد از سيستم تعويض هواي مكانيكي ساختمان، يا قسمت
  : زير بايد رعايت شودحالت الزامات

شود فشار  هاي گازسوز نصب مي سيستم تعويض هواي مكانيكي نبايد در فضايي كه در آن دستگاه )1
  .منفي ايجاد كند، تا در كار مشعل اختالل ايجاد نشود

  هم وابسته و مرتبط باشد، به ها بايد به سيستم تعويض هواي مكانيكي و مشعل هريك از دستگاه )2
طور خودكار  ها هم به م تعويض هواي مكانيكي از كار بيفتد، مشعل دستگاهكه اگر سيست طوري

  .خاموش شود
  مقدار تعويض هوا) ب

 گازسوز هاي داخل فضاي محل نصب دستگاه مقدار هوا كه توسط سيستم تعويض هواي مكانيكي به
  .در ساعت باشدكالري  كيلو 355متر مكعب در ساعت براي هر  كم برابر يك شود، بايد دست فرستاده مي

  
    عدم اختالل در تأمين هواي احتراق17-7-5-11
  .شود بايد گردش آزاد هوا وجود داشته باشد در هر فضايي كه در آن دستگاه گازسوز نصب مي )الف
شود نبايد دستگاه ديگري كه جريان انتقال هوا را   در هر فضايي كه در آن دستگاه گازسوز نصب مي)ب

  .كند نصب شود مختل مي
  

  ها و كانال ورود هوا   دهانه17-7-5-12
  هاي ورود هوا دهانه) الف

  .هاي ورود هوا بايد از نوعي باشد كه در برابر ورود هوا مانع ايجاد نكند دهانه
 12كم  هاي توري بايـد دست شود، اندازة چشمه اگـر روي دهانة ورودي هوا توري سيمي نصب مي * 

  .متر باشد  ميلي12
 75شود، سطح آزاد آن بايد  ورودي هوا، دريچه هواي بيرون از نوع فلزي، نصب ميروي دهانة  اگر 

  .درصد محاسبه شود، مگر آنكه سازنده نسبت ديگري توصيه كرده باشد
 25شود سطـح آزاد آن بايد  اگر روي دهانه ورودي هوا دريچه هواي بيرون از نوع چوبي، نصب مي 

  .درصد محاسبه شود
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  كانال هوا) ب
دست  الف و ب به-7-17ت نصب كانال، سطح مقطع آن برحسب طول كانال از نمودارهاي در صور

  .آيد مي
هاي گازسوز بايـد از جنس فوالدي  فضاي محـل نصـب دستگاه كانال هـواي ورود يا گـردش هوا به )1

  .گالوانيزه باشد
 14مبحث » شيك كانال «5ـ 14رعايت الزامات مندرج در بخش  طراحي و ساخت كانال هوا بايد با )2

  .مقررات ملي ساختمان انجام گيرد
  .متر كمتر باشد  سانتي10 * 10سطح آزاد و بدون مانع هر كانال نبايد از  )3
  

  هواي آزاد هاي متصل به   ضوابط نصب دريچه و كانال17-7-5-13
ردد، كه هواي احتراق دستگاه گازسوز از طريق دريچه يا كانال مرتبط با فضاي آزاد تأمين گ در صورتي

طوري تعبيه  محور كانال بايد غيرمستقيم نباشد و در دو انتهاي آن، كركرة چوبي محافظ و توري فلزي به
گردد كه كانـال با تعبيه مسيـر غيرمستقيـم براي عبـور جريان هوا، كركرة چوبـي يا فلزي در دو انتها و 

  ):و يا تلفيقي از آنها(توري فلزي 
  .داخل فضاي مسكوني ممانعت نمايد بيرون بهاز نفوذ مستقيم سرما از  ) 1
  .داخل فضاي مسكوني ممكن نباشد ورود پرندگان و حشرات به ) 2
  .سادگي ميسر نباشد  انسداد آن به )3
  

-مخصوص عبـور جريان هواي  وسيلـة گازسوز«روي دريچـه يـا كانال، يا در كنار آن، عبارت  )1(تذكر 
  .شود واضح و قابل رؤيت نوشتصورت  به» وجه مسدود نشود هيچ  به

  .باشد فضاي آزاد نمي انسداد دريچه يا كانال ارتبـاط به نده از دستگاه گازسوز مجاز بهكن استفاده) 2(تذكر 
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  كه از يك كانال تهويه  هاي تأمين هواي احتراق، در صورتي كانال) سطح مقطع -طول( الف-7-17نمودار 
  .استفاده گردد                        
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  كه از دو كانال تهويه هاي تأمين هواي احتراق، در صورتي كانال) سطح مقطع -طول( ب-7-17نمودار 
  .                       استفاده گردد
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  ها ساختمان گازسوز هاي دستگاه هاي دودكش  17-8
  
  

    كليات17-8-1
عنوان بنيان تأمين ايمني  هاي گازسوز و به منظور تخليه كامل محصوالت احتراق دستگاه به  17-8-1-1

هاي گازسوز براساس  هاي دستگاه ها، طراحي، اجرا و كنترل دودكش و حفظ جان ساكنين ساختمان
  .مي استاصول مهندسي الزا

  
كشي گاز ساختمان، از مناسب بودن نحوة  مهندس ناظر موظف است در زمان تأييد لوله  17-8-1-2

براي هر شير مصرف و همچنين تأمين هواي الزم براي وسيلة ) دودكش(خروج محصوالت احتراق 
  .گازسوز اطمينان حاصل نمايد

  
ازسوز كه در طبقات متوالي قرار طراحي و اجراي دودكش مشترك براي چند دستگاه گ  17-8-1-3

  .شرطي مجاز است كه هواي مورد نياز احتراق مستقيماً از فضاي آزاد تأمين گردد به)  طبقه5حداكثر (دارند 
  .نيست كه تأمين هواي احتراق از فضاي مسكوني باشد اجراي دودكش مشترك مجـاز در صورتي

  
ز بايد مطابق اين مقررات و با رعايت هاي گازسو گازهاي حاصل از احتراق دستگاه 17-8-1-4

  .هواي آزاد هدايت شود دستورالعمل سازندة دستگاه، مستقيماً و بدون برخورد با مانع، به
  

كنند،  هايي كه با گاز طبيعي در شرايط اتسمفريك كار مي كوره محل اتصال دودكش به  17-8-1-5
  .بايد در باالترين قسمت كوره قرار گرفته باشد

  
در قسمت ) دودكش محل اتصال كوره به(هايي كه دهانة خروجي دود از كوره  در كوره  17-8-1-6
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اي با قطر حداقل يك اينچ  وسيلة لوله پايين كوره قرار دارد، بايد از باالترين نقطة محفظة كوره به
 و نشود شده و درباالي كوره جمع قسمت عمودي لولة دودكش متصل نمود تا گاز از اين معبر خارج به

  .گرددنهنگام روشن كردن مشعل، انفجار ايجاد 
  

  دستگاه گازسوز براي يك   تعيين قطر دودكش مستقل17-8-2
 1-8-17هاي فلزي يا سيماني براي يك دستگاه گازسوز از جدول  براي تعيين قطر دودكش  17-8-2-1

  .استفاده گردد
  .س محاسبات مهندسي انجام پذيرد تعيين قطر دودكش براي مقادير خارج از جدول بايد براسا:تذكر

  
دست آمده از جدول كمتر از اندازة قطر محل خروج محصوالت  اگر قطر دودكش به  17-8-2-2

  :احتراق دستگاه گازسوز باشد، استفاده از دودكش با قطر كوچكتر مجاز است مشروط بر اينكه
  . متر باشد3 حداقل (H)ارتفاع كل دودكش ) الف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .دودكش فلزي يا سيماني جهت استفادة يك دستگاه گازسوز  1-8-17كل ش
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و كمتر از آن،   اينـچ12قطر  قطـر دودكش براي محل خروج محصوالت احتراق دستگاه گازسوز به) ب
  .از يك اندازة جدول كوچك نشده باشد بيـش 

 اينچ، بيش 12يشتـر از قطر ب قطـر دودكش بـراي محل خروج محصوالت احتراق دستگاه گازسوز  به) ج
  .از دو اندازة جدول كوچك نشده باشد

  
طور قائم بر  معني دودكشي است كه مستقيماً و به به) =L 0(طول افقي لوله رابط برابر   17-8-2-3

  .روي محل خروج محصوالت احتراق دستگاه گازسوز نصب شده باشد
  

شوند،  ه در مناطق مرتفع نصب ميهاي گازسوزي ك براي محاسبة قطر دودكش دستگاه  17-8-2-4
  .مصرف گاز دستگاه در سطح دريا مالك خواهد بود

  
    تعيين قطر دودكش مشترك و لوله رابط17-8-3
استفاده از دودكش مشترك براي وسايل گازسوزي كه هواي مورد نياز آنها از بيرون تأمين  17-8-3-1
اي وسايل گازسوزي كه هواي مورد نياز آنها استفاده از دودكش مشترك فقط بر. گردد، ممنوع است نمي

  .گردد مجاز است از هواي آزاد تأمين مي
  

ساخته جهت  جداره يا سيماني پيش هاي مشترك فلزي تك براي تعيين قطر دودكش 17-8-3-2
 2-8-17 و شكل 2-8-17جدول  اند، به استفادة بيش از يك دستگاه گازسوز، كه در يك طبقه نصب شده

  .مراجعه شود
  

دودكش وسايل گازسوز  وسايل گازسوز بدون فن به) مستقل يا مشترك(اتصال دودكش   17-8-3-3
  .دار و بالعكس مجاز نيست فن
  

شوند بايد  كه در طبقات مختلف نصب مي) دار فن(وسايل گازسوز داراي مشعل تحت فشار  17-8-3-4
  .باشد يط مجاز نميداراي دودكش مستقل باشند و استفاده از دودكش مشترك در اين شرا

  
  هاي چند طبقه جهت هر  روش طراحي دودكش مشترك وسايل گازسوز ساختمان  17-8-3-5

  قسمت                        
شرح زير   به1-3-8-17بند  و3-8-17با مالحظه شكل  ها رابط و دودكش هاي لوله قطر تعيين روش
  :است
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  :اندازة لوله رابط دودكش بستگي دارد به) الف
  ظرفيت حرارتي دستگاه گازسوز) 1
  (R)ارتفاع لوله رابط ) 2
  (h)راهي مجاور  فاصلة مركز دو سه) 3
  H=R+h براي هر دستگاه گازسوز (H)ارتفاع كل ) 4
  )ها رابط(الف -2-8-17جدول ) 5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   در ساخته جهت دو يا چند دستگاه گازسوز كه دودكش فلزي يا سيماني پيش 2-8-17شكل 
  )شكل شماتيك است. (اند طبقه نصب شده  يك                               
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  :اندازة دودكش مشترك بستگي دارد به) ب
  هاي حرارتي كل ظرفيت) 1     
  (H)ارتفاع كل ) 2     
  ب-2-8-17جدول ) 3     
  قسمت قائم دودكش مشترك بدون خم) 4     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  .هاي چندطبقه براي هر قسمت ماي دودكش مشترك ساختمانش  3-8-17شكل 
  

ترين لولة رابط و قسمت قائمي كه گاز را  هاي چند طبقه، اندازة قطر پايين در ساختمان  17-8-3-6
 محاسبه 1-8-17كند بايد از جدول  راهي دودكش اصلي يا دودكش مشترك هدايت مي ترين سه پايين به

ترين  راهي پايين  از محل خروج محصوالت احتراق دستگاه گازسوز تا سه(H)در اين رابطه ارتفاع . شود
  .طبقه منظور گردد
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  گازسوز ساخته جهت استفاده يك دستگاه جداره يا سيماني پيش هاي فلزي تك ظرفيت دودكش 1-8-17جدول 
 )متر ميلي(قطر دودكش 

300 250 200 150 100 
 ) كيلوكالري1000(هاي گازسوز  حداكثر ظرفيت حرارتي دستگاه

  طول افقي لوله
  )متر(رابط 

L 

  ارتفاع
  )متر(

H 

30/230 00/153 90/93 00/51 20/21 0 
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 

3  

60/262 70/172 10/106 30/56 00/23 0 
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 مجاز نيست 30/33 90/68 70/117 30/183

5/4 

50/300 40/194 70/118 60/63 50/25 0 
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 مجاز نيست 60/37 30/77 60/132 10/210

6 

60/340 70/221 60/133 70/69 30/27 0 
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 مجاز نيست 70/44 40/92 80/157 50/252
 6 مجاز نيست 20/41 90/86 50/150 40/242
 9 مجاز نيست مجاز نيست 50/74 40/136 70/224

9 

40/391 50/247 00/149 30/78 30/30 0 
75/325 10/207 20/124 65/65 00/24 6/0 
 5/1 مجاز نيست 10/59 70/119 00/197 60/310
 3 مجاز نيست 80/55 15/115 30/184 50/300
 5/4 مجاز نيست 50/50 80/102 00/178 35/285
  6 مجاز نيست 00/47 00/97 20/169 70/272
 9 مجاز نيست مجاز نيست 30/83 80/152 10/255

15 
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  ساخته جهت استفاده بيش از  جداره يا سيماني پيش هاي فلزي تك ظرفيت دودكش  2-8-17جدول 
  يك دستگاه گازسوز        

  ظرفيت لوله رابط دودكش)  الف(
 D) متر ميلي(قطر لوله رابط 

200 150 100 

 ) كيلوكالري1000(هاي گازسوز  حداكثر ظرفيت حرارتي دستگاه

  )متر(ارتفاع رابط 
R 

  ارتفاع
 H)متر(

60/60 50/29 10/11 3/0 

90/66 80/33 10/14 6/0 

20/75 10/39 20/16 9/0 

5/4 

20/68 60/32 40/12 3/0 

50/74 60/36 60/14 6/0 

10/81 40/41 20/17 9/0 

  و بيشتر9

  
  ظرفيت دودكش مشترك قائم بدون لولة رابط)   ب(

 قطر دودكش مشترك

300 250 200 150 100 

 ) كيلوكالري1000(هاي گازسوز  حداكثر ظرفيت حرارتي دستگاه

  ارتفاع
 H)متر(

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 نيست 30/54 00/101 10/164 40/237

 15 مجاز نيست مجاز نيست 70/123 50/204 50/300

  
  .باشد ب مي-2-8-17الف و -2-8-17هاي  هاي مشترك طبق جدول قطر لوله رابط دودكش 17-8-3-7
  

  .دهد مي كاهش% 10 درجه اضافه بر دو خم اول، ظرفيت لوله رابط دودكش مشترك را 90هر خم  17-8-3-8
  

دودكش بدون در نظر گرفتن جدول ظرفيت، در صورت تساوي قطر لولة رابط و قطر   17-8-3-9
  .مشترك، بايد قطر دودكش مشترك حداقل يك اندازه بزرگتر باشد

  
اندازة  دودكش مشترك بايد هم ها به كلية اتصاالت مورد مصرف جهت اتصال لوله رابط 17-8-3-10
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  .دودكش مشترك در محل تقاطع لوله رابط با دودكش باشد
  

ر قسمت از دودكش، فاصلة عمودي  در ه(H)هاي چندطبقه، ارتفاع  در مورد ساختمان  17-8-3-11
  .راهي بعدي طبقة فوقاني است بين محل خروج محصوالت احتراق دستگاه گازسوز تا مركز سه

  
  ها   نكات ضروري براي طراحي و اجراي دودكش17-8-4
سوز مانند بخاري، آبگرمكن و غيره بايد داراي دودكش مناسب و  كننده درون هر مصرف 17-8-4-1

  .ل باشدلولة رابط مستق
  

  .هاي مشترك بايد از نوع فلزي باشد لوله رابط و اتصاالت آن در دودكش  17-8-4-2
  

ساخته  راهي اتصال پيش هاي رابط دودكش مشترك فقط بايد با استفاده از سه اتصال لوله 17-8-4-3
  .هاي ديگر براي گرفتن انشعاب مجاز نيست اتخاذ روش. انجام شود

  
ساخته براي بيش از يك دستگاه گازسوز   دودكش و لولة رابط فلزي پيشبراي تعيين قطر 17-8-4-4

  .الف و ب استفاده شود-2-8-17در يك طبقه از جدول 
  

ساختة سيماني براي بيش از  جداره فلزي يا پيش هاي تك منظور تعيين قطر دودكش به 17-8-4-5
  . استفاده شود1-8-17يك دستگاه گازسوز در يك طبقه از جدول 

  
پذير است، نصب  كننده بايد در محلي كه دودكش وجود دارد يا نصب آن امكان شير مصرف 17-8-4-6

  .گردد
  

در . متر قطر لولة رابط باشد  سانتي5/2 متر براي هر 45/0حداكثر طول لولة رابط بايد  17-8-4-7
از طريق افزايش متر قطر بيشتر باشد، بايد   سانتي5/2 متر براي هر 45/0كه طول لولة رابط از  صورتي

  .قطر يا ارتفاع لولة رابط و يا ارتفاع كل دودكش ظرفيت مورد نظر تأمين گردد
  

در صورت نصب دو دستگاه گازسوز در يك طبقه، دودكش مشترك بايد نزديكتر و يا  17-8-4-8
  .مستقيماً روي دستگاه گازسوز كوچكتر قرار گيرد
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زرگتر از اندازة محل خروج محصوالت احتراق دستگاه هاي رابط بايد مساوي يا ب قطر لوله 17-8-4-9
  .گازسوز باشد

  
شوند،  هاي گازسوزي كه در مناطق مرتفع نصب مي براي انتخاب قطر دودكش دستگاه 17-8-4-10

  .باشد ظرفيت حرارتي وسيلة گازسوز در سطح دريا مالك مي
  

 از باالترين مجراي (H)د، ارتفاع ان براي چند دستگاه گازسوز كه در يك طبقه قرار گرفته 17-8-4-11
  .خروجي محصوالت احتراق دستگاه گازسوز تا انتهاي دودكش اصلي محاسبه شود

  
  .ب در نظر گرفته شودـ الف و 3ـ 8ـ 17ضخامت دودكش و لولة رابط فلزي بايد مطابق جدول 17-8-4-12
  

  حداقل ضخامت ورق لولة رابط دودكش  الف-3-8-17جدول 
 ضخامت ورق فوالدي گالوانيزه ودكشقطر لوله رابط د

 اينچ متر ميلي اينچ متر سانتي

  12تا 
  22 تا 13
  40 تا 23

 بزرگتر

  5تا 
  9 تا 6
  16 تا 10

 بزرگتر

6/0  
7/0  
9/0  
5/1 

022/0  
028/0  
034/0  
064/0 

  
  ضخامت ورق دودكش قائم فلزي  ب-3-8-17جدول 

 )متر ميلي(كش حداقل ضخامت ورق دود )متر مربع سانتي(سطح مقطع دودكش 

  995تا 
  1290 تا 996

  1640 تا 1291
 1640بزرگتر از 

5/1  
2  
5/2  
5/3 

  
  .عنوان دودكش ممنوع است به) خرطومي يا آكاردئوني(هاي قابل انعطاف  استفاده از لوله  17-8-4-13
  

هاي اين بخش  مندرج در جدول» حداكثر ظرفيت حرارتي وسايل گازسوز«مقادير  17-8-4-14
 90ازاي اضافه شدن هر زانويي  به. اند هاي رابط ارايه گرديده  درجه در لوله90نصب دو زانويي برمبناي 
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  .ده درصد از ظرفيت حرارتي دودكش مندرج در جدول كاسته خواهد شد) و يا معادل آن(درجه 
  

  .يابي مجاز نيست هاي اين بخش مجاز است، ولي برون يابي در مقادير جدول درون  17-8-4-15
  

هاي تأمين هواي ساختمان بايد  حداقل فاصلة كالهك دودكش با كولرهاي آبي و دريچه  17-8-4-16
  . متر در نظر گرفته شود3
  

باشد و چنانچه محاسبات  متر مي  سانتي10هاي وسايل گازسوز  حداقل قطر دودكش 17-8-4-17
  .متر بايد رعايت شود  سانتي10كمتر از قطر مذكور باشد حداقل همان 

  
توان حداكثر قطر محاسبه شده دودكش را از ابتدا تا انتها  هاي مشترك مي در دودكش  17-8-4-18

  .يكسان در نظر گرفت
  

  ها نصب دودكش    ضوابط مربوط به17-8-5
بام باالتر بوده و از ديوارهاي  ها بايد حداقل يك متر از سطح پشت انتهاي كليه دودكش  17-8-5-1

 متر باشد انتهاي دودكش 3كه فاصله كمتر از  در صورتي. اصله داشته باشدجانبي نيز حداقل سه متر ف
  .متر از بلندترين ديوار مجاور باالتر قرار گيرد  سانتي60بايد حداقل 

  
. پايه منتقل شود هاي مناسب قرار گيرد تا وزن آن به قسمت قائم دودكش بايد روي پايه  17-8-5-2

  .ديوار محكم گردد  مناسب بههاي ضمناً طول قائم دودكش توسط بست
  

  .باشد عبور دودكش از فضاي داخلي و سقف كاذب حمام مجاز نمي  17-8-5-3
  

متر از   سانتي120جهت استفاده از بخاري ديواري بايد دهانه دودكش حداقل در ارتفاع   17-8-5-4
  .كف محل نصب تعبيه شده باشد

  
الف حداكثر براي پنج طبقه -2-8-17دودكش مشترك با شرايط مندرج در جدول  17-8-5-5

  .استفاده شود
  

كه ساختمان بيش از پنج طبقه باشد، بايد از دو دودكش مشترك براساس  در صورتي  17-8-5-6
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  .هاي مربوطه استفاده شود جدول
  

هواي آزاد  ها بايد از باال به چنانچه دودكش در داكت نصب شود، داكت ويژه دودكش 17-8-5-7
  .فضاهاي داخلي ساختمان راه داشته باشد  اين داكت نبايد به. شدارتباط داشته با

  
  .هاي اتصال دودكش بايد كامالً دودبند شود كليه محل  17-8-5-8
  

باشد و  ممنوع مي) لب لب به(ساخته سر صاف  هاي سيماني پيش استفاده از قطعات لوله 17-8-5-9
  .استفاده شود) فنجاني(بايد از نوع نر و ماده 
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 گاز كشي لوله سيستم از نگهداري و برداري بهره ضوابط 17-9
  ها ساختمان داخـل

  
  

    كليات17-9-1
هاي ايمني در زمان عقد قرارداد و يا  برداري از گاز طبيعي و توصيه هاي بهره طور معمول دستورالعمل به

اين، در پيوست يك با وجود . شود بعد از آن توسط شركت گاز ناحيه در اختيار مشتركين قرار داده مي
  .برخي نكات مهم آورده شده است) راهنماي ايمني(

ها بايد بر  كشي گاز موجود در ساختمان اجراي هرگونه تغييرات يا تعمير در سيستم لوله 17-9-1-1
  .طبق اين مقررات انجام شود

  
ان مراتب بايد كشي گاز داخل ساختم قبل از انجام هرگونه تعمير و يا تغيير در سيستم لوله 17-9-1-2
هاي مربوط، مجوز الزم  اطالع شركت گاز ناحيه مربوطه رسانده شود و بر طبق ضوابط و دستورالعمل به

  .اخذ گردد
  

كشي گاز طبيعي  هايي كه داراي سيستم لوله هرگونه عمليات ساختماني در ساختمان 17-9-1-3
  .كشي گاز ساختمان وارد نشود سيستم لوله هگونه آسيب و يا تنشي ب نحوي انجام شود كه هيچ هستند، بايد به

  
  برداري   نكات قابل توجه در دوره بهره17-9-2
  با توجه به(طبيعي را هاي ايمني استفاده از گاز  مشترك بايد كليه ضوابط و دستورالعمل 17-9-2-1

ورده آ) راهنماي ايمني-پيوست يك(اين ضوابط در . رعايت نمايد) 6-1-17هاي مندرج در  مسئوليت
  .شده است
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كم شدن فضا و يا مسدود و  هرگونه تغيير در ساختمان محل نصب موتورخانه كه منجر به 17-9-2-2
  .بيني شده براي تأمين هواي مورد نياز احتراق شود، مجاز نيست يا كم شدن مسيرهاي پيش

  
حرارت مركزي، كه هرگونه تغيير در وسايل و لوازم گازسوز، اعم از اجاق گاز و يا سيستم   17-9-2-3

  .بيني اوليه شود، مجاز نيست موجب افزايش مصرف گاز بيشتر از پيش
  

كاري در مسيرهاي عبور لولة گاز در داخل و يا خارج از ساختمان بايد با  هر نوع كنده 17-9-2-4
 گونه لوله و پوشش محافظ روي لوله هيچ نحوي انجام شود كه به آگاهي از مسيرهاي عبور لولة گاز به

  .آسيبي وارد نشود
  

كاري، هرگونه  در صورت صدمه ديدن لولة گاز و يا پوشش روي آن در هنگام كنده 17-9-2-5
  .تعميرات بايد با اطالع شركت گاز ناحيه مربوطه انجام شود

  
وجه  هيچ كنندة فشار گاز كه توسط شركت گاز ناحيه نصب شده است، به كنتور و تنظيم  17-9-2-6

در صورت مشاهده هرگونه اشكال در آنها مراتب بايد جهت تعمير و يا سرويس . ودنبايد دستكاري ش
  .شركت گاز ناحيه اطالع داده شود به
  

وجه نبايد بدون اطالع و هماهنگي كليه  هيچ  به) بعد از كنتور(شير اصلي گاز  17-9-2-7
كنندگان و   كليه مصرفوصل مجدد گاز بايد با حضور و اطالع. كنندگان گاز ساختمان بسته شود مصرف

براي جلوگيري از . پس از حصول اطمينان كامل از بسته بودن شير گاز كليه نقاط مصرف، انجام شود
  .بسته شدن اتفاقي اين شير نصب تابلوي هشداردهنده الزم است

  
ويژه تغيير در تنظيم مشعل موتورخانه و يا  هرگونه دستكاري در لوازم گازسوز، به 17-9-2-8

  .هاي مجاز انجام شود دة فشار گاز و هواي مشعل، بايد توسط افراد و يا شركتكنن حس
  

هاي حرارت  قطع كردن و از مدار خارج نمودن لوازم كنترل و محافظ شعله در سيستم 17-9-2-9
  .مركزي مجاز نيست

  
  .منظور اتصال زمين استفاده شود كشي گاز نبايد به از لوله  17-9-2-10
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  كشي گاز ساختمان  سيستم لوله  تغيير در17-9-3
كشي گاز ساختمان، بايد با تأييد مهندس ناظر و توسط افراد  هرگونه تغيير در سيستم لوله  17-9-3-1

  .هاي مجاز انجام شود و يا شركت
  

كشي گاز ساختمان و قبل از استفادة مجدد از آن  پس از پايان تغييرات در سيستم لوله  17-9-3-2
  .ع شركت گاز ناحيه مربوطه رسانيده شوداطال مراتب بايد به

  
اند، بايد براي انجام  هايي كه جديداً اجرا شده و يا تحت تعمير قرار گرفته كليه قسمت  17-9-3-3

و يا (بازرسي مهندس ناظر قابل مشاهده و دسترسي باشد و براساس اين مقررات تحت آزمايش فشار هوا 
  .قرار گيرند) گاز نيتروژن

  
كشي جديد گاز را مورد تأييد قرار دهد، بايد  چنانچه مهندس ناظر، اجراي سيستم لوله  17-9-3-4

شركت گاز ناحيه، براي وصل مجدد  اي از اين گواهينامه به ارايه نسخه. گواهينامه مربوطه را صادر نمايد
  .گاز، الزامي است

  
و يا توسعه سيستم شركت گاز ناحيه در صورت اطالع از هرگونه تغييرات غيرمجاز  17-9-3-5
قطع گاز مشترك  كشي گاز داخل ساختمان كه بدون رعايت اين مقررات انجام شده باشد، نسبت به لوله

  .نمايد اقدام مي
  

اطالع شركت گاز  كشي گاز، مراتب بايد به آوري سيستم لوله براي تخريب ساختمان و جمع  17-9-3-6
  .ناحيه برسد

  
  ز ساختمانكشي گا   تعمير سيستم لوله17-9-4
هاي مجاز با  كشي گاز ساختمان بايد توسط افراد و يا شركت هرگونه تعمير در سيستم لوله  17-9-4-1

  .رعايت اين مقررات انجام گيرد
  

تخلية گاز . فضاي مناسب و باز تخليه شود قبل از هرگونه تعمير بايد گاز موجود در لوله به  17-9-4-2
  .باشد ركزي يا از طريق لوازم گازسوز مجاز نميهاي حرارت م در محفظة احتراق ديگ
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كشي گاز، شير  مربوطه بايد با درپوش   در صورت قطع اتصال لوازم گازسوز از سيستم لوله 17-9-4-3
  .مناسب مسدود و سپس مورد آزمايش نشتي قرار گيرد

    
پوشش  آسيب بهكاري و انجام تعميرات لولة گاز توكار، جهت جلوگيري از  هرگونه كنده 17-9-4-4

  .خارجي لوله، بايد در حداقل زمان ممكن انجام شود
  

گونه تنش و بار اضافه بيش از  كشي گاز ساختمان، نبايد هيچ در هنگام انجام تعميرات لوله  17-9-4-5
  .لوله وارد شود حد مجاز به

  
  كشي گاز   حفاظت لوله17-9-4-6

هايي كه از ديوار و سقف و كف  لوله(ر آن وارد شود نحوي باشد كه بارب اگر محل قرارگيري لولة گاز به
  .بايد در برابر بارهاي وارده محافظت شوند) كنند ساختمان عبور مي

  
كشي گاز ساختمان در اثر صدمات مكانيكي يا علل ديگر دچار آسيب شود،  اگر شبكة لوله  17-9-4-7

ي و يا حقوقي ذيصالح براي رفع اشكال صاحب ساختمان يا نمايندة قانوني او بايد از طريق افراد حقيق
  . آمده اقدام نمايد پيش

  
كشي گاز وضع خطرناكي را ايجاد نمايد، بايد بالفاصله  لوله در صورتي كه آسيب وارده به 17-9-4-8

توسط صاحب ساختمان يا نمايندة قانوني او، گاز از طريق شير اصلي ساختمان قطع و اقدامات بعدي 
  .باشد در موارد اضطراري بستن شير روي علمك مجاز مي. آمده فوراً انجام شودبراي رفع اشكال پيش 

  
 قابل انجام نباشد، صاحب 8 و 7-4-9-17نحوي كه مفاد بندهاي  در صورت بروز صدمه به  17-9-4-9

خل و ساختمان يا نمايندة قانوني او بايد فوراً ادارة گاز ناحيه را مطلع، و تا زمان قطع كامل گاز، ايمني دا
  .خارج ساختمان را كنترل نمايد

  
منظور اجراي شبكة  هر قسمت ساختمان كه بر اثر بريدن، شكافتن يا سوراخ كردن به  17-9-4-10
كشي گاز مجدداً تعمير و  كشي گاز ساختمان، ضعيف شود و يا آسيب ببيند، بايد پس از خاتمه لوله لوله

  .رددخطر بازسازي گ حالت ايمن و بي شده و به تقويت
  

شوند، نبايد زير محدوده  موازات پي ساختمان حفر مي  گذاري به هايي كه براي لوله كانال  17-9-4-11
  .سطح باربر پي قرار گيرد
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   كليات17-10
  
  

   حدود و دامنه كاربرد 17-10-1
مقررات لوله كشي گاز « بخش دوم از مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان با عنوان 17-10-1-1

ها مشمول الزام قانوني است در ضوابط حداقل را كه رعايت آن» طبيعي براي مصرف كنندگان عمده
  . داردموارد زير مقرر مي

تجاري، اداري، بهداشتي، آموزشي و : از جمله(هاي مسكوني و عمومي اختمانها و سمجتمع -الف
  )ورزشي

  ها و ساختمان هاي صنعتي  محوطه-ب
  هاي مسكوني و صنعتي شهرك-ج 
  
هاي كيفي لوله كشي گاز  اين بخش از مبحث، حداقل ضوابط طراحي، اجراء و كنترل17-10-1-2

  .گيردمصرف كنندگان فوق را در بر مي
  

 اين بخش با كاربري گاز طبيعي تحويلي به مصرف كنندگان فوق براي فشارهاي بين دو 17-10-1-3
يا )  پاسكال413686معادل ( شصت پوند بر اينچ مربع تا ) پاسكال13790معادل ( 1پوند بر اينچ مربع
  . ست مترمكعب در ساعت تدوين گرديده ا 5000 مترمكعب در ساعت تا حداكثر 160مصارف باالتر از 

  
  :گردد مقررات اين بخش شامل موارد ذيل نمي17-10-1-4

                                                 
  .كليه ارقام مربوط به فشار در اين مقررات فشار نسبي است -1
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و )  پاسكال1724 معادل( يك چهارم پوند بر اينچ مربعها با فشار  لوله كشي گازطبيعي ساختمان-الف
متر، كه در  ميلي100 متر مكعب در ساعت و قطر لوله حداكثر 160براي مصارف حداكثر تا 

  . بخش اول آمده است17مبحث 
و )  پاسكال413686معادل ( شصت پوند بر اينچ مربع مصرف كنندگان عمده با فشار گاز بيش از -ب

 . متر مكعب در ساعت5000مصارف باالتر از 

 5000و يا مصارف باالتر از )  پاسكال413686 لمعاد( شصت پوند بر اينچ مربعبراي فشارهاي بيش از 
  .  ناحيه مراجعه نمايد متقاضي بايد به شركت گازمتر مكعب در ساعت،

  
  ها مسئوليت  17-10-2
  طراح    17-10-2-1

طراح شخص حقيقي يا حقوقي است كه داراي صالحيت طراحي لوله كشي گاز مشتركين عمده از طرف 
طراح بايد پس از طي مراحل اشتراك و عقد قرارداد فروش گاز طبيعي و تعيين . سازمان قانوني ذيربط باشد

ل فشار و اندازه گيري، در سقف قرارداد فروش، اقدام به طراحي شبكه داخلي گاز طبيعي محل ايستگاه تقلي
  : عالوه بر آن طراح بايد با رعايت مفاد اين مقررات به نكات زير نيز توجه داشته باشد. متقاضي عمده نمايد

 نصب  در طراحي سيستم لوله كشي گاز ساختمان و محوطه ها، در هنگام مشخص نمودن محل-الف 
هر وسيله گازسوز بايد تأمين هواي آن شامل تأمين هوا از داخل يا خارج ساختمان، حداقل سطح 

  . پيش بيني گردد) درصورت لزوم تأمين هوا از خارج ساختمان(منافذ و يا دريچه هاي ورود هوا 
دودكش، حداقل قطر، ارتفاع و نوع دودكش وسيله گازسوز بايد روي نقشه ذكر و در صورت وجود  -ب 

  . انطباق آن با ذكر مشخصات، تأييد گردد
ها پيش  طراح مجاز نيست وسائل گازسوز دودكش دار را در محلي قرار دهد كه دودكش براي آن-پ 

  . بيني نشده باشد
 درصورتي كه دودكش در خارج از ساختمان به صورت روي كار براي وسيله گازسوز در نظر گرفته -ت

ت الزامات بند ب، بايد مشخصات محل خروج دودكش از داخل به بيرون شده باشد عالوه بر رعاي
  . ساختمان روي نقشه ذكر شود

  .باشد  ارائه نقشه جزئيات اجرايي و فهرست مصالح از وظايف طراح مي-ث 
 

   مجري 17-10-2-2
الح ، استفاده از مص)درصورتي كه طراحي با مجري باشد( مسئوليت كليه امور طراحي، محاسبات -الف

ها و در نهايت تزريق گاز و هاي طبق اجرا، انجام آزمايشمناسب، اجراي لوله كشي گاز، تهيه نقشه
  . راه اندازي سيستم لوله كشي گاز به عهده مجري است
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 مجري لوله كشي گاز موظف است قبل از اجرا، نقشه طراحي شده را به تأييد دستگاه نظارت -ب
را طبق نقشه، حين اجرا رعايت نمايد و از امكان تأمين هوا و رسانده و محل نصب وسايل گازسوز 

  . هاي هر انشعاب اطمينان حاصل نمايدهمچنين تخليه ايمن محصوالت احتراق مصرف كننده
 مجري همواره در قبال كليه امور مربوط به لوله كشي مطابق مقررات اين مبحث از قبيل استفاده از -پ

كاري و  هاي تأييد شده، كيفيت جوشكاري، عايقطبق نقشهمصالح مناسب، اجراي لوله كشي 
كارآيي سيستم حفاظت كاتدي مسئول خواهد بود و صدور تأييديه هاي دستگاه نظارت از 

  . كاهدمسئوليت وي نمي
 در مواردي كه در اين مقررات تشخيص موضوع و تصميم گيري به عهده دستگاه نظارت گذاشته -ت

هاي اجرايي ضروري بداند، نظر ه دستگاه نظارت تغييراتي را در نقشهشده است و يا در مواردي ك
  . باشدها ميوي الزم االجرا بوده و مجري موظف به رعايت نظرات نامبرده و اصالح نقشه

 تواندها و تعهدات خود از مقررات اين مبحث، دستگاه نظارت ميدر صورت تخطي مجري از مسئوليت -ث
از ادامه كار او جلوگيري نموده و در صورت لزوم، گزارش مربوطه را جهت استيفاي حقوق مشترك 

  . به مراجع ذيصالح پيش بيني شده در قانون، منعكس نمايد
 در صورت تخطي دستگاه نظارت از الزامات اين مقررات، يا عدم تأييد كار اجرا شده بدون دليل  -ج

ارجاع و ) مرجع معرفي كننده دستگاه نظارت(وع را به مرجع ذيصالح تواند موضكافي، مجري مي
  . درخواست رسيدگي نمايد

  
   دستگاه نظارت 17-10-2-3

هاي طراحي و كنترل محاسبات،  نظارت بر كليه امور مربوط به لوله كشي گاز شامل تأييد نقشه-الف
تا رفع اشكاالت و انجام بررسي و تأييد مصالح مصرفي، نظارت بر مراحل مختلف اجراي كار 

ها، تهويه وسايل هاي سيستم لوله كشي، تأييد ابعاد، موقعيت، بازبودن و كارآيي دودكشآزمايش
  . گازسوز و عمليات تزريق گاز براساس مقررات اين مبحث بايد توسط دستگاه نظارت صورت گيرد

هاي طراحي را بررسي ، نقشهقبل از اجراي لوله كشي، دستگاه نظارت بايد ضمن بازديد از محل  -ب
  . ها را جهت اجرا تأييد نمايد نموده و در صورت عدم مشاهده ايراد يا مغايرت، نقشه

مصالح مورد استفاده در سيستم لوله كشي گاز بايد قبل از اجرا توسط دستگاه نظارت مورد بررسي   -پ
ها براي استفاده در سيستم نها كنترل و از مناسب بودن آهاي ساخت آنقرار گرفته و گواهينامه

در صورتي كه دستگاه نظارت . لوله كشي گاز طبق مقررات اين مبحث اطمينان حاصل شود
هاي ضروري تشخيص دهد براي اطمينان از مطابقت مصالح با مقررات اين مبحث بايد آزمايش

  . الزم بر روي مصالح انجام گيرد
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د از محل به طور اتفاقي، در مقاطع زماني مختلف هر درحين اجراي لوله كشي، دستگاه نظارت باي  -ت
  . بازديد نموده و از صحت انجام آن اطمينان حاصل نمايد) حداقل سه بار( چند بار كه الزم بداند

هاي اجرايي صورت گيرد، بايد نقشه  هرگاه در ضمن اجراي لوله كشي، الزم باشد تغييري در نقشه-ث
  . تهيه و به تأييد دستگاه نظارت برسدهاي اصالحي براساس اين مقررات، 

در پايان كار، دستگاه نظارت بايد از كار اجرا شده بازديد نموده ضمن صورت برداري از اشكاالت،   -ج
  . ها به مجري ابالغ نمايدموارد را جهت برطرف نمودن آن

 هاي آزمايش اين مبحث مورد16-17پس از رفع اشكاالت بايد سيستم لوله كشي طبق مفاد بخش   -چ
الزم قرار گرفته و در صورت عدم وجود اشكال، تأييديه آزمايش به وسيله دستگاه نظارت صادر 

  . گردد
 بايد كليه 7-5-13-17 و 3-5-13-17 و 5-4-13-17در مورد لوله كشي دفني مطابق بندهاي  -ح

  . ه كشي كنترل شودمراحل كار به وسيله دستگاه نظارت تا زمان صدور تأييديه قبل از پوشاندن لول
دستگاه نظارت موظف است فقط در صورتي كه مشخصات و الزامات محل نصب از نظر تهويه و   -خ

دودكش وسايل گازسوز مطابق مقررات اين مبحث در نقشه و در زمان لوله كشي رعايت شده باشد 
مقررات انجام عالوه بر مشخصات فني و ايمني لوله كشي كه بايد مطابق بندهاي مربوطه در اين (

  . نقشه طراحي و لوله كشي اجراشده را تأييد نمايد) شده باشند
هاي مربوطه در همه مراحل طراحي، انتخاب مصالح، اجرا، مسئوليت كنترل كيفيت و صدور تأييديه   -د

ها و هاي سيستم لوله كشي گاز و همچنين حصول اطمينان از مناسب بودن دودكشآزمايش
  . باشدوازم گازسوز به عهده دستگاه نظارت ميمجاري تهويه جهت ل

در مواردي كه دستگاه نظارت ضروري بداند براي حصول اطمينان از كيفيت طراحي، اجرا، مصالح و    -ذ
ولي در ) 4-5-10-17بند (تواند از خدمات مشاورين و يا افراد ذيصالح استفاده نمايد ها ميآزمايش

   .باشدهاي ناشي از آن به عهده دستگاه نظارت ميمسئوليتهاي طراحي و هر صورت تأييد نقشه
 به در صورت تخطي مجري از الزامات اين مقررات، دستگاه نظارت موظف است مراتب را كتباً   -ر

اطالع مجري و مراجع ذي صالح برساند و مجري موظف به رفع آن بوده و در صورت استنكاف 
ست ضمن عدم صدور تأييديه، موضوع را به مراجع مجري از رفع تخلف، دستگاه نظارت موظف ا

جهت بررسي تخلفات صورت گرفته ) مرجع معرفي كننده دستگاه نظارت و كارفرما(ذي صالح 
  . اطالع دهد

  
  ها، موسسات، مشاورين و افراد ذيصالح   شركت17-10-2-4

ز و گواهينامه شخص حقيقي و يا حقوقي كه از مراجع قانوني جهت كار تخصصي مربوطه داراي مجو
   .صالحيت معتبر باشد
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 مشخصات مواد و مصالح مصرفي،  برآورد،  طراحي و 17-11
  انتخاب مصالح سيستم لوله كشي گاز

  
  

  مشخصات مواد و مصالح مصرفي  17-11-1
  ها   لوله17-11-1-1
  هاي فوالدي   لوله-الف
ها از  لولهاين. تواند از نوع بدون درز و يا درزدار باشدهاي فوالدي مورد استفاده درلوله كشي گاز ميلوله

 ISIRI 3360ها بايد با آخرين ويرايش يكي از استانداردهاها و روادارينظر ساخت، مواد، ابعاد، وزن، آزمايش

EN 10255 , IGS-M-PL-001(2) , و يا API 5L Grade B طبق جدول ( مطابقت داشته باشد
  ). 1-2-شماره پ

   لوله هاي پلي اتيلن-ب
ها و هاي گازرساني شهرك به صورت مدفون براي استفاده در شبكههاي پلي اتيلن فقطكاربرد لوله

  . باشدهاي مسكوني و صنعتي مجاز ميمحوطه مجتمع
-IGS-Mاتيلن بايد مخصوص استفاده در شبكه گازرساني ساخته شده و با استاندارد هاي پليلوله     

PL-014-1(2) براساس اين مبحث و ضوابط و بايست اتيلن ميهاي پليشبكه. مطابقت داشته باشند
  . اجرا شوند    6IGS-C-DN-001(0)ي گاز به شمارهدستورالعمل شركت ملّ

  .باشدها مجاز نمياتيلن در سيستم گازرساني داخل ساختمانهاي پلي استفاده از لوله:1تبصره 
  .باشداتيلن به صورت روكار مجاز نميهاي پلي استفاده از لوله:2تبصره 
لوله فوالدي به  1هاي فوالدي فقط با استفاده از اتصال رابطاتيلن به لولههاي پليتصال لوله ا:3تبصره

  .باشد مجاز مي IGS-M-PL-014-3(1)لوله پلي اتيلن و مطابق استاندارد

                                                 
1- Transition Fitting 



 هفدهممبحث 

94 

اتيلن بايد از نوع الكتروفيوژن بوده و با  اتصاالت مورد استفاده در سيستم لوله كشي گاز پلي:4تبصره
  . مطابقت داشته باشندIGS-M-PL-014-2  داستاندار
اتيلن ممكن هاي پليبراي دفن لوله)  سانتيمتر100+قطر لوله ( در نقاطي كه رعايت عمق :5تبصره 

  . عمل شود4-1-3-5-12-17نباشد، بايد مشابه بند 
   لوله هاي مسي -پ

بقت داشته باشند، فقط مطا» ب« رديف 1-4-4-17استفاده از لوله هاي مسي كه با مشخصات بند : الف
و حداكثر )  پاسكال1724( براي اتصال لوازم گازسوز با فشار حداكثر يك چهارم پوند بر اينچ مربع 

  .باشد متر مجاز مي5/1طول 
هاي مسي به عنوان بخشي از سيستم لوله كشي اعم از روكار و يا توكار مجاز استفاده از لوله : ب 

  .باشدنمي
  هاي گازسوز براي اتصال دستگاه) شيلنگ(نعطاف هاي قابل ا  لوله-ت
شود و هاي گازسوز به سيستم لوله كشي گاز استفاده ميها فقط براي اتصال دستگاهاز اين لوله: 1

  .باشدهائي از سيستم لوله كشي غير از مورد ياد شده ممنوع ميكاربرد آن براي اتصال و يا بخش
هاي قابل انعطاف مطابق با شرايط مندرج در بند ه از لولهمشخصات و حداكثر طول مجاز استفاد: 2

 .باشد بخش اول اين مقررات مي1-4-4-17ماده » ب«

  
    اتصاالت 17-11-1-2
     اتصاالت فوالدي -الف

  اتصاالت جوشي  : 1
 در اجراي لوله كشي گاز به صورت توكار و همچنين روكار باالتر از دو اينچ، كليه اتصاالت بايد از نوع

 درصد 25/0 با حداكثر ASTM A-234 Grade WPBجوشي فوالدي بدون درز مطابق مشخصات 
  بوده و  از نظر ابعاد با استاندارد IGS-M-PL-022-1 و يا استاندارد 3076كربن و يا استاندارد ملي 

ANSI B16.9 كمتر نباشد40 مطابقت داشته و ضخامت آن از رده  .  
  اي اتصاالت دنده : 2

 از اتصاالت پيچي به استثناي اتصاالت ورودي و خروجي رگوالتور، كنتور  و شير قفل شونده در استفاده
  .باشدها، ممنوع ميعلمك

 . باشد1798ي شماره اي بايد مطابق با استاندارد ملّاتصاالت دنده
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  ها فلنج :  3
  به روش آهنگري ساخته شدهASTM A-105ها بايد فوالدي، داراي گردن جوشي و از نوع فلنج

. ها بايد بر آمده و شياردار باشد بوده و سطح آنANSI B.16.5 طبق استاندارد 150، كالس )فورج(
  .كاربرد اتصاالت فلنجي به صورت مدفون مجاز نيست

    اتصاالت پلي اتيلن -ب
-IGSاندارد  مطابق با است1اتيلن فقط با استفاده از اتصاالت از نوع الكتروفيوژناجراي لوله كشي پلي

PL-014-2(2)يا مكانيكي و  2استفاده از ساير انواع اتصاالت اعم از جوش لب به لب. باشد  مجاز مي
  .باشدغيره مجاز نمي

    اتصاالت دنده پيچ -پ
  :اتصاالت دنده پيچ بايد از جنس فوالدي و يا چدن چكش خوار و با شرايط زير باشد

  .داخلي يا خارجي و نواقص ظاهري باشداز نظر ظاهري عاري از عيب و خلل و فرج  -1
سرهاي آن داراي بر جستگي به صورت طوقه باشد تا در مقابل فشار وارده براي محكم بستن دنده  -2

 .پيچ مقاومت نموده و ترك نخورد

كند قطر اصلي تقليل پيدا مي% 80در صورتيكه توسط گيره فشرده شود تا وقتي كه قطر آن الاقل تا  -3
 .ستگي يا ترك به وجود آيدها شكنبايد در آن

 .گرددها الاقل برابر ضخامت جداره لوله اي باشد كه اتصال بر آن نصب ميضخامت جداره بدنه آن -4

 هاي مندرج درضخامت جداره كليه قسمتهاي بدنه اتصال بايد كامالً يكنواخت بوده و حداقل -5
 .استاندارد مربوطه را دارا باشد

-اي باشد كه اتصال بر آن نصب ميا الاقل برابر فشار تركيدن لولهفشار تركيدن هيدرواستاتيكي آن ه -6

 .گردد

  
 بندي اتصاالت دنده پيچ  مواد آب17-11-1-3

هاي خارجي لوله و اتصال را به اندازه كافي و هاي گاز بايد روي دندهاي لولهبندي اتصاالت دندهبراي آب
هاي كنفي يا خمير و ساير مواد كه براي كار بردن نخب. پوشانيد) تفلون(بندي مناسب با مواد يا نوار آب

بندي تركيبات موادي كه براي آب. باشدهاي گاز مجاز نميهاي آب متداول است براي لولهبندي لولهآب
ها جريان رود بايد در برابر اثرات گاز طبيعي و مواد شيميايي موجود در آن كه در لولهاتصاالت بكار مي
 عالوه بر آن اين مواد بايد هميشه حالت نرمي خود را حفظ كرده و خشك نشود و نيز .دارد مقاوم باشد

  .به نحوي باشد كه در اثر فشار يا حرارت زياد محيط سيالن پيدا نكرده و از البالي اتصاالت خارج نشود

                                                 
1- Electro Fusion 
2- Butt weld 
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     شيرهاي فلزي 17-11-1-4
  1ز نوع ربع گرد توپكي يا سماوريشيرهائي كه در شبكه گاز با  لوله هاي فوالدي نصب مي شود بايد ا

  :طبق مشخصات زير باشد
-IGS-M-PL-002ها طبق استانداردهاي و عالمتگذاري آنها، آزمايشطراحي، ساخت، اندازه: الف

  . باشد API 6 D يا IGS-M-PL-010-1(1) و (2)1
معادل  يا 150 و از نوع كالس ASTM A216 GRWCBجنس شير بايد فوالدي طبق استاندارد : ب 

  آن باشد  
تواند از نوع جوشي، فلنجي و يا دنده پيچ باشد و شيرهاي نوع   اينچ مي1 2/1شيرهاي تا اندازه   : پ

  . اينچ به باال بايد از نوع  فلنجي يا جوشي باشد2توپكي و سماوري از اندازه 
هاي روي كار در شيك اينچ براي لوله2/11شيرهاي برنجي يا برنزي از نوع دنده پيچ تا اندازه : ت 

صورتيكه از نظر فشار و شرايط استفاده مناسب بوده و با استانداردهاي موسسه استاندارد و يا 
  .شركت ملي گاز مطابقت داشته باشد، قابل قبول است

هاي گاز بايد به صورت جوشي با ساقه بلند بوده و نصب حوضچه بازديد شيرهاي مدفون شبكه: تبصره
  .ي استاندارد شركت ملي گاز باشدهاها طبق نقشهآن

  
     شيرهاي پلي اتيلن17-11-1-5

 (0)شوند بايد از نوع ربع گرد توپكي طبق استاندارد هاي گاز نصب مياتيلن كه در شبكهشيرهاي پلي
IGS-M-PL-015باشد  .  

  
    پوشش لوله و اتصاالت فوالدي 17-11-1-6

  . باشد2-2-هاي مدفون بايد مطابق جدول شماره پولههاي مورد استفاده براي عايقكاري لانواع پوشش
 

    دستگاه جوش پلي اتيلن17-11-1-7
-IGS-M-PLاتيلن بايد با دستگاه جوش الكتروفيوژن مطابق با استاندارد جوشكاري لوله و اتصاالت پلي

  .  انجام گيرد(2)016
  

    الكترودهاي جوشكاري 17-11-1-8
  بايد با استفاده از الكترودهاي مطابق استاندارد  API-5L Grade Bهاي هاي لولهجوشكاري كليه پاس

AWS-E-6010 و يا  ISIRI – 871باشد .  
                                                 

1- Ball or Plug Valve 
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  .مشخصات و نمونه الكترودها قبل از مصرف بايد به تائيد دستگاه نظارت برسد  :تبصره
در . ه آن داردهاي پاس اول، قطر لوله و ضخامت جدار انتخاب قطر الكترود در هر مورد بستگي به اندازه

الكترودها .  اينچ يا بر حسب مورد استفاده نمود8/1 اينچ يا 32/3توان از الكترودهاي با قطر اين رابطه مي
-ها بايد بر طبق توصيههاي در بسته اصلي نگهداري شده و انبار كردن آنتا زمان استفاده بايد در جعبه

اي اصلي خارج شدند بايد از رطوبت و صدمه به هالكترودها پس از آنكه از جعبه. هاي سازنده باشد
اند مردود شناخته شده و بايد از كارگاه خارج الكترودهايي كه صدمه ديده. ها محافظت شوندپوشش آن

  .شوند
  

   واشر الئي17-11-1-9

ي روند بايد از جنسي باشد كه در برابر فشارهاي لوله كشي گاز بكار ميواشرهائي كه در فاصله بين فلنج
كه سيستم لوله كشي بر مبناي آن طراحي گرديده و همچنين تركيبات شيميايي گازي كه در سيستم 

شود مقاوم بوده و بتواند خواص فيزيكي و شيميايي خود را در درجه حرارت و لوله كشي انتقال داده مي
 صورتيكه در واشرها بايد از الياف فشرده شده نسوز ساخته شده و در. فشار طراحي شده حفظ نمايد

هرگاه .  درجه سانتي گراد مقاومت نمايد500ها الياف فلزي بكار رفته باشد بتوانند تا دماي ساختن آن
واشرهاي مصرفي بايد با استاندارد . فلنجي باز شود هنگام بستن مجدد آن بايد واشر را تعويض نمود

  . مطابقت داشته باشدIGS-M-PL-008شركت ملي گاز به شماره 
  

    مصالح مستعمل 17-11-1-10
مصالح لوله كشي از قبيل لوله، اتصاالت و شيرهايي را كه قبأل از سيستم لوله كشي باز شده است، نبايد 

  .در لوله كشي گاز مورد استفاده قرار گيرد
  

    ساير مصالح 17-11-1-11
ر اين مقررات ها داگر در سيستم لوله كشي گاز الزم باشد از مصالحي استفاده شود كه مشخصات آن

هاي گازرساني گفته نشده است، بايد اين مصالح به ترتيب اولويت مطابق با استانداردهاي اقالم شبكه
اين مصالح .  باشد(ISIRI)ي ايران  و استاندارد ملّ (IPS)، استاندارد ملي نفت(IGS)شركت ملي گاز

 تا اطمينان حاصل گردد كه بايد به طور كامل بررسي شده و پس از نصب به طور دقيق آزمايش شود
ها باشد، عالوه بر آن از طرف سازنده آنبراي كار مورد نظر مناسب و از نظر ايمني مورد اطمينان مي

براي مصرف در سيستم لوله كشي گاز توصيه شده باشد و در هر حال قبل از استفاده از اين گونه وسايل 
  .بايد به تائيد دستگاه نظارت رسيده باشد
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    عالمتگذاري 17-11-1-12
روي هر قطعه از لوله، اتصاالت، شيرها و ديگر اجزاء لوله كشي گاز بايد عالمت كارخانه سازنده، استاندارد 

  .ساخت و اندازه به صورت ريخته گري، پالك فلزي، رنگ پاك نشدني نصب و يا نقش شده باشد
  .گرددها رده فشار نيز بايد درج  در مورد شيرها و فلنج:تبصره

  
   برآورد مصرف و طراحي سيستم لوله كشي گاز17-11-2
   برآورد مصرف گاز1- 17-11-2

هاي مسكوني و صنعتي را مقدار گاز الزم براي مصرف بر حسب متر مكعب در ساعت به استثناي شهرك
رزش اند با در نظر گرفتن اها مشخص كردهبايد از ظرفيت حرارتي كه سازندگان وسايل گازسوز براي آن

  . حرارتي گاز طبيعي برآورد كرده و يا از مقدار مصرف قبلي سوخت دستگاه محاسبه نمود
برآورد مصارف شهرك هاي مسكوني و صنعتي بايد با استفاده از نرم افزارهاي مورد تائيد شركت ملي      

  .گاز ايران و با منظور كردن شرايط اقليمي و ضرايب رشد و توسعه شبكه انجام شود
ها، ميزان مصرف گاز بايد  در صورت موجود نبودن اطالعات مربوط به ظرفيت حرارتي دستگاه:1ه تبصر

  .بر اساس دفترچه محاسباتي مربوطه، برآورد شود
  . قرارداد مشترك با شركت گاز استان بايد بر اساس برآورد مصارف محاسبه شده، منعقد گردد:2تبصره 

 
  ز طراحي سيستم لوله كشي گا2- 17-11-2

نمايد، الزم است براساس ضوابطي كه سازمان قانوني نظارت بر لوله كشي گاز مشتركين عمده تعيين مي
. توسط طراح تهيه شود.....) كروكي، پالن، ايزومتريك (كه طرح سيستم لوله كشي گاز به صورت نقشه 

لوله كشي اعم از اقطار ها تمام جزئيات سيستم اي بايد تهيه شود كه در آنها به گونهنقشه/ اين نقشه
هاي مختلف سيستم لوله كشي و ميزان مصارف هر يك از ها، موقعيت، فواصل انشعاب، طول بخشلوله

  .ها مشخص شده باشندكنندهنقاط پيش بيني شده و شيرهاي مصرف
ف، ها بايد داراي مقياس و يا اندازه بوده جزئيات ساختماني، كانال، حوضچه، تكيه گاه، غالنقشه     

  .ها مشخص شده باشندهاي تقليل فشار ثانويه و كليه اطالعات مورد نياز طرح در آنسيستم
محل تحويل گاز از طرف شركت (در نقشه ايزومتريك بايد محل ايستگاه تقليل فشار و اندازه گيري      

  .دد، نام دستگاه هاي گازسوز و حداكثر مصرف بر حسب متر مكعب در ساعت درج گر)گاز ناحيه
  

    افزودن به سيستم لوله كشي موجود17-11-2-3
چنانچه در نظر باشد، سيستم لوله كشي موجود توسعه يابد، بايد اطمينان حاصل نمود كه سيستم 

ها با لوله در غير اين صورت بايد با تعويض لوله. موجود ظرفيت كافي براي افزايش مصرف را داشته باشد
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اخذ مجوز توسعه سيستم لوله . كشي مجزا براي مصارف جديد اقدام گرددبا قطر بيشتر و يا احداث لوله 
  .كشي از شركت گاز ناحيه الزامي است

  
    نقطه تحويل گاز به مشترك 17-11-2-4

در اين نقطه، لوله . باشدمحل اتصال بين سيستم لوله كشي گاز داخلي و ايستگاه تقليل فشار اوليه مي
گيرد به جهت قطع و وصل جريان گاز مورد استفاده قرار ميكشي گاز داخلي توسط يك شير كه 

  .شودايستگاه تقليل فشار اوليه متصل مي
    

    نقاط اتصال به سيستم سوخت جايگزين 17-11-2-5
ها براي مواقع قطع گاز شبكه شهري پيش بيني سوخت گاز جايگزين گرديده است، واحدهايي كه در آن

در . گيري باشد، از شير سه طرفه استفاده شودستگاه تقليل فشار و اندازهدر محل اتصال كه بايد بعد از اي
بيني شود و شيرگذاري غير اين صورت الزم است شير يك طرفه براي جلوگيري از جريان معكوس پيش

  . اي باشد كه در هنگام بازبودن يك مسير، جريان گاز، از مسير ديگر مسدود گرددبايد به گونه
  

   نصب ايستگاه هاي تقليل فشار و يا رگوالتورها  محل17-11-2-6
رگوالتورها و يا تجهيزات تقليل دهنده فشار بايد طوري نصب شوند كه در برابر صدمات خارجي محفوظ 

محل نصب رگوالتورها بايد به صورت مستقيم با فضاي آزاد در ارتباط باشد، در صورت عدم وجود . باشند
كشي با قطر مناسب به فضايي متصل شود يد ونت رگوالتور توسط لولهارتباط مستقيم با فضاي آزاد، با

هاي الزم براي جلوگيري از ورود بينيكه تخليه گاز ناشي از ونت در آن بدون خطر  باشد و بايد پيش
اتصال ونت رگوالتور به مجراي دودكش . آب، حشرات و اشياء خارجي به داخل ونت رگوالتور به عمل آيد

رگوالتورها بايد داراي شير قطع كن فشار باال و فشار پايين باشند . باشد هيچ وجه مجاز نميها بهدستگاه
  .و نصب شير قطع كن قبل و بعد از رگوالتورها الزامي است

  
  ها   مالحظات كلي در تعيين قطر لوله17-11-2-7

/ شهر/  شركت گاز ناحيهقبل از اقدام به نصب سيستم لوله كشي گاز بايد قرارداد اشتراك گاز طبيعي با
سيستم لوله كشي بايد به گونه اي طراحي و اجرا شود كه حداكثر ميزان گاز . استان ذيربط منعقد گردد

 هاي گازسوز را بدون افت فشار خارج از ميزان مجاز از نقطه ورود گاز به سيستم لوله كشيمصرفي دستگاه
رك بايد از طرف شركت گاز ناحيه مشخص شده نقطه تحويل گاز به مشت. تا نقاط مصرف تأمين نمايد

  .باشد
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    افت فشار مجاز 17-11-2-8
افت فشار طراحي شده در سيستم لوله كشي در شرايط حداكثر جريان گاز در هيچ يك از نقاط مصرف 

  . نمايد  درصد فشار اوليه تجاوز10نبايد از 
ه رگوالتور هستند تا شير قبل از منظور از نقطه مصرف براي لوازم گاز سوز كه مجهز ب :يادآوري

  .رگوالتور و در ساير موارد تا شير قبل از دستگاه گاز سوز مي باشد
  

   حداكثر سرعت گاز 17-11-2-9
  . متر در ثانيه تجاوز نمايد20سرعت گاز در سيستم لوله كشي نبايد از 

  
    حداكثر ميزان مصرف 17-11-2-10

هاي گازسوز براساس مجموع حداكثر مصارف دستگاه) عتبرحسب متر مكعب در سا(ميزان گاز مصرفي 
ميزان مصرف چنانچه توسط سازنده . باشدها كه توسط سازندگان تعيين شده، ميمشخصات فني آن

. شود و توسط طراح مشخص مي4-4-17دستگاه گازسوز مشخص نشده باشد، با استفاده از جدول 
بيني شده مزمان كليه دستگاه هاي گازسوز پيشمصرف كل سيستم لوله كشي بايد براساس كاركرد ه

  .ها محاسبه شوددر حداكثر ظرفيت دستگاه
ها بايد از ها مورد استفاده قرار دارند، مصارف گاز آنهايي با ساير سوخت در مواردي كه دستگاه:تبصره

  .ها و معادل يابي با گاز طبيعي تعيين شودطريق محاسبات ارزش حرارتي سوخت
  

  ها   تعيين قطر لوله17-11-2-11
  :هاي زير انجام شودهاي سيستم لوله كشي گاز بايد به يكي از روشاندازه قطر لوله

  ها  با استفاده از جداول تعيين قطر لوله -
 هاي محاسباتي با استفاده از فرمول  -

  ي گاز با استفاده از نرم افزارهاي طراحي مورد تأييد شركت ملّ -
   با استفاده از جداول  برآورد  قطر-الف

گيرد و اي مورد استفاده قرار ميهاي گاز شاخهها در شبكهاين روش فقط به منظور برآورد اوليه قطر لوله
در اين جداول . طراحي تفصيلي بايد با استفاده از روابط طراحي و نرم افزارهاي مورد تائيد انجام شود

هاي ها براي فشار، قطر و طولهاي لولهفيتظر) 8-2- الي پ4-2-بخش پيوست جداول شماره پ(
ترين مسير بوده كه فاصله بين طول مورد استفاده براي محاسبات، طوالني. مختلف داده شده است

  .باشدخروجي از ايستگاه تقليل فشار تا دورترين مصرف كننده از آن مي
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  ها ها با استفاده از فرمول  محاسبه اندازه قطر لوله-ب
هاي ها با توجه به افت فشار و حداكثر سرعت مجاز گاز، مي توان از فرمولن اندازه قطر لولهبراي تعيي

  :گرددبه عنوان نمونه فرمول زير ارائه مي. جريان گاز با در نظر گرفتن كليه شرايط مربوط استفاده نمود
  : فرمول وايموت

     )1         (                                                       3
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2

107294.0 d
GTL

PP

Po

To
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 35/0 اينچ و يا كمتر و همچنين فشار بيش از 12ها با اندازه اسمي فرمول فوق براي جريان گاز در لوله

  .رودبكار مي)  پوند بر اينچ مربع5(كيلوگرم بر سانتيمتر مربع 
  :در فرمول فوق پارامترهاي به كار رفته به شرح زير است

  = Q كيلوگرم بر سانتي متر مربع 033/1فشار (جريان، مترمكعب در ساعت در شرايط استاندارد مقدار 
  )  درجه سانتيگراد6/15و دماي 

 = To   كلوين ) 6/15 + 2/273(دماي پايه  
  = Po كيلوگرم بر سانتيمتر مربع 033/1فشار پايه   
  = P1فشار ابتداي لوله، كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مطلق  
  = P2فشار انتهاي لوله در نقطه مصرف، كيلوگرم بر سانتي متر مربع مطلق )P2 براساس ده درصد 

  )شودافت فشار اوليه منظور مي
  =  d قطر داخلي، سانتيمتر  
  = G چگالي گاز  
  = T ، دماي مطلق گازt+ 2/273  
  =  t دماي قابل اندازه گيري گاز، سانتيگراد  
  = L طول لوله ، كيلومتر  

  
  L =  و طول بر حسب متر K 8/288 = T  ،kg/cm2 033/1=  Po  ،  65/0 = G در فرمول فوق اگر

  .باشد، فرمول به صورت زير خواهد بود 
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هاي مختلف لوله براي فشار، قطر و طولهاي مختلف آنها رفيت  ظ8-2- الي پ4-2-در جداول شماره پ
ها باالتر از ارقام مندرج در جداول مذكور در صورتي كه طول لوله كشي و يا قطرلوله. داده شده است

  .محاسبه نمود) 2(يا ) 1(هاي هاي الزم را با استفاده از فرمولتوان ظرفيتباشد، مي
هاي بدست  باشد براي بدست آوردن ظرفيت لوله بايد ظرفيت65/0 از در صورتيكه چگالي گاز غير     

 . بخش پيوست ضرب نمود3-2-آمده از جداول فوق الذكر را در ضرائب داده شده در جدول شماره پ

  .گيرد  مورد استفاده قرار مي8 الي 6هاي فوق الذكر براي جداول شماره  فرمول-
توان  متر در ثانيه تجاوز نكند، مي20مينان از اينكه مقدار آن از  براي محاسبه سرعت گاز در لوله و اط-

  .  از فرمول زير استفاده نمود

     )3                                                                   (                                  
2

1

65.3

dP

Q
V   

  : كه در آن
V =  تر در ثانيهم(سرعت جريان گاز (  
Q =   متر مكعب استاندارد در ساعت(ميزان جريان(  
P1  =  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مطلق(فشار اوليه(  
d =   سانتيمتر(قطرداخلي لوله (  
  هاي لوله كشي گاز  نرم افزارهاي طراحي شبكه-پ
  

بايد مورد تائيد شركت ) حلقوي(هاي گازرساني غير آنتني استفاده از نرم افزارهاي خاص طراحي شبكه
  .ي گاز ايران باشدملّ

اي و با استفاده از فرمول هاي گاز با استفاده از لوله هاي پلي اتيلن بايد به صورت شاخهطراحي شبكه     
IGTّي گاز ايران است انجام گيرد  و يا نرم افزارهاي طراحي كه مورد تائيد شركت مل.   
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   اجراي لوله كشي گاز17-12
  
  

    كليات17-12-1
 60 تا 2اين بخش كليه شرايط و عمليات مورد نياز براي نصب و اجراي سيستم لوله كشي گاز با فشار 

  . شودهاي مسكوني را شامل ميها و مجموعهپوند بر اينچ مربع براي محوطه
 ، گرفتن لوله در مسير رفت و آمد وسايل نقليههاي باز و نقاطي كه امكان قرارلوله كشي در محوطه     

يا افراد و يا برخورد اجسام خارجي وجود دارد و يا در معرض صدمات مكانيكي باشد، بايد در زير زمين و 
  .به صورت دفني يا توكار اجرا شود

ه در معرض صدمات نباشد لولو ه بود كه غير مسكونيها و نقاط سرپوشيده در داخل ساختمان :تبصره
  .اجرا شودتواند به صورت روكار  پوند بر اينچ مربع مي30كشي تا فشار 

  
    تجهيز كارگاه 17-12-2

مجري قبل از شروع هرگونه عمليات اجرايي بايد تجهيزات و ابزارهاي الزم را تهيه نموده و محلي را به 
  :ر باشدعنوان كارگاه و متناسب با پروژه تعيين نمايد، كارگاه بايد داراي شرايط زي

  . كارگاه بايد در محلي ايمن و از نظر حوادث طبيعي مانند سيل، طوفان و رانش زمين محفوظ باشد-1
  . كارگاه بايد داراي حداقل امكانات شامل آب، برق و تلفن باشد-2
اي باشد كه دسترسي به آن آسان و با محل اجراي كار داراي فاصله مناسب  محل كارگاه بايد به گونه-3

  .باشد
 كارگاه بايد داراي محل مناسب جهت دفتر و استقرار كاركنان و انبار مناسب براي نگهداري اجناس -4

  .و تجهيزات مورد نياز پروژه باشد
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    نقشه هاي اجرايي 17-12-3
هاي طراحي شده و وضعيت محل اجرا را بررسي كرده و قبل از شروع عمليات اجرايي، مجري بايد نقشه

چنانچه ايجاد تغييراتي در مسير ضروري باشد، مجري بايد اين تغييرات . يي را آماده نمايدهاي اجرانقشه
هاي پس از آماده شدن، نقشه. را به تأييد دستگاه نظارت رسانده سپس اقدام به تهيه نقشه اجرايي نمايد

  .اجرايي بايد به تائيد دستگاه نظارت برسند
مصرف اوليه و هرگونه تغييراتي كه سبب تغيير مقدار مصرف  در صورت وجود مغايرت با برآورد :تبصره

  .هاي ذيربط اقدام شودو يا فشار شود، بايد نسبت به اصالح قرارداد و طراحي با هماهنگي سازمان
هاي اجرايي، دستگاه نظارت بايد مجوز شروع عمليات اجرايي را به صورت كتبي پس از تائيد نقشه     

  .صادر نمايد
  

  خم كاري لوله هاي فوالدي  17-12-4
هاي خم شده در  مناسب و يا از لولهتتصاالااالمكان بايد از  حتيوالديهاي فبراي تغيير دادن مسير لوله

 ،ها در محل نصب اجتناب ناپذير باشددر صورتي كه خم كردن لوله. ودشسازي استفاده كارخانه لوله
  :براي خم كاري بايد شرايط زير رعايت گردد

  .ها انجام گيردهاي مخصوص خم كاري لوله خم كردن لوله فقط بايد با استفاده از وسايل  و روش-الف
  . خميدگي لوله بايد صاف و عاري از هرگونه چين خوردگي، ترك خوردگي و عيوب مكانيكي باشد-ب
رين خط جوش طولي بايد مجاور و يا روي خط مياني لوله كه داراي كمت، هاي درزداره براي لول-پ

  . قرار گيرداست فشاري ياتنش كششي 
  . درجه باشد90 قوس خميدگي لوله نبايد بيشتر از  -ت
  . برابر قطر خارجي لوله باشد6شعاع انحناي داخلي خميدگي نبايد كمتر از   -ث
  .شود، نبايد هيچ گونه خط جوش محيطي وجود داشته باشد در قسمتي از لوله كه خم مي -ج
 20ترين نقطه اتصال آن لوله به لوله و يا اتصاالت ديگر حداقل ه بايد از نزديك وسط خميدگي لول -چ

 8/1 اينچ و بزرگتر تا 4هاي توان براي لولهاين فاصله را مي. برابر قطر اسمي لوله فاصله داشته باشد
  .متر تقليل داد

  
    لوله كشي دفني 17-12-5
    كليات17-12-5-1

مين اجرا شود و براي دسترسي به آن نياز به حفاري زمين، تخليه چنانچه لوله كشي در زير سطح ز
  . شودها باشد، لوله كشي دفني ناميده ميخاك و مصالح اطراف لوله
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  . باشد1-5- لوله كشي دفني بايد داخل كانال حفاري شده مطابق شكل شماره پ-الف
  . باشد1-11-17درج در بخش  اجراي لوله كشي دفني بايد با استفاده از مصالح با مشخصات من-ب 
  . انجام شود14-17ها و با شرايط مندرج در بخش  جوشكاري در لوله كشي دفني بايد با روش-پ
ها مطابق شرايط ها و اتصاالت فوالدي دفني، بايد عايقكاري آن جهت جلوگيري از خوردگي لوله-ت

  . انجام شود13-17مندرج در بخش 
 صورت 16-17له كشي دفني بايد بر اساس موارد مندرج در بخش هاي مورد نياز در لو آزمايش-ث

  .گيرد
  

    آماده سازي مسير 17-12-5-2
آماده سازي مسير شامل خط كشي، حفاري كانال، تخليه، تنظيم ابعاد محل حفاري شده و ساخت بستر 

  :باشد و بايد بر اساس شرايط ذيل انجام شودها ميجهت گذاشتن لوله
  .شي مطابق با نقشه اجرايي بايد در محل پياده شده و خط كشي شود مسير لوله ك-الف
 خط كشي مسير بايد با استفاده از رنگ، گچ، مايع رنگي غير قابل اشتعال و يا هر گونه مصالح -ب

  .ساختماني كه قابليت نشان دادن مسير را دارد، انجام شود
ها و محل حفاري را به صورت بور لولهاي انجام شود كه مسير الزم جهت ع خط كشي بايد به گونه-پ

  .كامل نشان دهد
 خط كشي براي رويه برداري و حفاري كانال بايد به صورت دو خط كه نشان دهنده محدوده -ت

 و حد 5فاصله دو خط بايد از هر طرف از عرض كانال مورد نياز، حداقل . حفاري است انجام شود
  . سانتيمتر بزرگتر باشد10اكثر 

ها از مسيري كه سطح آن توسط آسفالت، بتن و يا مصالح ديگري رويه سازي  عبور لوله در صورت-ث
شده است، بايد با استفاده از دستگاه برش مناسب و نيروي انساني مجرب، اقدام به برش سطح و 

برداري بايد رويه. رويه برداشته شده قبل از حفر كانال بايد از محل تخليه شود. برداشتن رويه شود
ها، هاي مجاور خط كشي انجام شده مسير عبور لولهاي باشد كه حداقل تخريب را در محل گونهبه

  .ايجاد نمايد
  .مواد و مصالح به جا مانده از رويه هاي تخريب شده قبل از حفاري بايد از محل تخليه شوند  -ج
.  نيروي انساني انجام شودآالت برقي يا مكانيكي و ياتواند با استفاده از ماشينحفاري كانال مي  -چ

  .الزامات ايمني در زمان حفاري كانال بايد به طور كامل رعايت شود
ها نرم و در زمان حفر كانال امكان ريزش وجود دارد، مجري بايد از زمان هايي كه خاك آندر زمين  -ح

كشي،  ختهشروع عمليات حفاري كانال تا زمان پركردن آن، امكانات استحفاظي از قبيل پوشش، ت
  .ايجاد ديوار حائل و نصب پايه را فراهم و اجرا نمايد
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در محل هايي كه سطح آب باال مي باشد، بايد در زمان حفاري و اجراي لوله كشي، با استفاده از   -خ
  .دستگاه هاي مكنده اقدام به تخليه آب محل حفاري، شود

 ) سانتيمتر50حداقل (مناسب از لبه كانال خاك حاصل از حفاري بايد در يك سمت كانال و با فاصله   -د
  . ريخته شود

گذاري شود در صورت عدم ايجاد  حفاري همزمان در دو طرف معابري كه قرار است دوطرف آن لوله  -ذ
  .باشد مانع جهت عبور و مرور، مجاز مي

  :ابعاد كانال بايد به شرح ذيل باشد  -ر
 100 +قطر خارجي لوله (و حداقل عمق كانال ) متر سانتي40 +قطر خارجي لوله ( عرض كانال -     

  .باشدمي) سانتيمتر
  در صورت وجود موانع و يا عدم امكان حفاري با تائيد دستگاه نظارت، حداقل عمق كانال هشتاد -ز

  .سانتيمتر مي تواند باشد
بايد مطابق چنانچه بنا به ضرورت در يك كانال دو لوله مختلف كار گذاشته شود، مشخصات كانال   -ژ

  . باشد1-5-شكل شماره پ
 در نقاطي كه الزم است عمليات جوشكاري در داخل كانال انجام شود، ابعاد كانال بايد طوري باشد -س

  .كه جوشكار بتواند با وسايل جوشكاري در داخل آن به راحتي كار كند
 و از خرده سنگ و مواد زائد گذاري بايد تسطيح و رگالژ شده ها قبل از لوله  كف و ديواره كليه كانال-ش

سانتيمتر از خرده آسفالت و غيره 30همچنين الزم است طرفين لبه كانال به عرض. پاك گردد
  . پاكسازي و تميز شود

براي .  سانتيمتر ماسه يا خاك نرم پوشانده شود10 پس از تنظيم ابعاد كانال ها بايد كف كانال با -ص
  .دي استفاده شودهاي پلي اتيلن بايد از ماسه بالوله

ريزه و مواد اضافه كه سبب زخمي ها بايد تميز بوده و هيچ گونه سنگ بستر آماده شده زير لوله-ض
  .شوند، وجود نداشته باشدها ميكردن پوشش لوله

  
  هاي فوالدي  لوله كشي دفني با استفاده از لوله17-12-5-3

  :ال موارد ذيل بايد رعايت شوندشيرها در داخل كان ها، اتصاالت ودر هنگام نصب لوله
پس از اتمام عمليات جوشكاري، بايد قطعات لوله كشي در داخل كانال و روي بستر آماده شده قرار   -1

  .گيرند
هاي خاك سرندي با قطر دانه( هايي از خاك نرمگذاري بايد در كف كانال بالشتكقبل از لوله  -2

ارتفاع خاك .  متر از يكديگر ايجاد گردد5ر و به فاصله  سانتيمت40به عرض )  ميليمتر3حداكثر تا 
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ها فاصله زير لوله تا كف اي باشد كه پس از استقرار لوله بر روي آنها بايد به اندازهنرم بالشتك
  . سانتيمتر باشد15كانال حدود 

قل خرابي ها در داخل كانال بايد با استفاده از تجهيزات مناسب و با حدا در زمان گذاشتن لوله -3
هاي زيرزميني به طور طبيعي و هائي كه سطح آبدر محل. ها داخل كانال قرار گيرندپوشش، لوله

يا به دليل سيل تا ارتفاع زير لوله يا بيشتر در كانال باال آمده باشد، طبق نظر دستگاه نظارت بايد از 
 كه لوله در عمق معين در هاي مهار كننده استفاده شود، به طوريهاي مهار كننده يا ميلهوزنه

بين مهار كننده و لوله بايد از نوار پوشش استفاده كرده و بايد پيش بيني . كف كانال قرار گيرد
  .الزم جهت جلوگيري از نفوذ آب به داخل لوله به عمل آيد

  سانتيمتر فاصله داشته باشد و چنانچه90هاي مدفون بايد تا سطح زمين حداقل سطح فوقاني لوله  -4
امكان اجرا در اين عمق وجود نداشته باشد، بايد روي لوله به نحو مناسبي مقاوم گردد تا لوله در 

اين فاصله به هر علت اگر . معرض فشارهاي وارده توسط عوامل مختلف روي زمين قرار نگيرد
 شود قرار سانتيمتر باشد، بايد لوله در داخل كانال بتني كه مخصوص آن ساخته مي50كمتر از 

در هر صورت . هاي بتني پوشانده شودداده شده و پس از ريختن خاك نرم، روي آن توسط بلوك
  . سانتيمتر باشد35نبايد فاصله باالي لوله مدفون تا سطح زمين كمتر از 

براي جلوگيري از آسيب ديدن لوله و يا پوشش آن به وسيله ريشه درخت بايد لوله كشي در فاصله   -5
  . شوداجراا همناسبي از درخت

كه عمق آن از  كه لوله مدفون در معرض تردد وسايل نقليه سنگين باشد، در صورتي در مواردي  -6
كمتر باشد بايد آن را از داخل غالف فلزي يا كانال با ديواره آجري و يا  4مقادير مندرج در بند 
  .هاي سيماني قرار دادبتني و پوشش بلوك

 سانتيمتر از هر طرف نبايد مصالح و مواد ساختماني خورنده از 50اصله هاي مدفون تا ف اطراف لوله -7
  .قبيل شفته و آهك ريخته شود

محل عبور . هايي براي اين منظور در كف تعبيه شودها از روي كف بتني بايد كانالجهت عبور لوله  -8
ها بايد با ماسه و ال در لوله كشي مشخص شود و اطراف لوله داخل اين كانلوله و كانال بايد دقيقاً

يا خاك نرم پر شده و روي آن طوري پوشانده شود كه در صورت لزوم بدون وارد آمدن خسارت 
  . آن را برداشتيبه ساختمان بتوان براي دسترسي به لوله رو

در صورتي . هاي آب گرم و كابل برق فشار ضعيف در يك كانال قرار گيرندهاي گاز نبايد با لولهلوله  -9
هاي گاز توسط عايق مناسبي در ها در يك كانال اجتناب ناپذير باشد بايد لولهقرار دادن آنكه 

ها بر اساس مقررات بخش  و حريم آنمقابل انتقال حرارت و يا اتصال الكتريكي محافظت شود
  . باشد17-12-7
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له ماسه خشك پر  چنانچه لوله گاز داخل كانال مستقلي قرار داشته باشد بايد اين كانال به وسي-10
در كانال اشتراكي قرار گيرد كه امكان پر كردن و يا كابل برق ها شود و اگر لوله گاز با ساير لوله
 هايهاي طبيعي مناسب در محل بايد اين كانال مجهز به هواكش،كانال با ماسه وجود نداشته باشد

  .باشدمختلف باشد تا در صورت نشت گاز امكان جمع شدن گاز وجود نداشته 
  . باشد7-12-17بايد مطابق بخش هاي مدفون تا لوله هاي تاسيساتي  فاصله لوله-11
 7-12-17بخش بر اساس بايد هاي برق با ولتاژهاي مختلف هاي مدفون گاز تا كابل فاصله لوله-12

  .باشدمي
غالف فلزي از  استفاده  اين كار بايد با، در مواردي كه عبور لوله گاز از پي ديوار اجتناب ناپذير باشد-13

 ، اندازه بزرگتر است2غالف بايد از لوله فلزي كه قطر نامي آن از قطر نامي لوله گاز . صورت گيرد
جهت جلوگيري از تماس لوله گاز با غالف فلزي بايد از كمربند مخصوص اين كار استفاده . باشد

  .ت پر شودشود و فاصله بين لوله گاز و غالف با استفاده از عايق ضد رطوب
ترين لبه كانال تا ديوار مجاور  در صورت عبور لوله گاز مدفون به موازات پي ديوار بايد فاصله نزديك-14

  .حداقل برابر عمق كانال باشد
  .باشد دفن اتصاالت پيچي و يا فلنجي مجاز نمي-15
ند بايد به وسيله درپوش اهايي كه در داخل كانال خوابانده شده در خاتمه هر روز كاري انتهاي لوله-16

  .مناسب بسته شوند تا از ورود آب و گل يا اشياء ديگر جلوگيري به عمل آيد
  . خط لوله در هيچ نقطه نبايد تحت تنش قرار گيرد-17
ها با استفاده از ماسه يا  بايد روي لوله16-17هاي مندرج در بخش  پس از انجام كليه آزمايش-18

تواند از خاك نرم مي. اتيلن پر شودهاي پليدي و ماسه بادي براي لولههاي فوالخاك نرم براي لوله
 ميليمتري 8خاك برگشتي كانال باشد مشروط بر اينكه از سرند مناسب با چشمه هاي حداكثر 

سرند شده و فاقد سنگ و اشياء نوك تيز و مصالح ساختماني از قبيل آهك و خاك آغشته به مواد 
ير اين صورت پيمانكار موظف به تامين خاك رس يا ماسه بادي طبق هيدروكربني باشد و در غ

در .  سانتيمتر باشد20ضخامت اين اليه خاك نرم بايد حداقل برابر با . باشدنظر دستگاه نظارت مي
صورت كم عرض بودن معبر يا امكان برخورد با موانع بايد روي اين اليه يك اليه موزائيك و يا آجر 

سپس كانال .  سانتيمتر بزرگتر باشد5رض اين اليه بايد از قطر لوله حداقل ع. فشاري چيده شود
بايد با خاك حفاري شده تا ارتفاع حد اقل بيست سانتيمتر و حد اكثر سي سانتيمتر باالتر از محل 

روي اين اليه نوار اخطار كشيده شده و سپس . ها و يا آجرچيني، پر شودقرار گرفتن موزائيك
  .شودكامل تا سطح زمين پر ميكانال به صورت 

 در زمان پر كردن كانال، بايد با استفاده از دستگاه كوبانه، خاك برگشتي كوبيده شود تا خاك -19
  .نشست كامل خود را انجام دهد
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  .ها در محل خود نصب شوند پس از پر كردن كانال بايد عالئم و دريچه-20
  . اوليه درآمده و به صورت كامل بازسازي شود پس از اتمام مراحل فوق بايد مسير به حالت-21
كه در نقاط و فواصل  در فواصل طوالني بايد به وسيله عالئم مشخص كننده دفنيي اه مسير لوله-22

  .، نشان داده شودشوندقابل رويت نصب مي
  

  اتيلنهاي پلي  لوله كشي دفني با استفاده از لوله17-12-5-4
ها، اتصاالت و شيرهاي پلي اتيلن بر اساس مقررات مندرج در اده از لولهاجراي لوله كشي دفني با استف

-IGS-C-DN  و مطابق با استاندارد  )  پاسكال413686( پوند بر اينچ مربع 60اين بخش فقط با فشار 

  . اجازه داده شده است (0)001
  : بايد رعايت شوداتيلن موارد ذيلهاي پليدر هنگام اجراي لوله كشي دفني با استفاده از لوله

بايد از وسايل مناسب كه داراي سطوح صاف  جهت بارگيري، حمل و نقل و تخليه لوله و اتصاالت مي-1
  .و فاقد اجسام تيز و برنده باشد، استفاده شود

ها و اتصاالت را در انبار سرپوشيده نگه دارد به طوري كه تحت هيچ شرايطي در   مجري بايد لوله-2
د قرار نگرفته و نحوه انبار كردن طوري باشد كه امكان صدمه ديدن، فشرده معرض نور خورشي

ها، اتصاالت و شيرها به صورت در صورتي كه لوله. ها وجود نداشته باشدشدن و يا سوراخ شدن آن
ها تا زمان استفاده باز نشده و از دست بنديبندي كارخانه تحويل مجري گردد، بايد اين بستهبسته

  .هاي برقي اتصاالت الكتروفيوژن اكيداً خودداري شود منتزدن به ال
ها با توجه به جنس لوله،  هم قراردادن لوله ارتفاع روي. ها بايد صاف و هموار باشد  سطح زير لوله-3

اندازه، ضخامت و درجه حرارت محيط متغير بوده و با نظر دستگاه نظارت بايد انجام گردد ولي در 
متر تجاوز 5/1اي نبايد از اي يا شاخهها به صورت حلقه هم قراردادن لوله  هر صورت ارتفاع روي

 . نمايد

  .ها باقي بماندها و شيرها بايد تا زمان جوشكاري بر روي آن درپوش لوله  -4
 درجه سانتيگراد 40اتيلن تحت هيچ شرايطي نبايد در دماي باالتر از  نگهداري لوله و اتصاالت پلي  -5

در صورتي كه بر اساس شرايط محيط و طبق نظر دستگاه نظارت امكان رعايت صورت پذيرد و 
پس از انقضاي اين . دماي مذكور فراهم نشود، حداكثر زمان نگهداري لوله سه ماه خواهد بود

هاي مذكور انجام و چنانچه ميزان او آي تي از مقدار ابتدا،  بر روي لوله1مدت، آزمايش او آي تي
نحراف داشته باشد لوله قابل استفاده و در غير اينصورت لوله قابل استفاده  درصد ا20كمتر از 

  . نخواهد بود
  . انجام گيردISO 11357-6تست او آي تي بايد بر اساس استاندارد         

                                                 
1-  O.I.T : Oxygene Induction Time 
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  :ها بايد طبق شرايط زير باشد   ريسه نمودن و رديف كردن لوله-6
  .بار به محل كار منتقل نمايد مجري موظف است فقط مصارف روزانه خود را از ان-
ها از درپوشهاي شوند بايد در دو طرف آن هائي كه در كنار كوچه يا خيابان روي هم ريسه مي  لوله-

ها تا زمان مناسب جهت جلوگيري از نفوذ آب، خاك و غيره استفاده گردد و الزم است درپوش لوله
ها در مسير و مجاري آب و فاضالب  ن لولهبايد از قرارداد. ها باقي بماندجوشكاري بر روي لوله

  .خودداري گردد
  .ها بايد در طرفي از كانال ريسه شوند كه حداقل عبور و مرور را داشته باشد  لوله-
ها به نحوي باشد كه به بدنه  هاي مناسب استفاده شده و بستر پايه ها بايد از پايه  براي ريسه كردن لوله-

  .اي وارد نشود لوله صدمه
 هاي دستورالعمل جوشكاري بايد مطابق مشخصات فني و اجراي عمليات اتصال و ها و سازي لوله آماده -7

  .باشد  2-14-17مندرج در بخش 
 هاي دستورالعمل هاي مخرب بايد مطابق مشخصات فني وآزمايش ها وهاي بازرسي فني جوشروش -8

  .شدبا 7-2-14-17  و  6-2-14-17 و   5-2-14-17 بخش مندرج در
  :گذاري با شرايط زير بايد انجام شود   لوله-9
 جهت گذاردن لوله در كانال بايد از وسايل مناسب استفاده شود، به طوري كه هيچگونه آسيبي به -

  .ها وارد نشود بدنه لوله
 هابايست فاصله افقي و عمودي آن چنانچه قرار است در يك كانال دو لوله مختلف كار گذارده شود، مي -

  . بخش پيوست باشد1-5-شماره پ  يكديگر مطابق شكلاز
گذاري بايد تدابير الزم جهت مقابله با انقباض و انبساط لوله به نحوي كه مورد تائيد   هنگام لوله-

  .دستگاه نظارت باشد به عمل آيد
 از زير هاي زيرزميني وجود داشته باشد، لوله گاز بايد كشي موانع و سرويس  در صورتيكه در مسير لوله-

هاي مخابراتي،  فاصله فوقاني لوله گاز تا زير موانعي از قبيل حوضچه. اين موانع عبور داده شود
اين فاصله در صورت محدوديت مكاني، با نظردستگاه . متر باشد  سانتي40هاي آب و غيره بايد  لوله

باالتر (ا كابلهاي برق اتيلن ب هاي پلي در تقاطع شبكه. باشد  سانتيمتر مي35نظارت قابل تغيير تا 
هاي حاوي مواد قابل اشتعال، رعايت فاصله حداقل يك متر ضروري است، اما در  يا لوله) ولت380از

صورت رعايت حريم مشخص شده از طرف سازمان ذيربط و درصورت عدم امكان رعايت حريم فوق 
  .با نظر دستگاه نظارت تمهيدات خاص اتخاذ و عمل خواهد شد

هاي پلي اتيلن و برخورد با موانع زيرزميني چنانچه موانع داراي عمق زيادي بوده و  كه در اجراي شب-
 وجود 7-12-17 و 2-5-12-17اتيلن از روي موانع با رعايت بندهاي  هاي پلي امكان اجراي لوله

  .داشته باشد، اقدام و در غير اين صورت طبق نظر دستگاه نظارت عمل شود
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 يا 200/1هاي  ه بايد اطالعات كاملي از كار اجراشده جهت تهيه نقشهقبل از خاكريزي روي لول  -
گذاري محل شيرهاي نصب شده بر روي   چون ساخت برداشته شده و همچنين عالمت1000/1

  .هاي مخصوص به عمل آيد ديوار مجاور و يا در صورت عدم امكان بر روي پايه
باشد، لذا خاكريزي بر روي  اط حرارتي بااليي ميهاي پلي اتيلن داراي ضريب انبس  نظر به اينكه لوله-

گذاري در   درجه سانتيگراد انجام شود و چنانچه قرار باشد لوله25 تا 5لوله بايد در دماي محيط بين 
گذاري شده قبلي،  ساعات گرم روز انجام شود قبل از اتصال نهائي قسمت اجرا شده به قسمت لوله

ر دستگاه نظارت اكتفا نموده و پس از متعادل شدن دماي محيط بايد به خاك ريزي ماسه بادي با نظ
  .و اجراي اتصال نهائي، و عمليات پر كردن كانال انجام شود

 سانتيمتر ريخته شده سپس كانال بايد با خاك حفاري 30 بايد ماسه بادي به ضخامت   بر روي لوله-
روي اين اليه نوار اخطار زرد . پر شودشده تا ارتفاع حد اقل بيست سانتيمتر و حداكثر سي سانتيمتر 

  .شود به نحوي كه خط مياني نوار زرد با محور لوله در يك امتداد قرار گيردكشيده مي
 روي نوار اخطار با خاكهاي حاصل از گودبرداري در دواليه تا سطح زمين پر شده و تسطيح و كوبيدن -

حداكثر قطر . گيرددستگاه نظارت انجام ميآن توسط دستگاه كوبانه تا حد تراكم الزم مورد تأييد 
  .دانه بندي خاك برگشتي به كانال نبايد از ده سانتيمتر تجاوز نمايد

گذاري اعم از بتن و موزائيك يا چمن، آسفالت، جوي و كانال تأسيسات  هاي مسير لوله  كليه قسمت-10
  .شودزيرزميني و غيره بايد پس از پركردن كانال به حالت اوليه بازسازي 

  :آهن و رودخانه بايد طبق شرايط زير باشد ها، راه  بزرگراه-هاي اصلي  عبور از تقاطع-11
 قبل از شروع عمليات، مجري بايد تمام وسايل ومصالح و اقالم مورد لزوم را كه به تائيد دستگاه  -

  .تخاب نمايداي را جهت اين كار ان نظارت رسيده باشد در محل كار حاضر نموده و كادر فني ورزيده
آهن بايد طبق نقشه هاي اصلي و راه ها، جاده، بزرگراهاهعبور لوله با غالف فوالدي از زير اتوبان  -

IGS=C-PL-001آهن بوده و زاويه تقاطع  براي اين كار بايد لوله عمود برجاده يا راه.   انجام گيرد
پذير نباشد،  محل و عوامل ديگر امكانشرايطي كه رعايت اين زاويه بنا بر موقعيت  در.  درجه باشد90

  . درجه باشد60اين زاويه نبايد كمتر از 
 يا ها اقدام به ايجاد سوراخ در زير جاده) مته نقب زننده(جهت عبور لوله از موانع مهم بايد با دستگاه بورينگ  -

با حفاري  توانآهن نمايند و در صورت عدم دسترسي به دستگاه بورينگ و تائيد دستگاه نظارت مي راه
  براي IGS=C-PL-001طبق دستورات دستگاه نظارت و نقشه ) نصب كول( دستي و ايجاد كانال سيماني

  .آهن اقدام به عبور لوله با غالف فوالدي نمود تقاطع راه
هاي عميق زيرزميني استفاده شود ابعاد كانال بايد  كه جهت عبور از موانع بايد از كانال هائي در مكان-

 انتخاب شود كه كاركنان حفاري و جوشكاري بتوانند به راحتي در داخل آن كار كنند و در طوري
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هاي موقت و مقاوم، از  ها وجود دارد بايد با ايجاد سقف هائي كه امكان ريزش سقف كانال ضمن محل
  . ها جلوگيري شودريزش آن

 آلومينيومي با ابعاد معين  براي مشخص شدن محل دقيق شيرها بايد از تابلوهاي نشانگر كوچك-12
. شود، استفاده نمود هاي سيماني نصب مي  كه بر روي ديوار و يا پايه1-5-طبق شكل شماره پ

داشته باشد و از محل نصب  محل نصب اين تابلوها بايد در مكان هائي باشد كه در معرض ديد قرار
  .شير دور نبوده و نهايتاً مورد تائيد دستگاه نظارت باشد

مايش مقاومت و نشتي خطوط شبكه كار گذاشته شده و همچنين انجام اتصال نهائي و گازدار  آز-13
  . خواهد بود16-17اندازي طبق مشخصات فني مندرج در بخش نمودن شبكه و راه

  
    لوله كشي رو كار17-12-6
    كليات17-12-6-1

ري و تخريب نبوده و در لوله كشي گاز وقتي روكار است كه دسترسي به آن مستقيم و نيازي به حفا
محوطه هاي باز و نقاطي كه سوله هاي صنعتي، لوله كشي در . محلي نصب شود كه قابل رؤيت باشد

امكان قرار گرفتن لوله در مسير رفت و آمد وسايل نقليه و يا افراد و يا برخورد اجسام خارجي وجود 
تواند مي)  پاسكال206843(ر اينچ مربع  پوند ب30تا فشار نداشته و يا در معرض صدمات مكانيكي نباشد 

 206863( پوند بر اينچ مربع 30ها از  در صورتي كه فشار گاز داخل لوله.اجرا شودبه صورت روكار 
به ) رگوالتور(بيشتر باشد، بايد قبل از ورود به ساختمان، فشار توسط تقليل دهنده فشار ) پاسكال
  . تقليل يابد )كال پاس206843( پوند بر اينچ مربع 30حداكثر 

كشي روكار بايد با استفاده از لوله و اتصاالت فوالدي بوده و استفاده از لوله و اتصاالت پلي اتيلن لوله     
  .باشدمجاز نمي
هاي مسكوني و غير صنعتي كه در ابتداي بند كليات به  لوله كشي گاز روكار داخل ساختمان:تبصره

  .باشد)  پاسكال13790( پوند بر اينچ مربع 2حداكثر ها اشاره نشده بايد تا  فشار آن
  

    اجراي لوله كشي رو كار2- 17-12-6
  : اجراي لوله كشي روكار بايد مطابق موارد زير صورت گيرد

هاي مناسبي محكم ها توسط پايهشود بايد لوله در مناطقي كه لوله گاز به صورت روكار اجرا مي-الف
  . جلوگيري از صدمات فيزيكي صورت گيردهاي الزم جهتشده و پيش بيني

 لوله كشي روكار بايد به ترتيب مناسبي در فواصل معين محكم و استوار شده باشد، براي اين كار -ب
باشد هاي فلزي مخصوص لوله و متناسب با قطر آن كه داراي استحكام كافي ميبايد از بست
  .استفاده شود
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 اجزاء فلزي غير ثابت ياه ديگر و لوله به اسكلت فلزي  بستن و يا جوش دادن يك لوله به لول-پ
  .ساختمان به طور مستقيم ممنوع است

حداكثر فواصل بين نقاط اتكاء بست و يا پايه در لوله كشي گاز روكار نبايد از فواصل مندرج در  -ت
  . بيشتر باشد9-4-جدول شماره پ

  .مل در خود گرفته و وزن آن ها را مهار نمايدها را به طور كاهاي عمودي بايد لولههاي لوله بست -ث
اي باشد كه هاي روكاري كه خارج از ساختمان قرار دارند بايد به گونههاي لولههاي بست طول پايه -ج

لوله با ديوار محل اتكا حداقل يك سانتيمتر فاصله داشته باشد تا گرد و خاك در فاصله بين لوله و 
  .ي تدريجي لوله نشودديوار جمع نشده و باعث خوردگ

هاي گاز بايد به نحوي باشد كه از لرزش و نوسان مصون بماند و مهار استقرار و كيفيت نصب لوله  -چ
  .آن بايد طوري انجام گيرد كه فشاري به تجهيزات منتقل نگردد

ها د لولهها بايد طوري نصب شوند كه مانع از انبساط و انقباض آزاها و آويزهاي لولهها، پايه بست -ح
ها و آويزها بست. هاي معلق و يا آويزهاي متحرك استفاده نموددر صورت لزوم بايد از پايه. نشود

  . ها جدا نشوندبايد به گونه نصب شوند كه در اثر انبساط، انقباض و يا هر نوع حركت لوله ها از آن
ها عبور نمايند، مگر آنكه اين مانهاي متروك و دخمه مانند ساختلوله كشي روكار نبايد از زيرزمين  -خ

از پوشاندن و اختفاء لوله در داخل . داراي جريان طبيعي هوا و يا تهويه مناسب باشند نقاط
  .ساختمان بايد حتي االمكان خود داري به عمل آيد

ها آسيب ها بايد طوري انجام گيرد كه به استحكام ساختمانلوله كشي روكار داخل ساختمان  -د
  . و از استقامت ساختمان و اجزاء آن كاسته نشودنرسيده 

هاي الزم جهت جلوگيري كند، بايد پيش بينيدر مواردي كه لوله از داخل درب ويا پنجره عبور مي  -ذ
  . از سائيدگي و ساير صدمات فيزيكي لوله به وسيله درب يا پنجره يا شيشه به عمل آيد

در مواردي كه حفظ فاصله .  سانتيمتر باشد5گرم بايد حداقل فاصله لوله هاي روكار تا لوله هاي آب   -ر
  .فوق امكان پذير نباشد بايد لوله گاز با عايق حرارتي مناسب پوشانده شود

كند، بايد از پايين و باال به هواي ها عبور ميهاي عمودي يا افقي ساختمان كه لوله گاز از آنكانال  -ز
ها وجود ها صورت گرفته و امكان تجمع گاز در آني هوا در آنآزاد راه داشته باشد تا تعويض طبيع

هاي مربوط به هواكش، چاه آسانسور، دودكش بخاري و لوله گاز نبايد از داخل كانال. نداشته باشد
  .هايي كه براي تجهيزات ديگر تعبيه شده، عبور كندكانال

 10سيم روكار برق با لوله گاز حداقل فاصله . لوله گاز نبايد با سيم و كابل برق در تماس باشد  -ژ
در مواردي كه رعايت فاصله فوق امكانپذير نباشد بايد لوله گاز با عايق . سانتيمتر بايد باشد

  .الكتريكي مناسب پوشش داده شود
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هاي روكار كه در معرض تغييرات قابل توجه حرارت قرار دارند بايد تدابير الزم براي  در لوله كشي-س
هاي طويل بايد طوري باشد كه هاي لولهانشعاب. ها صورت گيردنبساط و انقباض لولهمقابله با ا

  . ها نشود طول لوله اصلي در اثر انقباض و انبساط باعث شكستن آنتتغييرا
هاي روكار و دفني، جهت جلوگيري از صدمات فيزيكي بايد از غالف فلزي  در نقاط اتصال لوله-ش

فلري بايد از لوله با قطر نامي دو اندازه بزرگتر از قطر نامي لوله گاز غالف . مناسب استفاده شود
در اين موارد بايد لوله گاز نوارپيچي شده و از كمربند و يا نوارهاي الستيكي كه فاصله بين . باشد

عالوه بر . كنند استفاده شودلوله گاز و غالف فلزي را به صورت يكنواخت در طول لوله حفظ مي
صله بين لوله گاز و غالف با استفاده از قير و يا ساير مواد عايق رطوبتي پر شده و دو آن بايد فا

  . طرف غالف با درپوش مناسب پوشانده شود
 

   حريم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تأسيسات17-12-7
 10-4-در هنگام اجرا بايد فواصل ساير تاسيسات از جداره خارجي لوله گاز مطابق جدول شماره پ

  .بخش پيوست باشد
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   كليات17-13-1
 : است پذير امكان زير روش دو فوالدي به توكار و مدفون هايلوله عايقكاري

 پرايمر و دار چسب نوارهاي از استفاده با هالوله عايقكاري از عبارتست كه) پيچي نوار (سرد عايقكاري
 .لوله مخصوص

 پشم الياف و مذاب قير از استفاده با هالوله عايقكاري از ارتستعب كه) عايقكاري با قير (گرم عايقكاري
  .مربوطه پرايمر و شيشه
 هاي اپوكسي دوجزئي،استفاده از ساير پوششها اعم از سرد يا گرم از جمله ساير انواع نوار، پوشش :تبصره
 اتيلن سه و قير اصالح شده، پلي) پوشش هاي سرد(هاي پلي يورتان دوجزئي صد در صد جامد پوشش

ي گاز و مقررات در صورت مطابقت با استانداردهاي شركت ملّ) هاي گرمپوشش(اليه و  اپوكسي پودر 
 .اين مبحث بالمانع خواهد بود

 

    اقدامات اوليه قبل از عايقكاري17-13-2
  .ها به عمل آيداقدامات اوليه  زير در مورد آن بايد هالوله عايقكاري به اقدام از قبل

  
  هاچربي به آلودگي نظر از هالوله ظاهري   بازرسي17-13-2-1

 هايحالل از استفاده با بايد هاچربي و هيدروكربني مواد گريس، قبيل از چرب مواد به هالوله آلودگي نوع هر
 آب در حد (بدون امالح آب با سپس و گردد تميز كامال تولوئن يا و سرب بدون بنزين جمله از مناسب

  . شود ستهش) آشاميدني
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  مكانيكي عيوب وجود نظر از هالوله   بازرسي17-13-2-2

 هرگونه مشاهده صورت در و گيرند قرار بازرسي مورد بايد  كاري تميز و زدايي زنگ از قبل هالوله كليه
 خوردگي هايحفره و لوله سر به وارده صدمات پهني، دو خراش، فرورفتگي، شيار، قبيل از مكانيكي عيب
 IGS-M-PL-001(2)  و  API-5L  استانداردهاي طبق بر دستگاه نظارت به وسيله تا شوند گذاره كنار
  . شوند تكليف تعيين و گرفته قرار ارزيابي مورد

  
  خشك بودن نظر از هالوله   بازرسي17-13-2-3

 روي بر يصبحگاه شبنم وجود صورت در. باشند خشك كامال بايد كاري تميز و زدائيزنگ از قبل هالوله
با استفاده از  را هالوله بايد درجه سانتيگراد باشد، +5 از كمتر محيط دماي صورتيكه در يا و لوله سطح

 . نمود درجه سانتيگراد پيش گرم  +30 دماي مشعل گاز  تا

  
   ها لوله كاري تميز و زدائي   زنگ17-13-3
 و به يل شن و يا ذرات فوالدي شات و گريتاز قب ساينده مواد به وسيله ها، بايدبازرسي از لوله از پس
 بر شده تشكيل اكسيد يا زنگ اليه كاري و تميز و زدائيها را زنگبالست، لوله شات يا سندبالست روش
 . نمود طرف بر را كامال لوله سطح روي

 دبالستسن روش در شن از استفاده عوارض از جلوگيري به منظور هالوله كاري تميز و زدائيزنگ در     
 . دارد ارجحيت "مسباره" يا مس سرباره ذرات از استفاده

 درجه با برابر آن تميزي درجه و ISO 8501-1 استاندارد طبق بر بايد هالوله سطح تميزي ميزان     
SA  2.5 باشد . 

 100 الي  50آن بين  زبري و مقدار ISO 8503-2 استاندارد طبق بر بايد هالوله سطح زبري ميزان
 . باشد كرونمي

 غير در شوند، و يا عايقكاري زني پرايمر روز كاري پايان تا بايد شده تميز و زدائي زنگ هايلوله     
 رطوبت كه يا نقاطي و ساحلي مناطق در. شوند كاري تميز و زدائي زنگ مجدداً ها بايدلوله اينصورت

 زني پرايمر ساعت دو از پس حداكثر ايدب شده تميزكاري و زداييزنگ هايلوله باشد،%  80 باالي نسبي
  . شوند  يا عايقكاري و
 

  ) نوارپيچي (هاسرد لوله   عايقكاري17-13-4
 ترتيب عايقكاري لوله انجام شود، به اين مخصوص دار چسب نوارهاي از بايد با استفاده سرد  عايقكاري

نوارپيچي سرد   در.نمود پيچي و نوار رو نوارشامل نوار زير  اليه دو در را هالوله زني، بايد پرايمر از پس كه
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ها بايد از نوار مخصوص سرجوش به عنوان نوار زير، پرايمر مخصوص نوار سرجوش به عنوان پرايمر لوله
  . به عالوه نوار رو استفاده شود

هاي نهاي دو جزئي و پلي يورتاهاي سرد ديگر از جمله ساير انواع نوار، اپوكسي استفاده از عايق:تبصره
ي گاز و مقررات اين مبحث با دو جزئي صد در صد خالص در صورت مطابقت با استانداردهاي شركت ملّ

  .نظر دستگاه نظارت بالمانع است
. و قابل انطباق باشند سازنده يك ساخت پرايمر و نوار كه شود دقت بايد پرايمر و نوار تهيه در     

  . باشدنمي مجاز باشند متفاوت نسازندگا ساخت و پرايمركه نوار از استفاده
در صورتيكه به هر علت عايقكاري . عايقكاري سرد بايد در كارگاه و در محل سرپوشيده انجام شود     

 گرد سنگين، باراني، مه هواي هاي سرپوشيده امكان پذير نباشد، بايد از انجام عايقكاري درسرد در كارگاه
  .اد خودداري شود درجه سانتيگر5زير  دماي در و غبار و
  

  زني   پرايمر17-13-4-1
 لزوم صورت در. شود انجام هالوله تميزكاري و زدائي زنگ از پس بالفاصله االمكانحتي بايد زني پرايمر
  . شود زدوده فشرده هواي به وسيله لوله سطح غبار و گرد بايد
 پرايمر قوطي درب كردن باز از قبل. شود نگهداري اوليه بنديدر بسته بايد مصرف از قبل تا پرايمر     
بقدر كافي  بايد آن را ظرف بودن بزرگ صورت در و داد تكان كافي قدر به را ظرف بايد مصرف، براي

 ظرف درب بالفاصله بايد پرايمر استفاده از از پس. شود مخلوط كامال پرايمر شده نشينته مواد تا غلتاند
  . ودنش تبخير آن  فرار مواد تا نمود محكم را

  درجه سانتيگراد+5 دماي زير در و طوفان و غبار و گرد سنگين، مه باراني، هواي در هالوله زني پرايمر     
  .نمود خشك كامالً را لوله سطح بايد صبحگاهي شبنم وجود صورت در .باشدنمي مجاز
 به صورتي بايد زني يمرپرا. شود انجام اسپري دستگاه ا يو مو، غلطك قلم به وسيله بايد زني پرايمر     
 باقي نخورده پرايمر ا يو كمرنگ نقاط و باشد كسان يآن ضخامت شدن خشك از پس كه شود انجام
  .باشد نمانده

 در. نماند باقي آن روي انگشت اثر كه شده باشد به نحوي خشك بايد پرايمر پيچي، شروع نوار از قبل     
  .گيرد قرار توجه مورد آن هسازند توصيه بايد پرايمر شدن خشك زمان مورد

 
   اول اليه پيچي   نوار17-13-4-2
 زيرين اليه پيچي  نوار.دارد عهده بر را خوردگي درمقابل لوله اصلي يا نوار زيرين، محافظت نوار اول اليه
 اليه ها و اتصاالت است و ضخامتمخصوص عايقكاري سرجوش كه سرجوش نوار به وسيله بايد

  نوارها.شود انجام است ميليمتر 6/0 آن حداقل چسب اليه ضخامت و ميليمتر 2/0 آن حداقل پالستيك
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 طبق بر باران و آفتاب تابش از دور و مناسب در دماي و اوليه هايبنديبسته در مصرف از قبل تا بايد
 هر دو ساخت كه شود توجه بايد پرايمر  نوار و از استفاده  در.شوند نگهداري هاآن سازنده هايتوصيه

 زني پرايمر از پس بالفاصله پيچي نوار صورتي كه  در.يك سازنده و داراي تاريخ مصرف معتبر باشند
 نگهداري مناسب مكان در مدت حداكثر چهار هفته براي را خورده پرايمر هايلوله توانمي نشود، انجام
 آثار شدن پديدار ا يو پرايمر خواص رفتن بين از صورت در. نرود بين از پرايمر خواص كه به نحوي نمود
ك  ياز  چنانچه بيش.كاري و سپس پرايمر زني شوند تميز و زدائي زنگ مجدداً بايد هالوله زدگي،زنگ
 زبر برس با را خورده پرايمر سطح بايد پيچي نوار به اقدام از قبل باشد، گذشته هالوله زني پرايمر از روز

  .نمود مجدد زني پرايمر به اقدام سپس و كرده
 .باشدنمي مجاز درجه سانتيگراد+ 5زير  دماي در و غبار و گرد سنگين، باراني، مه هواي در پيچي نوار     
 كه باشد حدي در بايد نوار كشش ميزان. شود انجام كنواخت يكشش با و ثابت زاويه با بايد پيچي نوار

برابر با پنجاه درصد  بايد اول يهال براي نوار پيچي روي هم  ميزان.نشود كم نوار عرض از  درصد5 از بيش
  .بپوشاند را قبلي دور عرض نصف نوار، دور هر عرض نوار باشد، به طوري كه

. شود پيچيده قبلي نوار انتهاي روي مترسانتي 15 حداقل جديد حلقه نوار بايد با اتمام هر حلقه نوار     
  .فشرد ليقب نوار روي دست با آن را بايد نوار چسبيدن از اطمينان براي
 پيچي نوار نهرآب، بايد با تقاطع در ا يو است باال زميني زير آبهاي سطح كه نقاطي از لوله عبور در     

 در هالوله پيچي نوار صورتيكه  در.شود انجام% 50 پيچي پنجاه درصد روي هم با اليه دو در نوار زيرين
 همراه جوشكاري، انجام از پس تا نشود پيچي ارنو هاسرلوله از سانتيمتر 10 حدود بايد شود انجام كارگاه

 .شود پيچي نوار هاقسمت سرجوش لوله با

  
   دوم اليه پيچي   نوار17-13-4-3
 ضخامت و ميليمتر 3/0 آن پالستيك اليه ضخامت كه رويي نوار از استفاده با بايد دوم اليه پيچي نوار
  .شود انجام است ميليمتر 2/0 آن چسب اليه
 رويي بايد نوار پيچي روي هم ميزان. شودمي انجام زيرين نوار از محافظت براي چي روييپي نوار     

  .باشد نوار عرض% 10 حداقل
 .نشود نوارپيچي هالوله سر از سانتيمتر 15 حدود بايد نوار رويي پيچي نوار در      

  
  تعميري نقاط ها، اتصاالت وسرجوش پيچي   نوار17-13-4-4
 از پس شوند، حمل كشي لوله اجراي محل به سپس و نوارپيچي شده كارگاه در هالوله صورتي كه در

  براي.شود نوارپيچي محل در قسمت سرجوش و لوله سر نشده پيچي نوار قسمت بايد جوشكاري انجام
 نوار هايقسمت و جوش محل دستي برس يا برقي برس از استفاده با بايد ابتدا سرجوش، پيچي نوار
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 براق كامالً لوله فلز سطح كه به نحوي نمود پاك خارجي مواد وساير پرايمر از را لوله سر نشده پيچي
پرايمر زني سرجوش بايد . شود برداشته قلم از استفاده بايد با جوش از ناشي قطرات لزوم صورت در. شود

 هايوي قسمتپرايمر زني سرجوش بايد عالوه بر ر. مخصوص نوار سرجوش انجام شود با استفاده از پرايمر
جوش انجام  دو طرف در نوار زير لوله نوارپيچي از متر سانتي5 لخت لوله و محل جوش، بر روي حداقل

  . شود
 پيچي روي هم با و سرجوش نوار از استفاده با سرجوش پيچي نوار بايد پرايمر شدن خشك از پس     
 سانتيمتر 5 حداقل و نشده پيچينوار قسمتهاي جوش، محل شامل خورده پرايمر قسمتهاي روي بر% 50
 بر% 10 حداقل پيچي روي هم رو با نوار بايد  سپس.شود انجام طرفين سرجوش هايلوله نوار زير روي بر

  .شود انجام سرجوش نوار روي نوارپيچي
 به اضافه عيب محل سپس .شود نوارپيچي برداشته معيوب قسمت بايد نوار، شدن زخمي صورت در     

نوار زير با استفاده از پرايمر مخصوص نوار سرجوش،  پيچي نوار روي طرف هر از يمترسانت 5 حدود
 سپس. شود نوارپيچي سرجوش نوار از استفاده از خشك شدن پرايمر، با پس و شود زني پرايمر

  .شود انجام گرديد، ذكر هاسرجوش براي كه روشي به رويي نيز نوارپيچي نوار
 

   قكاري سرد  كنترل كيفيت عاي17-13-4-5
 كه مورد تائيد دستگاه *)هاليدي ديتكتور( منفذياب دستگاه از استفاده با نوار زير، پيچي نوار اتمام از پس

  .نمود حاصل اطمينان پيچي نوار بودن سالم نظارت قرار گرفته باشد بايد از
براي اطمينان از . شدنوار پيچي انجام شده بايد از نظر ظاهري يكنواخت بوده و فاقد چين و چروك با     

كيفيت نوار و پرايمر استفاده شده و همچنين اطمينان از كيفيت نوارپيچي بايد بر روي نوار زير به طريق 
ابتدا با چاقو دو شيار موازي به فاصله يك سانتيمتر از يكديگر بر روي . زير آزمايش چسبندگي انجام داد 

سپس با برش عرضي محل شروع دو شيار را بهم . د كنيمنوار زير در جهت عمود بر محور طولي لوله ايجا
وصل نموده و با نوك چاقو قسمت ابتداي نوار بريده شده را از سطح لوله بلند كرده و با نيروي يكنواخت 

انجام آزمايش چسبندگي بايد حداقل دو . كنيمدر جهت عمود بر سطح لوله نوار زير را از لوله جدا مي
  . درجه سانتيگراد باشد25 تا 15ي و در دماي بين ساعت بعد از نوارپيچ

به ازاي هر سانتيمتر   كيلوگرم نيرو5/1چسبندگي نوار بايد در حدي باشد كه، نوار با نيرويي بيش از      
عرض نوار، از سطح لوله جدا شود و اليه چسب نوار به صورت يكنواخت هم بر روي نوار و هم بر روي 

  .لوله باقي بماند
 در لوله خوابانيدن از قبل و تعميري ها، شيرها، اتصاالت و نقاطسرجوش نوارپيچي اتمام از سپ     

بر طبق ) هاليدي دتكتور( منفذياب دستگاه از استفاده با بايد كل طول لوله نوارپيچي شده مجددأ كانال،
پيچي انجام  ارنو بودن سالم مورد آزمايش قرار گيرد تا از  7-5-13-17دستورالعمل مندرج در بخش 

 .شود حاصل اطمينان شده 
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  )عايقكاري با قير (هاگرم لوله   عايقكاري17-13-5
   كليات17-13-5-1

ها شامل استفاده از قير پايه نفتي، پرايمر مخصوص موسوم به اين بخش مربوط به عايقكاري گرم لوله
  .باشدپرايمر مصنوعي و نوارهاي پشم شيشه داخلي و قيراندود خارجي مي

ها با استفاده از قير مذاب و نوارهاي پشم شيشه داخلي و خارجي و پرايمر مربوطه عايقكاري گرم لوله
استفاده از قير و . در تهيه مواد عايقكاري گرم بايد قير و پرايمر از يك سازنده تهيه شود. شودانجام مي

  . پرايمر ساخت سازندگان متفاوت مجاز نيست
انواع عايقهاي گرم از جمله، قير ذعال سنگي، قير اصالح شده، پلي اتيلن سه  استفاده از ساير :تبصره

ي گاز و مقررات اين مبحث با نظر اليه و اپوكسي پودر در صورت مطابقت با استانداردهاي شركت ملّ
  .دستگاه نظارت بالمانع است

  
   شرايط محيط براي عايقكاري گرم 17-13-5-2

در صورتيكه به هر علت عايقكاري گرم در . در محل سرپوشيده انجام شودعايقكاري گرم بايد در كارگاه و 
هاي سرپوشيده امكان پذير نباشد، بايد از انجام عايقكاري گرم در هواي باراني، مه سنگين، گرد و كارگاه

  . درجه سانتيگراد خودداري شود+5غبار و در دماي زير بوسيله 
  

  هاري گرم لوله اقدامات اوليه قبل از عايقكا17-13-5-3
  . انجام شود2-13-17ها بايد بر طبق بند اقدامات اوليه قبل از عايقكاري گرم لوله

  
  ها عمليات عايقكاري گرم لوله17-13-5-4

  .  انجام شود1-4-13-17پس از اقدامات اوليه عايقكاري گرم، بايد پرايمر زني طبق بند 
هاي سرپوشيده، قير پاشي و به صورت ثابت در كارگاهعايقكاري با قير بايد با ماشين آالت مخصوصي كه 

  : ماشين آالت عايقكاري گرم عبارتند از. دهد، باشدنوار پيچي را به صورت  توأم انجام مي
در دهانه خروجي مجهز به يك توري  ديگ ذوب قير كه بايد مجهز به همزن مكانيكي، دماسنج و -

  .شد با ميليمتر5/1سيمي با ابعاد چشمه حداكثر 
 دستگاه نوار پيچي كه براي نوارپيچي نوار پشم شيشه داخلي و نوار پشم شيشه قيراندود خارجي بكار - 

  .رودمي
   دستگاه پرايمر زني ثابت - 
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  :انجام عايقكاري گرم بايد طبق مشخصات زير انجام شود
اد خارجي جلوگيري  قير را بايد بر روي سكوهاي بتني خرد نمود تا از آلوده شدن آن به خاك و مو-

  .شود
 قير بايد طبق دستورالعمل سازنده آن ذوب گردد و انجام عايقكاري گرم در درجه حرارت تعيين شده -

  . به وسيله سازنده قير صورت گيرد
-بندي نوارهاي پشم شيشه داخلي و نوار پشم شيشه قير اندود خارجي بايد تا قبل از مصرف در بسته-

ها نگهداري هاي سازنده آناسب و دور از تابش آفتاب و باران بر طبق توصيهدماي من هاي اوليه و در
  .شوند

هاي پرايمر خورده را توان لوله در صورتي كه عايقكاري گرم بالفاصله بعد از پرايمر زني انجام نشود، مي-
ن مكان مناسب نگهداري نمود به نحوي كه خواص پرايمر از بي براي مدت حداكثر چهار هفته در

 زنگ زدگي، لوله بايد مجدداًدر صورت از بين رفتن خواص پرايمر و يا پديدار شدن آثار زنگ. نرود
  .زدائي و تميز كاري  و پرايمر زني شود

ها گذشته باشد، قبل از اقدام به عايقكاري گرم بايد  در صورتي كه بيش از يك روز از پرايمر زني لوله-
  .س زبر كرده و سپس اقدام به پرايمر زني مجدد نمودسطح پرايمر خورده  لوله را با بر

 نوار پيچي نوارهاي پشم شيشه داخلي و نوار پشم شيشه قير اندود خارجي بايد با زاويه ثابت و با -
  . كشش يكنواخت و مناسب توسط دستگاه قابل تنظيم انجام شود

 اندود خارجي  بايد حداقل ده  ميزان روي هم پيچي نوارهاي پشم شيشه داخلي و نوار پشم شيشه قير-
  .درصد از عرض نوار باشد

  . حداقل ضخامت عايقكاري گرم لوله ها بايد چهار ميليمتر باشد-
ها عايقكاري نشود تا پس از انجام  سانتيمتر از سرلوله10ها بايد حدود گرم لوله  در عايقكاري-

  .جوشكاري، همراه با سرجوش نوار پيچي شوند
به منظور جلوگيري از تاثير اشعه ماوراء بنفش خورشيد بر روي پوشش قيري يقكاري  پس از اتمام عا-

  :ها را سفيد شوئي نمودلوله بايد با استفاده از محلول شير آهك كه با تركيب زير تهيه شده باشد لوله
   كيلو گرم آهك30 -
   ليتر آب100 -
   كيلوگرم روغن برزك2  -
   كيلو گرم نمك طعام 2  -

ها و قبل از خارج شدن لوله از خط توليد، بايد با استفاده از دستگاه منفذياب مام عايقكاري لولهپس از ات
  از سالم بودن عايقكاري انجام شده 7-5-13-17بر طبق دستورالعمل مندرج در بند ) هاليدي ديتكتور(

  .اطمينان حاصل نمود
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   عايقكاري دوبله5 -17-13-5
ها و يا نقاطي كه سطح آبهاي زيرزميني باال است و يا رها، قنات، رودخانهدر تقاطع لوله با كانال آب، نه
در . ها بايد به صورت دوبله انجام شودهاي اصلي، عايقكاري لولهها و خياباندر تقاطع با  راه آهن، جاده

يق ها نوار پشم شيشه زيري بايد در دو اليه پيچيده شود و حداقل ضخامت كل عاعايقكاري دوبله لوله
  .لوله بايد شش ميليمتر باشد

  
  ها، اتصاالت و نقاط تعميري عايقكاري سرجوش17-13-5-6

ها آسيب ديده است، پس از ها، اتصاالت و شير آالت و نقاطي كه پوشش آنبراي عايقكاري سرجوش
 چسب ها با استفاده از نوار سرجوش باها و سرجوشانجام جوشكاري بايد قسمت عايقكاري نشده سر لوله

  .نوع پايه قيري در محل نوارپيچي شوند
 هايها ابتدا بايد با استفاده از برس برقي يا برس دستي محل جوش و قسمتبراي نوار پيچي سرجوش     

در . ها را از مواد خارجي پاك نمود به نحوي كه سطح فلز لوله كامًال براق شودعايقكاري نشده سر لوله
قبل از عايقكاري سرجوش بايد . از جوش با استفاده از قلم برداشته شودصورت لزوم بايد قطرات ناشي 

 سانتيمتر از عايقكاري گرم 5قسمت تميز شده سر جوش و سطح لوله در طرفين جوش به اضافه حداقل 
  .لوله در هر طرف را به وسيله پرايمر مخصوص نوار سرجوش پايه قيري پرايمر زني كرد

ايد نوار پيچي سرجوش با استفاده از نوار سرجوش و با روي هم پيچي پس از خشك شدن پرايمر ب     
هاي طرفين هاي عايقكاري نشده لولههاي پرايمر خورده شامل محل جوش، قسمتبر روي قسمت% 50

سپس اليه دوم . هاي طرفين سرجوش، انجام گيرد سانتيمتر بر روي عايقكاري لوله5جوش و حداقل 
  .ها ذكر گرديد انجام شودي سرجوشنوار نيز به روشي كه برا

محل عيب به صورت دور  در صورت زخمي شدن عايقكاري لوله، بايد قسمت معيوب عايق لوله در     
 سانتيمتر از دو طرف عايق 5محل باز شده به اضافه حدود . تادور برداشته شده و محل تميزكاري شود

سپس اليه دوم . ا چسب نوع پايه قيري نوارپيچي شودلوله پرايمر زني شده و با استفاده از نوار سرجوش ب
  .ها ذكر شد، انجام شودنوار نيز به روشي كه براي سرجوش

نقاط تعميري و قبل از خوابانيدن لوله در كانال، بايد  ها، اتصاالت وپس از اتمام نوارپيچي سرجوش     
  از 7-5-13-17عمل مندرج در بخش  بر طبق دستورال) هاليدي دتكتور(با استفاده از دستگاه منفذياب 

  .سالم بودن عايقكاري انجام شده اطمينان حاصل نمود
نقاط تعميري و قبل از خوابانيدن لوله در  ها، شيرها، اتصاالت وپس از اتمام عايقكاري سرجوش     

العمل كانال، بايد كل طول لوله عايقكاري شده مجددأ با استفاده از دستگاه منفذياب بر طبق دستور
  مورد آزمايش قرار گيرد تا از سالم بودن نوار پيچي انجام شده اطمينان 7-5-13-17مندرج در بخش 

  .حاصل شود
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 در انجام عمليات تعمير پوشش حداكثر سطح تعمير شده نبايد از ده درصد سطح لوله بيشتر :تبصره
  . پوشش گرددو بايد مجدداًدر صورت تجاوز از مقدار مذكور، پوشش آن لوله قابل قبول نيست . شود

  
   آزمايش و كنترل كيفيت عايقكاري گرم 17-13-5-7

  .آزمايش و كنترل كيفيت عايقكاري گرم بايد بر اساس مقررات اين بند به شرح زير صورت گيرد
  . عايقكاري بايد از نظر ظاهري يكنواخت بوده و فاقد چين و چروك باشد- بازرسي ظاهري  -1
 پس از اتمام عايقكاري گرم، بايد با استفاده از دستگاه منفذياب بر طبق -آزمايش منفذيابي -2

هاي پوشش شده به صورت صد در صد اطمينان دستورالعمل ذيل از سالم بودن عايقكاري لوله
  .حاصل نمود

هاي لوله پس از ها به روش نوارپيچي انجام شده باشد، كليه قسمتدر صورتي كه عايقكاري لوله     
يچي اليه زيرين و قبل از نوارپيچي اليه روئي بايد به وسيله دستگاه منفذياب كه مورد تاييد دستگاه نوارپ

 3/0سرعت دستگاه بر روي لوله نبايد بيش از . نظارت قرار گرفته باشد مورد آزمايش منفذيابي قرار گيرد
ود تا الكترود دستگاه بر جهت جلوگيري از آسيب ديدن پوشش لوله بايد مراقبت نم. متر بر ثانيه باشد

تمام مراحل آزمايش با دستگاه منفذياب پوشش بايد در . روي هيچ يك از قسمتهاي لوله توقف ننمايد
به منظور تعيين ميزان ولتاژ واقعي مورد نياز جهت آزمايش با دستگاه . حضور دستگاه نظارت انجام گردد

ه نوار زير و با روي هم پيچي پنجاه درصد منفذياب، الزم است بر روي قسمتي از لوله كه به وسيل
نوارپيچي شده است، با نوك سوزن سوراخي در آن ايجاد كرد به طوري كه نوك سوزن پس از عبور از 

پس از ايجاد سوراخ و پس از حركت دادن روي نقطه سوراخ شده بايد . هاي نوار به سطح لوله برسداليه
 حدي كه جرقه بين الكترود و لوله در نقطه سوراخ شده ايجاد به تدريج ولتاژ دستگاه را افزايش داد تا

  . براي اطمينان از تنظيم دستگاه اين آزمايش بايد هر چهار ساعت يكبار انجام شود. گردد
هاي عايقكاري شده با قير دقيقأ روش انجام آزمايش منفذيابي و تنظيم دستگاه منفذياب پوشش لوله

  .باشدهاي نوارپيچي شده ميولهمشابه با موارد ذكر شده براي ل
 براي اطمينان از كيفيت قير و پرايمر استفاده شده و همچنين اطمينان از - آزمايش چسبندگي-3

 درجه سانتيگراد 25 الي 15كيفيت عايقكاري، بايد به طريق زير آزمايش چسبندگي در دماي بين 
  : انجام گردد

اصله حدود سه سانتيمتر از يكديگر بر روي نوار عايق لوله و در ابتدا بايد با چاقو دو شيار موازي به ف     
سپس با برش عرضي، محل شروع دو شيار را به هم وصل و . جهت عمود بر محور طولي لوله ايجاد كرد

نوك چاقو را زير قسمت ابتداي محل بريده شده قرار داده و پوشش قيري را از سطح لوله بلند كرده و با 
چسبندگي پوشش در .  جهت عمود بر سطح لوله پوشش قيري را از لوله جدا كردنيروي يكنواخت در
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صورتي مطلوب خواهد بود كه پوشش به آساني از سطح لوله جدا نشود و قير به سطح لوله چسبيده و به 
 . صورت نقطه به نقطه از سطح لوله كنده شود
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  جوشكاري  17-14
  
  

  هاي گازرساني فوالديجوشكاري شبكه 17-14-1
  كليات 17-14-1-1

ها بايد به روش جوشكاري برقي دستي انجام هاي فوالدي گاز و اتصاالت مخصوص آنجوشكاري لوله
  .         باشدAPI -1104ها و كيفيت آن بايد مطابق استاندارد روش جوشكاري دستي، بازرسي. شود

  
    ارزيابي و تعيين صالحيت جوشكاران17-14-1-2

 شوند بايد قبل از اقدام بههاي فوالدي گاز به كار گرفته ميجوشكاراني كه براي جوشكاري لوله
 مورد ارزيابي قرار API-1104جوشكاري بر طبق روش جوشكاري تأييد شده و بر اساس استاندارد 

  .گيرند
  .اره به عنوان كد جوشكار اختصاص داده شوددر صورت قبولي بايد به هر جوشكار يك شم

در صورت تغيير در روش جوشكاري، ارزيابي جوشكاران بايد مجددأ و بر طبق روش جديد انجام      
  .شود
مسئوليت كنترل مدارك، صالحيت، ارزيابي جوشكاران و بررسي و تائيد روش جوش بر عهده      

تواند براي ارزيابي جوشكاران از موسسات و رت ميدر صورت لزوم دستگاه نظا. دستگاه نظارت است
  .  هاي ذيصالح استفاده نمايد، ولي در هر صورت مسئوليت به عهده دستگاه نظارت استشركت

  
    الكترودهاي جوشكاري17-14-1-3

  AWS-E6010هاي گاز بايد در پاس اول جوش از الكترودهاي مطابق با استانداردبراي جوشكاري لوله
-AWSو يا     AWS-E6010هاي بعدي جوش از الكترودهاي مطابق با استاندارد دوم و پاسو در پاس

E7010استفاده شود .  
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ها بايد به وسيله دستگاه نظارت مورد بررسي قرار  قبل از استفاده از الكترودهاي جوشكاري، نمونه آن     
جام داده و نهايتأ كاربرد آن را در هاي مربوطه را اندر صورت لزوم دستگاه نظارت بايد آزمايش. گيرد

  .هاي گاز تأييد نمايدجوشكاري شبكه
انتخاب قطر، نوع الكترود و تنظيم آمپر و ولتاژ و ساير پارامترهاي جوشكاري بايد بر اساس روش      

  . جوشكاري تائيد شده صورت گيرد
ود و بر طبق توصيه سازنده بندي اوليه خالكترودهاي جوشكاري بايد تا زمان استفاده در بسته     

شوند بايد تا زمان مصرف براي جلوگيري ها براي مصرف باز ميالكترودهائي كه جعبه آن. نگهداري شوند
  .از جذب رطوبت و صدمه به پوشش در گرمكن هاي مخصوص قرار داده شوند

االتي از قبيل يك ها و يا اشكالكترودهائي كه به علت جذب رطوبت، وارد آمدن صدمه به پوشش آن     
طرفه سوختن، انحراف قوس و ريزش پوشش در حين جوشكاري، براي جوشكاري مناسب نباشند، بايد 

  .به وسيله دستگاه نظارت بررسي و از كارگاه خارج شوند 
 

   آماده سازي لوله هاي فوالدي قبل از عمليات جوشكاري17-14-1-4
رسي قرار گيرد و در صورت مشاهده عيوب مكانيكي از هاي فوالدي قبل از جوشكاري بايد مورد بازلوله

هاي خوردگي، بايد كنار  وارد آمدن صدمه به سر لوله و حفره، خراش و دوپهني،قبيل شيار، فرورفتگي
ها  بصورت دور تا دور و ها و شروع عمليات جوشكاري بايد سر لولهقبل از جفت كردن لوله. گذارده شوند

در صورت نياز به برش و پخ زدن سر .  استفاده از برس برقي تميز و براق گرددبه فاصله يك سانتيمتر با
حداكثر .   اين كار بايد به نحوي انجام گيرد كه مقطع بريده شده، عمود بر محور طولي لوله باشد،هالوله

  .   ميليمتر است5/1ميزان انحراف صفحه برش لوله از حالت عمود بر محور طولي لوله برابر با 
  

  هاي الزم قبل از شروع جوشكاري كنترل17-14-1-5
  :قبل از شروع جوشكاري موارد زير بايد به وسيله دستگاه نظارت كنترل گردد

ها، قسمت عمودي لبه لوله و حدود يك سانتيمتر از سر لوله به صورت دور تا دور از نظر  لبه لوله-1
  .زاويه، پخ و تميز و براق بودن پخ

هاي داخلي لوله كامأل به وسيله سوهان برداشته و ه با دستگاه لوله بر، بايد پليسه در صورت برش لول-2
  .لبه لوله بر طبق روش جوشكاري تأييد شده پخ زني شود

هاي مخصوص اين كار، بايد پخ سر لوله بر طبق روش  در صورت برش و پخ زني لوله با دستگاه-3
ضمنأ بايد كنترل شود كه صفحه برش، . دشوجوشكاري تأييد شده با سوهان كاري آماده سازي 

  .حد رواداري مجاز آن باشد عمود بر محور طولي لوله و يا در
 با عبور دادن يك صفحه مدور متناسب با قطر داخلي لوله، از داخل لوله، ضمن كنترل سالمت قطر -4

  .لوله، از عدم وجود اشياء باقي مانده داخل لوله، بايد اطمينان حاصل نمود
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  هااقدامات الزم قبل از جوشكاري لوله  17-14-1-6
جوي براي عمليات جوشكاري بر عهده   تعيين مناسب بودن شرايط-ها  پيش گرمي لبه لوله-الف

درجه + 5در ساعات اوليه صبح و يا در شرايطي كه دماي محيط كمتر از . دستگاه نظارت است
  . درجه سانتيگراد الزامي است+50ها حداقل تا دمايسانتيگراد باشد، پيشگرمي لوله

هاي هم ترازي خارجي كه ها يا گيرهها بايد  به وسيله كلمپ جفت كردن لوله-ها  جفت كردن لوله -ب
ها امكان پذير باشد، ها را به صورت ثابت نگهداشته و انجام جوشكاري در زير آنقادر باشند سر لوله

% 50اي باشد باشد كه حداقل امكان جوشكاري نهكلمپ يا گيره همطرازي بايد به گو. صورت گيرد
مناسب بودن و كارائي گيره هم ترازي . هاي متقابل در زير آن امكان پذير باشدمحيط لوله در ربع

  .بايد به وسيله دستگاه نظارت مورد تأييد قرار گيرد
در صورت لزوم . شدباها استفاده از چكش فوالدي مجاز نميبراي جفت كردن و هم تراز كردن لوله     

  . باشدهاي برنجي مجاز ميتنها استفاده از چكش
 و 10ها حداالمكان در موقعيت ساعات هاي گاز بايد به طريقي هم تراز شوند كه جوش طولي آنلوله     

  .باشدها در يك راستا قرار گيرد مجاز نميها در شرايطي كه جوش طولي آنجوشكاري لوله.  قرار گيرند2
هائي ها را در ارتفاع مناسبي از سطح زمين بر روي پايهبراي تسهيل و ايمني در جوشكاري بايد لوله     

هاي نرم باشند هاي مربوطه بايد داراي بالشتكپايه. كه به تعداد و ارتفاع الزم تهيه شده باشند انجام داد
  .ها جلوگيري نمايندتا از وارد آمدن صدمه به پوشش لوله

  
  هاي گازرساني فوالدي جوشكاري شبكه  17-14-1-7

  .هر گونه عمليات جوشكاري بايد براساس روش تأييد شده صورت گيرد
قبل از اقدام به هر گونه عمليات جوشكاري بايد از طرف مجري، روش جوشكاري تهيه و جهت بررسي به 

. رد تاييد قرار دهددستگاه نظارت بايد پس از انجام اصالحات روش را مو. ددستگاه نظارت ارائه گرد
تواند براي اين منظور از خدمات موسسات و شركتهاي ذيصالح استفاده نمايد كه در دستگاه نظارت مي

  .ها خواهد بوداين صورت مسئوليت بر عهده آن شركت
   جوشكاري پاس يك-الف

   جوشكاري در زير گيره  هم ترازي-1
هاي متقابل و به روش محيط لوله و در ربع% 50ا جوشكاري در زير گيره هم ترازي بايد حداقل معادل ب

  . باشدهاي متقابل كافي مي اينچ ، جوشكاري در ربع2در خصوص لوله . سرازير انجام گردد
  .باشداستفاده از خال جوش مجاز نبوده و حداقل طول قابل قبول براي جوش سه سانتيمتر مي

ها بايد به وسيله دو جوشكار به  جوشكاري كليه پاس اينچ و باالتر باشد10در صورتي كه قطر لوله      
  .صورت همزمان انجام شود



 فدهمهمبحث 

128 

   تكميل جوشكاري پاس يك-2
هاي پاياني جوش در هر قسمت را با دستگاه سنگ سنباده پس از باز كردن گيره هم ترازي بايد قسمت

  .دام نمودهاي باقيمانده به روش سرازير اقبرقي تميز كرده و سپس نسبت به جوشكاري قسمت
    جوشكاري پاس دو-ب

پس از تكميل پاس يك جوش بايد با استفاده از دستگاه سنگ سنباده برقي اقدام به سنگ زني پاس 
سپس بايد بالفاصله و . هاي برآمده و غير يكنواخت جوش و عيوب آن برداشته شوديك نمود تا قسمت

  .روش سرازير اقدام نمودتا قبل از سرد شدن جوش نسبت به جوشكاري پاس دوم جوش به 
  هاي پر كننده و تاج جوش جوشكاري پاس-پ

. پس از تكميل پاس دو جوش بايد با استفاده از دستگاه برس برقي اقدام به تميز كردن پاس دو نمود
عرض پاس نهائي بايد . هاي پر كننده و تاج جوش به روش سرازير انجام شودسپس جوشكاري پاس

 5/1يمتر پهن تر از پخ لوله در طرفين جوش بوده و ارتفاع آن نبايد بيش از حداقل به اندازه يك ميل
  .ميليمتر باالتر از سطح لوله باشد

پس از جوشكاري هر پاس جوش بايد سرباره جوش را به طور كامل پاك نمود و در صورت لزوم      
هيچ وجه مجاز سنگ زدن تاج جوش به . هاي اضافي جوش را سنگ زده و يكنواخت نمودبرآمدگي

  .باشدنمي
هاي مختلف جوش، نبايد اجازه داد كه الكترود جوشكاري يا اهرم اتصال در زمان جوشكاري پاس     

جوشكار بايد از برخورد . هاي ديگر لوله به جز محل پخ آن متصل شده و جرقه بزندزمين آن به قسمت
در پايان هر روز . شد، جلوگيري نمايدنوك الكترود جوشكاري با بدنه لوله كه موجب سوختگي خواهد 

  .هاي آن روز تكميل شده باشدكاري بايد كليه جوش
در پايان هر روز كاري بايد با استفاده از درپوش مناسبي سرهاي باز لوله را به طريق مطمئني مسدود      

در صورت . شوندكرد تا آب و فاضالب، خاك، زباله، اجسام خارجي و حيوانات كوچك به داخل لوله وارد ن
  .   باشداستفاده از درپوش فلزي، جوشكاري آن به لوله مجاز نمي

 سانتيمتر كمتر نباشد و 15 اينچ و كوچكتر بايد از 4هاي با قطر فاصله دو جوش محيطي براي لوله     
  . اينچ حداقل بايد يك برابر قطر لوله باشد4هاي با قطر بزرگتر از اين فاضله براي لوله

  وشكاري اتصاالت نهائي  ج-ت
  .جوشكاري اتصاالت نهائي بايد  بر طبق روش پيشنهادي مجري و با تأييد دستگاه نظارت انجام شود

هاي حاصله از جوشكاري را به حداقل طوري كه تنش اتصاالت نهائي بايد با دقت هم تراز شوند به
ال در دو طرف و تغيير شيب كانال ها ممكن است حفاري قسمتهائي از كانبراي جفت كردن لوله. برساند

در جوشكاري اتصاالت نهائي، اجراي خال جوش با رعايت حداقل سه سانتيمتر طول جوش . الزامي باشد
  .باشدمجاز مي
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   جوشكاري شيرها،  اتصاالت و فلنج ها-ث 
تالف ها با قطر داخلي لوله اخ درصورتي كه قطر داخلي آن، اتصاالت و فلنج ها،در جوشكاري شيرها

 ميليمتر باشد، بايد قطر كوچكتر تا اندازه قطر بزرگتر با نسبت سه به 5/2داشته و اين اختالف بيش از 
  .يك سنگ زده شود

ها بايد دقت كافي به عمل آيد تا صفحه فلنج بر محور طولي لوله عمود بوده و در جوشكاري فلنج     
ضمنأ براي جلوگيري از بروز . استا قرار گيردهاي فلنج با وسيله متصل شونده به آن در يك رسوراخ

  .نشتي در آينده بايد دقت شود تا به محل نشست واشر آسيبي نرسد
جوشكاري اتصاالت به يكديگر و اتصاالت به شيرها بالمانع است ولي بهتر است فاصله دو جوش      

  . متوالي حداقل به ميزان يك برابر قطر لوله بزرگتر باشد
عدم امكان استفاده از گيره هم ترازي اجراي خال جوش مشروط بر آنكه حداالمكان سه در صورت      

  . سانتيمتر طول داشته باشد مجاز است
    تعمير جوش ها-ج

ها بايد بر اساس روش تأييد شده هر گونه عمليات جوشكاري جهت تعمير جوش: ها روش تعمير جوش
  .صورت گيرد

اي از طرف مجري تهيه شده و به وسيله دستگاه نظارت جداگانهها بايد روش جهت تعمير جوش     
دستگاه . مورد بررسي قرار گرفته و در صورت نياز پس از انجام اصالحات الزم مورد تاييد قرار گيرد

تواند براي اين منظور از خدمات موسسات و شركتهاي ذيصالح استفاده نمايد، ولي در هر نظارت مي
  .بر عهده دستگاه نظارت استصورت مسئوليت كلي كار 

جهت تعميرات جوش اعم از آنكه جوشكاري در داخل كانال و يا بيرون از كانال انجام شود، رعايت      
  :موارد زير الزامي است

  .  درجه سانتيگراد الزامي است50هاي دو طرف جوش حداقل تا دماي پيشگرمي لبه -1
  .جوشكاري پاس يك جوش به روش سرباال مجاز است -2
هاي راديوگرافي و يا در نتيجه بازرسي عيني دستگاه نظارت هائي كه به علت نتيجه تفسير فيلموشج -3

  .معيوب تشخيص داده شوند بايد زير نظر دستگاه نظارت تعمير شده و يا در صورت لزوم بريده شوند
دستگاه هائي كه نياز به تقويت دارند بايد زير نظر هاي داراي شيارهاي جانبي و تاج جوشجوش -4

  .نظارت تعمير و تكميل شوند
اي ايجاد شده در هاي ستارهترك. در صورت وجود هرگونه ترك در جوش، بايد كل جوش بريده شود -5

  .نقاط توقف جوشكاري در صورتي كه سنگ زده شده و از بين بروند بالمانع خواهند بود
ي استخراج و بر روي جوش هاي راديوگرافقبل از شروع به تعمير جوش، بايد محل عيب از گزارش -6

  .سپس با استفاده از سنگ سمباده برقي قسمت معيوب بصورت كامل برداشته شود. مشخص گردد
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. پس از تعمير در صورتيكه اشكالي مشاهده نگردد، بايد از جوش تعمير شده راديوگرافي به عمل آيد -7
ير شده، جوش بايد در صورت مشاهده هرگونه عيب غير قابل قبول در راديوگرافي از جوش تعم

  .بريده شود
هاي تعمير شده بايد با نظر جوش. ها انجام شودتعميرات جوش بايد تا قبل از عايقكاري سرجوش -8

  .دستگاه نظارت عايقكاري شوند
    تهيه گزارش هاي روزانه جوشكاري -چ

ررسي در پايان هر روز كاري بايد گزارش هاي جوشكاري در فرم مخصوص توسط مجري تهيه و جهت ب
  . و تأييد به دستگاه نظارت ارائه شود

هاي انجام شده از جمله قطر و ضخامت لوله، گزارش جوشكاري بايد حاوي اطالعات جوشكاري     
ها ،كد جوشكاران و جمع طول لوله جوشكاري شده جنس لوله، طول لوله، شماره خطوط، شماره جوش

  .باشد
    بازرسي جوش-ح

ه دستگاه نظارت مورد بازرسي عيني قرار گرفته و در صورت معيوب بودن ها بايد به وسيلكليه جوش
تواند در صورت لزوم براي يافتن عيوب سطحي از بازرسي به دستگاه نظارت مي. تعمير يا بريده شود

  .روش مايعات نفوذ كننده يا ترك يابي مغناطيسي استفاده نمايد
   پرتونگاري-خ

 اينچ و باالتر بايد به صورت صد در صد مورد 2ر مدفون با قطر هاي مدفون و غيهاي لولهكليه جوش
  . پرتونگاري قرار گيرند

انتخاب . هاي مجاز، معتبر و با سابقه پرتونگاري انجام شودها بايد به وسيله شركتپرتونگاري از جوش     
  .ودشركت مجري پرتونگاري بايد به وسيله مجري بررسي و با تاييد دستگاه نظارت انجام ش

پرتونگاري بايد بر اساس روشي كه به وسيله شركت پرتونگاري ارائه و توسط دستگاه نظارت مورد      
  .گيرد، انجام شود تاييد قرار مي

روش پرتونگاري بايد حداقل در بر گيرنده نوع چشمه پرتونگاري و قدرت آن،  نوع دستگاه پرتونگاري      
هاي كيفيت فيلم، استاندارد قبولي آن، شاخص وه ظهور و ثبوت و ميزان نشت مجاز آن، نوع فيلم و نح

ها بايد بر پرتونگاري از جوش. ها، صالحيت پرتونگارها و مالحظات ايمني باشدها، عالمتگذاري فيلمفيلم
طبق روش پرتونگاري تاييد شده و با رعايت مالحظات ايمني مربوطه انجام شود و مسئوليت رعايت 

  . باشد عهده شركت پرتونگار ميمالحظات ايمني بر
 درصد تعميري و 6هاي هر جوشكار در دو روز متوالي بيش از در صورتي كه در پرتونگاري از جوش     

  .تواند از ادامه كار جوشكار جلوگيري نمايديا جوش بريدني وجود داشته باشد، دستگاه نظارت مي
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   تفسير فيلمهاي راديوگرافي-د
 بخش 5-6-5-17 و بند API-1104هاي فوالدي گاز بايد طبق استاندارد اي لولههمعيار قبولي جوش

 . جوشكاري از قسمت اول اين مبحث باشد

المللي هاي گاز بايد به وسيله مفسريني كه داراي مدرك معتبر بينتفسير فيلمهاي پرتونگاري لوله     
  .وش باشند صورت گيرد در زمينه پرتونگاري و تفسير فيلم جASNT  Level IIصالحيت 

  
  هاي گازرساني پلي اتيلن جوشكاري شبكه17-14-2
    تعيين صالحيت جوشكار17-14-2-1

هاي هاي آموزشي مورد تأييد مراجع ذيصالح، شركت نموده و دورهكليه جوشكاران بايد در دوره-الف
  .مربوطه را با موفقيت گذرانيده و گواهينامه دريافت نمايند

 شركت نموده و مورد API 1104ان بايد درآزمايش جوشكاري بر اساس استاندارد  كليه جوشكار-ب 
  .تأييد دستگاه نظارت قرار گيرند

 )  سال سابقه در جوشكاري5يا سيكل با ( حداقل مدرك تحصيلي جوشكاران بايد ديپلم متوسطه:تذكر
  . باشد

  
  ريهاي پلي اتيلن قبل از عمليات جوشكا  آماده سازي لوله17-14-2-2
  ها  بازرسي لوله-الف

هايي كه داراي هر نوع عيب از قبيل لوله. هر شاخه يا حلقه لوله قبل از آماده سازي بايد بازرسي گردد
كج بودن و دو پهن بودن دهانه، برآمدگي، شيار و فرورفتگي، خراش و حفره باشد بايد كنار گذارده شوند 

رس فني ذيصالح بررسي و دستور وازده شدن، تعمير و يا تا توسط دستگاه نظارت و در صورت لزوم باز
ها به يكديگر بايد اطمينان حاصل قبل از جوشكاري لوله. ها جهت از بين بردن نقص داده شودبرش آن

  .باشدها عاري از هر گونه خاك و اشياء خارجي مينمود كه داخل لوله
  ها  تميزكردن لبه لوله-ب

ها با پارچه مناسب از خاك وساير مواد خارجي تميز سطوح داخلي و خارجي آنها بايد قبل از اتصال لوله
  .شود
  ها  برش لوله-پ

مقطع . باشد انجام گيردها بايد توسط وسايل مخصوص برش كه مورد تأييد دستگاه نظارت ميبرش لوله
  .باشد مجاز نمي جهت لوله و اتصاالت1برش فارسي بر. بريده شده بايد عمود برمحور طولي لوله باشد 

 

                                                 
1-  MITER 
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    جهت و انحراف لوله -ت
 25كماني شدن لوله براي تغييرجهت مجاز بوده و حداقل شعاع كمان لوله بايد :  كماني شدن لوله-1

قرار گرفتن جوش در مسير كماني شدن لوله مجاز نبوده و بايد كماني شدن . برابر قطر خارجي آن باشد
هرگاه چنين نواقصي ايجاد . و چروك نگرديده و دو پهن نشودبه صورتي انجام شود كه لوله دچار چين 

گردد لوله وازده خواهد شد و در صورتي كه خم با شعاعهاي خيلي كوچك مورد نظر باشد بايد از اتصال 
  .هاي پيش ساخته در كارخانه استفاده نمودو يا خم

  لوله هاي وازده  -ث
 شودنوشته مي) اي يا سربينقره(ها با رنگ متمايز ر روي آنكه ب) وازده(هاي وازده شده بايد با عالمت لوله

ها بايد بالفاصله از محل كار خارج شده و در انبار مخصوص وازده نگهداري اين گونه لوله. مشخص گردند
  .شود

  
     مشخصات فني عمليات جوشكاري  لوله و اتصاالت پلي اتيلن17-14-2-3

ها م بر انواع جوشكاري لوله و اتصاالت پلي اتيلن و دستگاهمطالب زير شامل حداقل مشخصات فني حاك
  .باشدو وسايل مورد استفاده مي

دستگاه نظارت مجاز خواهد بود كه در تمام اوقات از كارگاه بازديد نموده و به كليه اطالعات مربوط  -
  .به جوشكاري، آزمايشات جوش و غيره دسترسي داشته باشند

  .هاي مختلف و با استفاده از روش الكتروفيوژن انجام خواهد شدانواع جوشكاري توسط دستگاه -
 تراش و ديگر ها و ابزار برش وها، دستگاههاي هم ترازي سر لولههاي جوشكاري، گيرهدستگاه -

تجهيزات و نيز محلول تميز كننده بايد از نوع مورد تأييد دستگاه نظارت بوده و در وضعيت خوب 
  .نگهداري شوند

  . سه راهي انشعاب بايد از زين مخصوص جوشكاري نوع الكتروفيوژن استفاده نموددر مورد نصب -
درهر . مناسب بودن اوضاع جوي براي انجام جوشكاري توسط دستگاه نظارت مشخص خواهد شد -

هواي برفي و باراني  حال جوشكاري در دماي محيط كمتر از سه درجه سانتيگراد و همچنين در
  .ص مجاز نخواهد بودبدون استفاده از چتر مخصو

ها و اتصاالت به هم در زمان جوشكاري و پس از آن تا سرد شدن كامل جوش، محل جوش و لوله -
  .جوش شده بايد در گيره باقي مانده و نبايد تحت هيچگونه تنشي قرار گيرد

هاي ابتدا و هاي مختلف، دهانهتقاطع روز كاري يا هر قسمت از كار و همچنين در خاتمه هر در -
هاي جوشكاري شده بايد توسط درپوش مناسبي بسته شوند تا از ورود خاك و زباله نتهايي كليه لولها

اين در پوشها تا زمان شروع مجدد . و حيوانات كوچك و آب و ديگر اجسام خارجي جلوگيري گردد
  .كار نبايد برداشته شوند
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مل مطابق روشي كه مجري براي  و اتصاالت در داخل كانال بايد به دقت كا1جوشكاري اتصال نهايي -
ها اين حاالت لوله در. اين مورد پيشنهاد نموده و به تأييد دستگاه نظارت رسيده باشد، انجام گردد

هاي واكنشي حاصل از جوشكاري هاي بجا مانده يا تنشطوري كه تنشبايد به دقت هم تراز شوند به
ي اتصال نهائي ممكن است تغيير در شيب ها هنگام جوشكاربراي جفت كردن لوله. به حداقل برسد

 و تزريق گاز حداقل يك ساعت پس از پايان جوشكاري بايد 2گيري گرمانشعاب. كانال الزامي باشد
  .انجام پذيرد

اتيلن محدوديت ندارد و بايد انجام عمليات فاصله دو جوش متوالي در روي خطوط لوله پلي -
   . هم ترازي انجام شودجوشكاري با قرار گرفتن لوله در درون گيره

  .باشدها در محل خم مجاز نميجوشكاري لوله -
اي را به عنوان كد شناسايي كه توسط دستگاه نظارت در زمان ارزيابي و هر جوشكار بايد شماره -

آزمايش براي او تعيين شده با قلم مخصوص مجاور قسمتي از جوش كه به وسيله خود او انجام شده 
ها بايد قلم مخصوص توسط مجري در براي عالمت گذاري جوش. داشت كنددر ربع باالي لوله ياد

اگر جوشكار به هردليل كار را ترك كند كد شناسايي وي نبايد . اختيارجوشكاران قرار داده شود
  .توسط جوشكار ديگري مورد استفاده قرار گيرد

 به بازگشت به سر كار خود چنانچه جوشكار به هر دليل بيشتر از مدت سه ماه جوشكاري ننموده و مايل
 در آزمايش شركت نمايد و در صورت قبولي كد شناسايي جديدي به وي داده باشد، الزم است مجددًا

  .شود
  هاي متداول جوشكاري لوله و اتصاالت پلي اتيلن روش-الف

 اين گذاري وجود دارند ولي درها و اتصاالت پلي اتيلن جهت شبكههاي مختلفي در جوشكاري لولهروش
  .باشدمقررات فقط استفاده از روش جوشكاري الكتروفيوژن مجاز مي

شود، نظر به اينكه در اين روش وسايل اين نوع جوشكاري از اتصاالت نوع الكتريكي استفاده مي در     
لذا دستگاه جوشكاري بايد مطابق استاندارد . نمايدجوشكاري نقش مهمي در امر كيفيت جوش ايفا مي

  .ي گاز ايران و مورد تاييد دستگاه نظارت باشدشركت ملّ
  : خوب بايد) جوش(براي دستيابي به يك اتصال 

  .  سطوح جوشكاري كامالً تميز باشند-الف
  . وسايل و ابزار مورد استفاده براي عمليات جوشكاري بايد آزمايش شده و آماده كار باشد-ب
  
  

                                                 
1-  HOT TIE-IN 
2-  Hot Tap 
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  عابات پلي اتيلن به روش الكتروفيوژن  روش و مراحل انجام جوشكاري شبكه و انش17-14-2-4
  :روش و مراحل جوشكاري شبكه و انشعابات پلي اتيلن به روش الكتروفيوژن بايد به ترتيب ذيل باشد

ماشين جوش، تجهيزات، ابزار، لوله و اتصاالت از نظر تطابق با مشخصات فني و آماده به كار بودن  .1
  .بايد كنترل شوند

  .ده و در صورت لزوم اصالح شودعمود بودن سر لوله كنترل ش .2
اليه اكسيد از سطوح جوشكاري لوله و اتصاالت فاقد سيم به وسيله تراشنده استاندارد بايد به طور  .3

  .   ميلي متر نبايد تجاوز نمايد2/0حداكثر ميزان تراش سطح لوله از . كامل حذف شوند
اندارد از قبيل تيغ موكت بري، شيشه،  تراشيدن ناقص و يا بكار بردن هر گونه تراشنده غير است:تبصره

  . سمباده كاغذي، برس برقي، سوهان، كاردك و هر وسيله خراش دهنده ممنوع است
) سطح خارجي لوله و سطح داخلي اتصال و سطح خارجي اتصال فاقد سيم(بايد سطوح جوشكاري  .4

ز هر گونه چربي و به وسيله پارچه نخي سفيد رنگ بدون پرز و آغشته به مايع تميز كننده مجاز ا
  .آلودگي پاك شوند

 97الكل اتيليك سفيد، استن، ايزوپروپانل با خلوص باالي : محلولهاي تميز كننده مجاز عبارتند از
  .درصد

  .با ماژيك مناسب عالمت گذاري شود) اتصاالت لوله و(ميزان فرورفتن اجزاء جوش  .5
  .اجزاء جوش در يكديگر و در گيره قرار داده شود .6
فوق نبايد جابجا شده ) ث(عالئم ميزان فرورفتگي بند .  جابجايي اجزاء جوش كنترل شودبايد عدم .7

  . باشد
  . جوشكاري بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه و اتصال الكتروفيوژن انجام شود -8
  .باال زدن نشانگر جوش مشاهده شود -9

ر اين مدت به هيچ وجه نبايد رعايت زمان سرد شدن اول بر اساس زمان درج شده روي اتصال كه د -10
  . ها باز شودگيره

 خواهد بود كه پس از 10رعايت زمان سرد شدن دوم به ميزان بيست دقيقه پس از زمان بند  -11
  .توان لوله را جابجا و دفن نمودانقضاي اين مدت مي

آزمون رعايت زمان سرد شدن سوم به ميزان دو ساعت در صورتي كه قرار باشد محل جوش تحت  -12
زمان سرد شدن مذكور در شرايط .  پوند بر اينچ مربع قرار گيرد100 رمقاومت و نشتي با فشا

  .تواند به مدت يك ساعت تقليل يابدتعميرات و اتصال نهايي مي
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  هاي گازرساني پلي اتيلن   بازرسي و كنترل كيفيت جوشكاري شبكه17-14-2-5
هاي پلي اتيلني  هاي گازرساني با لولهعمليات اجرايي شبكهبه منظور حصول اطمينان از كيفيت مطلوب 

  . هاي مختلفي طبق اين بخش بايد به عمل آيدو جوشكاري به طريق الكتروفيوژن، بازرسي و آزمايش
ها و متعلقات جوشكاري به طريق الكتروفيوژن بايد  احراز صالحيت جوشكاران، بازرسي دستگاه-الف

  . انجام شود
ها هاي آنوشكاران بايد عالوه بر آموزش داراي گواهينامه معتبر بوده و اعتبار گواهينامهكليه ج -1-الف

  . مورد بررسي و تأئيد دستگاه نظارت قرار گيرد
 بوده و سالمت وكارآئي IGS-PL-016هاي جوشكاري بايد مطابق مشخصات فني دستگاه -2-الف

  .  قرار گيردبودن آن مورد بررسي و تائيد دستگاه نظارت كاليبره 
 .هاي هم ترازي مناسب جهت ثابت نگهداشتن اجزاء جوش الزامي است استفاده از گيره-ب

هاي تميز كننده از نقطه نظر  ساير متعلقات و ابزار مورد استفاده براي جوشكاري از جمله محلول1-ب
رت قرار گرفته مجاز بودن، كارآيي و خلوص بايد در شروع پروژه مورد بررسي و تائيد دستگاه نظا

 . و در ادامه پروژه توسط دستگاه نظارت كنترل گردد

لوله و اتصاالت قبل از مصرف بايد از نقطه :  بازرسي ظاهري لوله و اتصاالت قبل از جوشكاري-پ
  : نظرهاي زير توسط مجري به طور دقيق مورد بازديد و بررسي قرار گيرد

- عاري از هرگونه ترك، شيار و برآمدگي يا فرورفتگي سطوح ظاهري لوله و اتصاالت سالم بوده و-1-پ

حداكثر عمق شيار يا خراش سطحي تحت هيچ شرايطي نبايد بيشتر . هاي غير قابل قبول باشد
 .  درصد ضخامت لوله باشد10از 

هاي ابعاد لوله. هاي غير قابل قبول باشد لوله و اتصاالت بايد گرد و مدور بوده و فاقد دو پهني-2-پ
قطر خارجي و ميزان مجاز دو پهني بايد به شرح جدول شماره ) تلرانس(ي از نظر رواداري مصرف

  . باشدبخش پيوست  11-4-پ
 درصد قطر اسمي 5/1نبايد از ) در ناحيه ذوب(داخلي اتصال ) دوپهني( حداكثر اختالف قطر -3-پ

  .تجاوز نمايد
ايد جداسازي و جهت بررسي و تصميم  در صورت مشاهده لوله و اتصاالت معيوب، اين اقالم ب-4-پ

  . گيري نهائي به دستگاه نظارت ارائه شود
 بازرسي حين جوشكاري براي جوش الكترو فيوژن فرآيند جوشكاري مشتمل بر عمليات زير بايد به -ت

  . صورت كامل و با دقت توسط مجري كنترل گردد
  د استفاده  اطمينان از سالمت دستگاه جوشكاري و وسائل و ابزار مور-1-ت
   مدور و عمود بودن سر لوله -2-ت
  تميزكاري سطوح جوشكاري  -3-ت
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 با ابزار 1سطح جوشكاري لوله يا محل انشعاب اتصال فاقد سيم  تراشيدن كامل اليه اكسيد از-4-ت
  مناسب و تائيد شده 

ن هرگونه و حالل مصرفي و پاك كرد) تميز، سفيد و فاقد پرز( اطمينان از مناسب بودن پارچه -5-ت
چربي و آلودگي از سطوح جوشكاري و جلوگيري از آلودگي مجدد سطوح جوشكاري در هنگام 

  عمليات
   عالمت گذاري ميزان داخل رفتگي لوله در اتصال مورد جوشكاري با ماژيك مناسب -6-ت
  ها در گيره  قراردادن اجزاء جوش در يكديگر و تثبيت آن-7-ت
  زاء جوش پس از عالمت گذاري  اطمينان ازعدم جابجائي اج-8-ت
   اعمال پارامترهاي جوشكاري براساس دستورالعمل سازنده اتصال پلي اتيلن-9-ت
ها و  حصول اطمينان از اتمام جوشكاري و اعمال زمان سرد شدن و رعايت زمان بازكردن گيره-10-ت

  عدم جابجائي اجزاء جوش 
      : ثبت مشخصات جوش-ث

رجوش شامل شماره جوش، محل جوش، مشخصات جوشكار، تاريخ و كليه اطالعات مربوط به هر س
فوق بايد در يك برگه چك ليست كه شناسنامه جوش ) ت(هاي ده گانه بند كنترل ساعت همراه با نتايج

 .باشد به منظور رديابي و سهولت مراجعات بعدي توسط مجري و با تائيد دستگاه نظارت ثبت گرددمي

  جوشكاري هاي الزم پس از  كنترل-ج
  : با پايان يافتن فرآيند جوشكاري موارد زير بايد توسط مجري به طور كامل مورد بازديد عيني قرار گيرد

   مشاهده باال زدن نشانگر جوش -1-ج
  .  مواد مذاب به هيچ وجه نبايد در طول جوشكاري از طرفين و اطراف اتصال بيرون زده باشد-2-ج
ه اكسيد بايد به طور پيوسته و كامل تمام سطوح و محدوده محل  آثار تراشيدن و برداشتن الي-3-ج

  . تراشيدن به صورت ناقص قابل قبول نخواهدبود. جوش را شامل گردد
  .  پس از جوشكاري نبايد هيچ گونه تغيير شكل در موضع جوشكاري اتفاق افتاده باشد-4-ج
اه نظارت بايد از حسن انجام  عالوه بر كنترل دائمي عمليات اجرايي جوشكاري مجري، دستگ-5-ج

هاي پروژه نسبت به نمونه موارد فوق اطمينان حاصل نموده و به منظور بررسي كيفيت جوش
 .  اقدام نمايد6-2-14-17هاي لهيدگي به شرح مندرج در بند گيري الزم جهت انجام آزمايش

  
  هاي مخرب  آزمايش17-14-2-6
  هاي نوع الكتروفيوژن گي و ارزيابي آن براي جوشهاي لهيدگيري و انجام آزمايش نمونه-الف

                                                 
1-  Spigot 
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در (هاي شبكه پلي اتيلن، آزمايش لهيدگي به صورت ميداني براي حصول اطمينان از كيفيت جوش
  :به شرح زير بايد انجام شود) سايت اجراي پروژه

  روش نمونه گيري -ب

  : سرجوش اول25 -1-ب
جوش انجام شده توسط هر جوشكار، دو نمونه به صورت  سر25در آغاز عمليات جوشكاري، بايد از اولين 

اتفاقي به تشخيص دستگاه نظارت بريده شده و تحت نظارت ايشان آزمايش لهيدگي در محل اجراي 
نتيجه ).  عدد تلقي خواهد شد25 عدد براي يك سازنده 25تعداد اتصاالت كمتر از (پروژه انجام گردد 

  : ر خواهد داشتهاي زير را در بآزمايش يكي از حالت
  . سرجوش انجام شده مورد تائيد است25در صورتي كه نتيجه آزمايش قابل قبول باشد، 

در . ها دو برابر شده و آزمايش تكرار ميگردددرصورتي كه نتيجه آزمايش قابل قبول نباشد، تعداد نمونه
بريده شده باشد، هاي صورتيكه نتيجه آزمايش مجدد نيز نشان دهنده وجود اشكال در يكي از جوش

 با استفاده از اتصاالت ساير سازندگان، يا با هاي آن گروه مردود بوده و بايد بريده و مجدداًكليه جوش
تعويض جوشكار و يا تعويض دستگاه جوش به تشخيص دستگاه نظارت نسبت به  ادامه جوشكاري اقدام 

  . شود
  :هاي  ادامه آزمايش-2-ب

وليكن ) الف(هاي پروژه، آزمايش به شيوه بند ائي، در ادامه براي بقيه جوش ت25پس از تائيد اولين گروه 
 . شود تايي تكرار مي50هاي در گروه

   آزمايش لهيدگي -پ
منظور از آزمايش لهيدگي تعيين كيفيت جوش الكتروفيوژن از جهت چسبندگي و امتزاج كامل آن 

اي اتصاالت الكتروفيوژن قابل استفاده بوده كه  ميليمتر و بر225 تا 25اين آزمايش براي قطرهاي . است
پيمانكار براي . باشد درجه سانتيگراد براي ارزيابي ميداني قابل انجام مي30 الي 18در محل و در دماي 

  .هاي ذيصالح استفاده نمايدتواند از خدمات شركتانجام آزمايش لهيدگي مي
  ها  آماده سازي نمونه-ت

  . آماده سازي شوند12-4- بايد بر اساس مشخصات جدول شماره پ1تروفيوژنانواع اتصاالت سوكتي الك
   ارزيابي جوش -ث
مشاهده نشد، ) طبق بند فوق( در صورتي كه هيچگونه جدايشي در اثر حركات آرام پيچ گوشتي -1-ث

  . جوش قابل قبول است
 شود، كيفيت جوش هاي حرارتي از هر طرف و هر آزمايش جدا حلقه سيم2 چنانچه حداكثر تا -2-ث

  . قابل قبول است

                                                 
1-  Electro Fusion Socket Type Fitting 
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 حلقه يا به طور كامل قطاع اتصال از لوله جدا شود كيفيت جوش قابل 2 در صورتي كه بيش از -3-ث
  .قبول نيست

 
   آزمايش غير مخرب جوش سه راهي انشعاب زيني 17-14-2-7

له اصلي الزم جهت حصول اطمينان از صحت و استحكام جوش سه راهي انشعاب زيني پلي اتيلن به لو
است پس از جوشكاري سه راهي انشعاب و پس از سرد شدن، قبل از سوراخ نمودن لوله اصلي، آزمايش 

  .انجام گيرد   IGS-C-DN-04(0)فشار طبق دستورالعمل
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   حفاظت كاتدي17-15
  
  
  

    كليات 17-15-1
حفاظت كاتدي نوعي سيستم الكتريكي براي جلوگيري از خوردگي بوده و براي فلزاتي كه با خاك، آب و 

ها و با استفاده از بهترين انواع پوشش. گيردها در تماس باشند، مورد استفاده قرار مييا ساير الكتروليت
ها را براي مدت طوالني و به طور توان سطح خارجي لولهيي عايقكاري نميهاي اجراكاربرد بهترين روش

هاي مدفون از زنگ زدگي محفوظ نگاه داشت، به همين دليل براي حفاظت لولهصد در صد از خطر زنگ
هاي فوالدي در برابر اين سيستم كه براي حفاظت لوله. شودزدگي از سيستم حفاظت كاتدي استفاده مي

ها را كامل زدگي لولهباشد، سيستمي است تكميلي و حفاظت از زنگزدگي ميي از زنگخوردگي ناش
زدگي افزايش كرده و نواقص عايق لوله را پوشش داده و ضريب اطمينان حفاظت از لوله را در برابر زنگ

  .دهدمي
 2 و با فشار هاي فوالدي مدفونهاي لوله كشي گاز با لولهنصب سيستم حفاظت كاتدي براي شبكه     
 متر مربع، الزامي است، 5و با سطح بيش از )  پاسكال413686 الي 13790( پوند بر اينچ مربع 60الي 

 متر مربع اجراي پوشش بايد مطابق بخش 5هاي لوله كشي گاز با سطحي كمتر از براي حفاظت شبكه
  .  باشد13 -17
قاومت مخصوص خاك در محل مورد نظر قبل از اقدام به طراحي سيستم حفاظت كاتدي، بايد م     

هاي دفن  متر از طول شبكه در عمق500براي لوله گذاري و نصب شبكه حداقل در يك نقطه به ازاء هر 
  .لوله و ا متر پايين تر اندازه گيري شود

در صورتيكه مقاومت مخصوص خاك در محل نصب شبكه از ده هزار اهم سانتيمتر بيشتر باشد، به      
 خنثي و كمتر بودن مقادير نمكهاي PHهاي احياء كننده سولفات، داشتن  وجود باكتريشرط عدم

  .  كلريدي، سولفاتي و بي كربناتي از حدود بحراني،  برقراري سيستم حفاظت كاتدي الزامي نخواهد بود
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  هاي حفاظت كاتدي  سيستم17-15-2
اظت كاتدي به روش آندهاي حف: شوندهاي حفاظت كاتدي به دو دسته كلي تقسيم ميسيستم

توان با هر هاي حفاظت كاتدي را ميسيستم. فداشونده و حفاظت كاتدي به روش تزريق جريان مستقيم
صورتي كه حجم تأسيسات قابل توجه باشد بهتر است از روش تزريق  در. دو روش نامبرده اجرا نمود

روش آندهاي فداشونده استفاده شود جريان و در صورتيكه حجم تأسيسات كوچك باشد حتي المقدور از 
هاي اقتصادي مورد توجه هر حال در انتخاب هريك از دو روش، الزم است بازدهي مطلوب و جنبه و در

هاي فوق بستگي به نوع و حجم لوله كشي، هزينه و امكانات اجرائي و انتخاب هركدام از روش. قرار گيرد
  . ساير عوامل طراحي دارد

  
  تانسيل حفاظتي  حداقل پ17-15-3

هاي فوالدي مدفون در خاك، حداقل پتانسيل ناشي از جريان فعال به منظور حفاظت از زنگ زدگي لوله
  : شده در لوله بايد به شرح زير باشد

سولفات مس براي /اختالف پتانسيل در كليه نقاط شبكه لوله كشي مدفون نسبت به نيم پيل مس     
 . منفي تر باشد ولت يا -85/0هر نوع پوشش بايد 

 وجود دارد، 1هايي كه احتمال وجود باكتريهاي احياء كننده سولفاتالزم به ذكر است در زمين     
 -95/0سولفات مس  /اختالف پتانسيل در كليه نقاط شبكه لوله كشي مدفون نسبت به نيم پيل مس

  . تر بايد باشدولت يا منفي
اگر پس از نصب . باشد  ولت مي-65/0  الي -4/0ي بين ولتاژ لوله نسبت به خاك در حالت طبيع     

تر از سولفات مس منفي/ گيري شده لوله نسبت به خاك با استفاده از نيم پيل مسآندها، پتانسيل اندازه
تر  ولت از حالت بدون محافظت منفي-3/0  ولت باشد و يا اختالف پتانسيل در حالت محافظت  -85/0

  .باشد، حفاظت برقرار است
  

   حفاظت كاتدي به روش آندهاي فداشونده 17-15-4
در زمينهايي . باشندآندهاي فداشونده از نظر نوع جنس معموال در سه نوع منيزيم، روي و آلومينيم مي

 اهم سانتيمتر باشد، باتوجه به بازدهي جريان الكتريكي 5000 تا 300كه مقاومت مخصوص خاك حدود 
در زمينهايي با (به منظور افزايش كارآيي اين نوع آندها . شوديم استفاده مي از آندهاي منيزبيشتر معموالً

 70يك نمونه از اين پشت بندها شامل . معموال از پشت بند استفاده ميشود) مقاومت مخصوص خاك باال
آندهاي منيزنم .  درصد سولفات سديم مي باشد5 درصد بنتونايت و 25،  )گچ(درصد سولفات كلسيم 

                                                 
1- SRB : Sulphide Reducing Bacteria 
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اين . گرددها به وسيله پشت بند احاطه مياي قرار داده شده و اطراف آنهاي پارچهر كيسهمعموأل د
  . شوندهاي مختلف ساخته و بسته بندي ميآندها توسط سازندگان آن در وزن

 سال شبكه را حفاظت نمايند و پس از 20آندها بايد طوري انتخاب و طراحي شوند كه حداقل براي      
  .يد آندها به صورت كامل تعويض شوند سال با5گذشت 

 بخش پيوست 4-5-شماي عمومي نصب و نحوه اتصال آندهاي فداشونده به لوله در شكل شماره پ     
  . نشان داده شده است

  
   حفاظت كاتدي به روش تزريق جريان مستقيم17-15-5

ها و ندي به لولهدر اين روش جريان برق از يك مبدل يكسو كننده گرفته شده و از طريق بستر آ
هاي سيليس دار بستر آندي با استفاده از انواع آندهاي گرافيتي يا چدن. گرددتاسيسات مدفون اعمال مي

جهت تعيين مقاومت الكتريكي سيستم الزم . شودبه فاصله مناسبي از خط لوله و تأسيسات نصب مي
 بر آن از پشت بند خرده ذغال المقدور داراي مقاومت مخصوص كم بوده و اضافهاست محل نصب حتي

كك در تمام طول بستر آندي استفاده شود، چنانچه در عمق مورد نظر بستر آندي به آبهاي تحت 
  . االرضي برخورد شود كاربرد پشت بند ضرورت ندارد

  
   بستر آندي17-15-5-1

اي اهميت در سيستم حفاظت كاتديك نحوه استقرار و محل دفن آندها كه بستر آندي نام دارد دار
ها بسترهاي آندي به انواع مختلف با توجه به وضعيت استقرار آندها و عمق دفن آن. باشدزيادي مي

هاي توانند بر اساس موقعيت مكاني و عوامل طراحي به صورتبسترهاي آندي مي. شوندتقسيم بندي مي
  .ي ذغالي و چاهي آبيبستر آندي سطحي افقي، سطحي عمودي، چاه: مختلف اجرا شوند كه عبارتند از

هايي كه به دليل عبور جاده و يا تراكم تأسيسات و همچنين باال بودن فوق العاده مقاومت در محل     
مخصوص زمين، امكان نصب و بازدهي مطلوب از بستر سطحي وجود نداشته باشد، از بسترهاي چاهي 

ايد متناسب با سطح آب در چاه باشد در حالت استفاده از بستر چاهي آبي عمق چاه ب. شوداستفاده مي
در صورتيكه محل فاقد آب باشد بايد از . به طوري كه فاصله اولين آند تا سطح آب حداقل ده متر باشد

  .ذغال كك به عنوان پشت بند استفاده شود
  . توان به منابع معتبر مراجعه نمودهاي حفاظت كاتدي ميبراي محاسبات مربوط به طراحي سيستم     

اي باشد كه عالوه بر ر طراحي بستر آندي عوامل اقتصادي نيز بايد در نظر گرفته شوند و طرح به گونهد
  .تامين ايمني الزم از نظر اقتصادي نيز به صرفه باشد
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   كنترل و ارزيابي 17-15-6
ل هاي حفاظت كاتدي نصب شده بايد به طور ادواري و حداقجهت اطمينان از كارايي و بازدهي سيستم

هر سه ماه يكبار، اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك اطراف آن با استفاده از يك دستگاه ولت متر 
سولفات مس انجام /  هزار اهم به ازاي يك ولت باشد و نيم پيل مس50كه داراي مقاومت داخلي حداقل 

  . شود
  

   نقاط اندازه گيري 17-15-7
 از طريق نقاطي كه روي خطوط لوله يا تأسيسات مدفون تعبيه اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك

هاي لوله كشي گاز هاي حفاظت كاتدي شبكهدر سيستم. شودبيني گرديده است انجام مييا پيش
شود، فواصل نقاط بايد متناسب با هاي مسكوني كه به روش تزريق جريان انجام ميها و شهركمحوطه

  . گستردگي شبكه باشد
اندازه  در مورد آندهاي فداشونده، نقاط.  متر در نظر گرفته شود300قل فاصله بين دو نقطه حدا     

آندي به يك اندازه است، پيش بيني و نصب  هايي كه فاصله آن از دو حفره متواليگيري بايد در محل
  . شوند
ت نشان داده  بخش پيوس4-5-به عنوان نمونه شماي عمومي نقاط اندازه گيري در شكل شماره پ     

 . شده است

 

   اتصاالت عايقي 17-15-8
اين قطعات به . اتصاالت عايقي قطعاتي هستند كه ارتباط الكتريكي بين دو طرف آنها قطع گرديده است

اتصاالت عايقي . روندمنظور جداسازي الكتريكي بين دو قسمت از شبكه يا خطوط فوالدي گاز به كار مي
 13-4-ايق بين فلنجي بوده و بر طبق استانداردهاي مندرج در جدول پبايد از نوع لبه جوشي و يا ع

 نصب اتصاالت عايقي در مبادي ورودي و خروجي ايستگاههاي. بخش پيوست توليد و آزمايش شده باشند
تقليل فشار و اندازه گيري به منظور جداسازي الكتريكي ايستگاه از خط لوله فشار قوي ورودي و لوله 

  .ي الزامي استفشار ضعيف خروج
  . ها و ملزومات ايستگاه به لحاظ رو زميني بودن بايد با رنگ آميزي ايستگاه انجام شودحفاظت از لوله

  
  هاي اتصال  جعبه17-15-9

هاي ارتباطي بين تجهيزات و بستر آندي سيستم حفاظت كاتدي و همچنين جهت براي اتصال كابل
 .  رگردان و يا القائي بايد نصب شوندهاي سكنترل و ارزيابي ميزان تأثير جريان
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    كنترل كيفيت، آزمايش، بازرسي، صدور تائيديه،17-16
  تحويل و تزريق گاز در سيستم لوله كشي گاز

  
  

   كليات17-16-1
شود، تخلية از آزمايش و صدور تأييديه نهايي توسط دستگاه نظارت كه مطابق بندهاي زير انجام ميپس 

  . كشي بايد طبق دستورالعمل شركت ملّي گاز صورت گيردهوا، تزريق گاز و راه اندازي سيستم لوله 
  

   آزمايش17-16-2
. برداري مورد آزمايش فشارپذيري قرار گيرندهاي گازرساني بايد پس از تكميل و قبل از بهرهشبكه

هاي لوله كشي گاز در شبكه. باشدزمايش نشتي ميآزمايش فشار پذيري شامل آزمايش مقاومت و آ
براي انجام آزمايش مقاومت و نشتي . شودآزمايش مقاومت و نشتي به صورت توأم و همزمان انجام مي

  .توان از هواي فشرده يا گاز بي اثر استفاده نمودمي
  

   تجهيزات و لوازم مورد نياز براي انجام آزمايش17-16-3
  : باشدهاي مورد نياز به شرح زير ميهيزات و دستگاهجهت انجام آزمايش تج

  كمپرسور هوا-

  هدر يا منيفولد-

  شيلنگها و اتصاالت-

 و ابزارآالت نصب  ميز كار-

  تجهيزات ايمني و امداد-

  وسائل حمل و نقل-

  ژنراتور برق-
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  پوند بر اينچ مربع200 دستگاه فشار سنج وزنه اي با دامنه كاركرد صفر تا -

  پوند بر اينچ مربع200دستگاه ثبات فشار با دامنه كاركرد صفر تا  -

  پوند بر اينچ مربع200هاي ساعتي با دامنه كاركرد صفر تا  فشارسنج-

  درجه سانتيگراد50 تا 20 دستگاه ثبات دما با دامنه كاركرد -

  درجه سانتيگراد50 تا 20 دماسنج ديجيتالي با دامنه كاركرد -

 اي يا الكليهدماسنج جيو -

  
  هاي آزمايش تنظيم دستگاه17-16-4

از شركتهاي معتبر و با ) تنظيم(گيري بايد داراي گواهينامه كاليبراسيون ها و وسائل اندازهكليه دستگاه
  .ها بيش از سه ماه نگذشته باشدباشند كه از زمان صدور آنتجربه 

  
  يشهاي مجري در ارتباط با انجام آزما مسئوليت17-16-5

تواند آزمايش را خود راسأ انجام دهد و يا در اين خصوص از خدمات شركتهاي معتبر و با مجري مي
  .هاي گازرساني استفاده نمايدهاي شبكهتجربه در زمينه آزمايش

ها و وسائل اندازه گيري مناسب براي انجام آزمايش و همچنين تأمين مسئوليت تامين كليه دستگاه     
  .امات ايمني الزم بر عهده مجري استتجهيزات و اقد

اي، مجري مسئوليت ايمني عمليات آزمايش بر عهده مجري بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه     
  .مسئول خواهد بود

قبل از شروع آزمايش بايد كليه تجهيزات و لوازم آزمايش شامل منيفولد و شيلنگها و اتصاالت به      
  .گاه نظارت مورد بررسي و آزمايش فشار پذيري و كنترل نشت قرار گيرندوسيله مجري و با حضور دست

  
   ها برنامه انجام آزمايش17-16-6

ها را حداقل يك هفته قبل به صورت كتبي به دستگاه مجري موظف است برنامه جزء به جزء آزمايش 
  . نمايدهاي را تنظيمنظارت اعالم نموده و با هماهنگي دستگاه نظارت، برنامه آزمايش

 

  هاي دستگاه نظارت در ارتباط با انجام آزمايش مسئوليت17-16-7
   مسئوليت كنترل تجهيزات ايمني -
  ها هاي آزمايش و كنترل صحت كاركرد آن مسئوليت بررسي و تائيد مناسب بودن دستگاه-
  ها ودن دستگاههاي آزمايش و نيز اطمينان از تنطيم بهاي تنطيم دستگاه مسئوليت كنترل گواهينامه-
   مسئوليت بررسي مدارك آزمايش و تأييد نتيجه نهايي پس از اتمام مراحل آزمايش -
   حضور دستگاه نظارت در كليه مراحل آزمايش و نظارت بر روند پيشرفت كار از نزديك -
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   اقدامات قبل از شروع آزمايش17-16-8
. ي شبكه به طور كامل دفن شده باشدهاي مقاومت و نشتي بايد كليه قسمتهاقبل از شروع آزمايش

در چنين حالتي . آن مدفون و قسمتي غير مدفون باشد، ممنوع است هائي كه قسمتي ازآزمايش شبكه
  .بايد قسمت مدفون از قسمت غير مدفون جدا شود و هر قسمت بصورت مجزا مورد آزمايش قرار گيرد

شي مورد آزمايش قرار گيرد، جدا كردن آن در صورتي كه الزم باشد قسمتي از يك شبكه لوله ك     
يا جداسازي به ) درپوش جوشي(ها بايد به وسيله اتصاالت دائمي از قبيل كپ قسمت از ساير قسمت
استفاده از شير براي جداسازي يك قسمت از لوله كشي از قسمت ديگر براي . وسيله فلنج انجام شود

  . باشدآزمايش مجاز نمي
هاي هاي مقاومت و نشتي بايد يك چادر يا كاروان جهت استقرار دستگاهشجهت انجام آزماي     

آزمايش بايد در يك انتهاي شبكه لوله كشي و در محل  محل نصب چادر يا كاروان . آزمايش تامين گردد
  .مناسب باشد

  
  هاي مقاومت و نشتي مراحل انجام آزمايش17-16-9

  هاي آزمايش  نصب دستگاه-1
اي، دستگاه ثبات فشار و غيره بايد در داخل هاي آزمايش شامل دستگاه فشارسنج وزنههمنيفولد و دستگا

  .  چادر يا كاروان آزمايش و در محل مناسب نصب گردد
 متري از انتهاي لوله كشي و بر روي لوله نصب 30دستگاه ثبات درجه حرارت بايد در فاصله حداقل      
. رت بايد خاك روي لوله برداشته و عايق لوله از آن جدا شودبراي نصب دستگاه ثبات درجه حرا. گردد

سپس حسگر دستگاه را بر روي لوله لخت قرار داده و روي لوله را با پشم شيشه پوشاند و روي لوله خاك 
  .نرم ريخته تا از تأثيرات حرارت محيط محفوظ بماند

كه لوله كشي با تزريق هواي فشرده از  قبل از شروع آزمايش بايد شب-  تميزكردن شبكه لوله كشي -2
  .يك انتها و تخليه هوا از انتهاي ديگر شبكه، از گرد و خاك و اشياء بجا مانده در آن تميز گردد

هاي و پس از تميز كردن شبكه، بايد شبكه  جهت شروع آزمايش-هاي مقاومت و نشتي   آزمايش-3
هاي مقاومت و نشتي شامل آزمايش. پر نمود ينچ مربعلوله كشي را از هواي فشرده با فشار صد پوند بر ا

  :باشددو مرحله مي
 24 به منظور تثبيت نوسانات درجه حرارت و فشار بايد شبكه حداقل به مدت - دوران يكنواختي -الف

در طول اين مدت تغييرات دما و فشار شبكه بايد به وسيله . ساعت به حال خود قرار داده شود
  .بت گرددهاي ثبات ثدستگاه

 48هاي مقاومت و نشتي به مدت  پس از يكنواخت شدن، آزمايش-هاي مقاومت و نشتي  آزمايش-ب
هاي طي اين مدت عالوه بر ثبت تغييرات دما و فشار شبكه به وسيله دستگاه. شودساعت انجام مي
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. ثبت شوداي قرائت گرديده و ثبات، بايد رأس هر ساعت، فشار از طريق دستگاه فشار سنج وزنه
هاي روغن كار همچنين هر دو ساعت يك بار نيز درجه حرارت زمين به وسيله ترمومتر از لوله

 .گذاشته شده در سطح شبكه اندازه گيري و ثبت شود

 پس از پايان آزمايش، اطالعات جمع آوري شده كه شامل نمودارهاي دما و -  بررسي نتايج آزمايش - 4
باشد، بايد توسط دستگاه نظارت بررسي و  گيري شده در طول آزمايش ميفشار ثبت شده و ارقام اندازه

  . پس از انجام محاسبات توسط مجري با استفاده از روابط زير، نتيجه اعالم گردد
  :روابط محاسباتي و پارامترهاي مربوطه به شرح ذيل است

Pm
T

TT
C

m
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21   

2.021  CPPP  

 
  كه در آن،
        1T                 بر حسب سانتيگراد ارت شروع آزمايشدرجه حر

    2T                             درجه حرارت خاتمه آزمايش بر حسب سانتيگراد

                درجه حرارت متوسط بر حسب سانتيگراد
2

21 TT
Tm


    

      1P                             شروع آزمايش بر حسب پوند بر اينچ مربعفشار
    2P                 فشار خاتمه آزمايش بر حسب پوند بر اينچ مربع

                 فشار متوسط بر حسب پوند بر اينچ مربع
2

21 PP
Pm


    

                             C  تغييرات فشار به علت تغييرات درجه حرارت بر حسب پوند بر اينچ مربع
    P                حداكثر افت فشار مجاز بر حسب پوند بر اينچ مربع

    
 2/0 شبكه پس از پايان آزمايش كمتر از در صورتي آزمايش مورد قبول خواهد بود كه افت فشار خط يا

  .)  پوند بر اينچ مربع در نظر گرفته شده است2/0خطاي دستگاههاي آزمايش . (پوند بر اينچ مربع باشد
باشد، آزمايش 2.0P آزمايش بايد تمديد گردد و در صورتي كه باشد، 2.0P در صورتي كه

  .و با نظر دستگاه نظارت نسبت به تمديد، تكرار و يا رد آزمايش تصميم گيري خواهد شدمردود بوده 
 پوند بر اينچ مربع 100 فشار آزمايش مقاومت و نشتي براي كليه فشارهاي بهره برداري برابر با :تبصره
  . است

 دفن مورد هاي مقاومت و نشتي قبل از در صورتي كه انجام آزمايش- آزمايش قطعات غير مدفون- 5
اي از لوله قبل از دفن در بيرون كانال مورد آزمايش قرار گيرد، در اين يا نياز باشد كه قطعه نظر باشد و

صورت پس از پر كردن آن با هواي فشره با فشار صد پوند بر اينچ مربع و با نصب يك دستگاه فشار سنج 



  ازكنترل كيفيت، آزمايش، بازرسي، صدور تائيديه، تحويل و تزريق گاز در سيستم لوله كشي گ  17-16

147 

ند كه در اين مدت نبايد هيچ گونه افت نماي ساعت يادداشت مي4ساعتي تغييرات فشار آن را به  مدت 
  . فشاري مشاهده شود

هاي شبكه لوله كشي در دو يا  در صورتي كه آزمايش- اتصاالت نهائي قطعات آزمايش به يكديگر -6
هائي استفاده شود كه قبأل چند قطعه مجزا انجام شده باشند، جهت اتصال قطعات به يكديگر بايد از لوله

شود  جوش نهائي كه براي اتصال قطعات آزمايش انجام مي. ذيري قرار گرفته باشندمورد آزمايش فشار پ
تا قبل از دريافت نتيجه پرتونگاري . بايد مورد آزمايش پرتونگاري قرار گرفته و نتيجه آن قابل قبول باشد
  .جوش و تاييد شدن نتيجه آن نبايد خاكريزي و دفن آن انجام شود

 را ها از اتمام كليه مراحل آزمايش مجري بايد گزارش نهائي و كامل آزمايش پس-گزارش نهائي آزمايش -7
  .تهيه و همراه با كليه مدارك جهت بررسي و تاييد به دستگاه نظارت ارائه نمايد
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  ايمني راهنماي   1 پيوست
  
  

هاي گاز  كننده مصرف  كشي گاز، بايد به دهنده لوله نكات و مسائل ايمني كه شخص يا شركت انجام
  :قرار زير است اطالع دهند به) طور كتبي به(صورت راهنماي ايمني   طبيعي به

  
  :شوند دو دستة عمده تقسيم مي    حوادث ناشي از گاز به1-1-پ
  سوزي و انفجار   آتش)الف-1-1-پ

علل مختلف گاز نشت نموده و در فضاي آشپزخانه يا منزل منتشر  در اين دسته از حوادث، ابتدا به
  .گردد سوزي مي سپس عاملي مانند جرقه و يا شعله، گاز را مشتعل نموده و سبب انفجار و آتش. شود مي

  :برخي از علل نشت گاز عبارتند از
  گاه گازسوز در دوسر اتصال آن توسط بست فلزيمحكم نبودن شيلنگ دست ) 1
  ديدن آنها  هاي طوالني و در معرض برخورد بودن و يا حرارت استفاده از شيلنگ ) 2
  ها فرسوده و يا غيراستاندارد بودن شيلنگ ) 3
  درپوش نداشتن شيرهاي مصرفي كه مورد استفاده نيستند ) 4
  هاي گازسوز دستگاهدخالت افراد ناوارد در تعمير و دستكاري  ) 5
  .هاي گازسوز غيراستاندارد و غيرمجاز استفاده از دستگاه ) 6
  
  گاززدگي)  ب-1-1-پ

خصوص بخاري  هاي گازسوز، به اين دسته از حوادث معموالً در اثر نداشتن دودكش مناسب براي دستگاه
 كننده ع گازهاي مسمومسوختن ناقص گاز و تجم. دهند و آبگرمكن، يا عدم تهوية كافي فضاي اتاق روي مي

كنند،  و يا كمبود اكسيژن سبب مسموميت افرادي كه در چنين فضايي تنفس مي) مونوكسيد كربن(
  .انجامد گاززدگي آنها مي  به شده و 
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    دستكاري در كنتور و رگوالتور گاز2-1-پ
  ناسب نصبمل در مح رگوالتور و كنتور گاز توسط شركت گاز ناحيه با رعايت تمام نكات ايمني و فني

  .هددآنها را تغيير   مجاز است محل  گاز ناحيه فقط شركت  صورت لزوم در. گردد مي
وسايل ايمني خاصي است كه در صورت بروز تغييرات فاحش فشار در شبكة  رگوالتور مجهز به     
ر قرار ها در معرض خط كننده كند تا مصرف طور خودكار جريان گاز را قطع مي كشي گاز شهر به لوله

كننده يا كنتور، بايد از هرگونه  در صورت روبرو شدن با موارد قطع گاز يا نشت گاز از تنظيم. نگيرند
  .دستكاري در آنها خودداري و از شركت گاز ناحيه درخواست كمك گردد

  
    شير مصرف3-1-پ

ي بتوان با بستن يك شير مصرف مجهز است تا در مواقع ضرور هر دستگاه گازسوز به  لولة گاز مربوط به
  .دستگاه جلوگيري نمود  اين شير از ورود گاز به

  .يك شير مصرف مستقل مرتبط باشد  هر دستگاه گازسوز بايد به )1
  .يك شير مصرف بايد خودداري شود  از اتصال دو يا چند دستگاه گازسوز به )2
گيرد حتماً با  قرار نمي فادهدستگاه گازسوزي مرتبط نيست و مورد است  انتهاي شيرهاي مصرفي كه به )3

  .درپوش مسدود شود
آن بسته نگه  مصرف شير شود، استفاده نمي طوالني از دستگاه گازسوزي براي مدت كه در صورتي ) 4

  .داشته شود
بايد بسته  گازسوز هاي در صـورت ترك منزل براي مدت طوالني، كليه شيرهاي مصرف دستگاه ) 5

  .شوند
حالت بسته بودن  ان گاز و درد، دستة شير در حالت باز بودن در امتداد جريدر شيرهاي استاندار ) 6

  .باشد عمود بر جريان گاز مي
باشند، از باز كردن شير اجاق گاز قبل از افروختن كبريت  در اجاق گازهايي كه فاقد شمعك مي ) 7

  .خودداري شود
عد از باز كردن شيرگاز شعله روشن باشند، اگر ب پيلوت مي هاي گازسوزي كه مجهز به در دستگاه ) 8

در هر حال بايد فوراً شير گاز را  .نشود معلوم است كه پيلوت يا تنظيم نيست و يا خاموش شده است
  .بررسي و رفع علت پرداخت بست و به

  .هاي آن داراي ترموكوپل باشد هاي گازسوزي استفاده گردد كه مشعل سعي شود از دستگاه ) 9
هاي گازسوز، در مواقع عدم استفاده از اين  ري از بازي كردن كودكان با دستگاهمنظور جلوگي به )10

  .وسايل، حتماً شير اصلي مصرف آنها بسته شوند
از وارد آوردن ضربه بر روي اجاق گاز بايد خودداري شود، زيرا اين عمل باعث سست شدن اتصاالت ) 11



     راهنماي ايمني1پيوست 

151 

  .و نشت گاز خواهد شد
  . گاز جلوگيري شوداز سر رفتن غذا، روي اجاق  )12
  . از قرار دادن دستگاه گازسوز در معرض كوران هوا و جريان باد خودداري شود )13
  .سوزي گردد  قرار گرفتن اشيا قابل اشتعال در مجاورت بخاري ممكن است سبب آتش )14
  
  هاي گاز    شيلنگ4-1-پ
لذا براي اتصال . شوند  ميسرعت فاسد هاي الستيكي معمولي در برابر مواد نفتي و گازي به شيلنگ )1

كشي بايد  سيستم لوله  ها كه استفاده از شيلنگ براي آنها مجاز شناخته شده، به اجاق و ساير دستگاه
طول . شده است، استفاده شود شده كه مخصوص گاز ساخته هاي الستيكي تقويت از شيلنگ

هاي طويل براي  ه از شيلنگاستفاد. متر بيشتر باشد  سانتي120هاي گاز نبايد حداكثر از  شيلنگ
  .نقاط مختلف منزل بسيار خطرناك است و بايد از اين كار احتراز نمود رساندن گاز به

هاي گازسوز قرار  وجه در معرض حرارت اجاق گاز و ساير دستگاه  هيچ  هاي گاز نبايد به شيلنگ )2
  .گيرند

هاي فلزي استفاده  بايد از بستهاي گاز در انتهاي لوله گاز و اجاق گاز،  براي محكم كردن شيلنگ )3
  .ها امكان جدا شدن شيلنگ از لوله و خروج گاز وجود دارد بدون اين بست. شود

  .شد شيلنگ و انتشار گاز خواهد  شدن شدن و جدا  جاي بست باعث بريده  پيچانيدن سيم به )4
حاصل شود كه بار مورد بازديد قرار داد تا اطمينان  هاي الستيكي را بايد هرچند وقت يك شيلنگ )5

گردد  توصيه مي. سوراخ نشده يا ترك بر نداشته باشد يا از محل بست بريده و يا سست نشده باشد
خوردگي تعويض  ظاهري از قبيل ترك هاي الستيكي در صورت وجود هرگونه اشكاالت كه شيلنگ

  .گردد
صورت  تا در دبار بازديد گرد كشي گاز در منزل نيز بايد هرچند وقت يك هاي فلزي لوله لوله )6

  .آميزي شوند شدن يا كنده شدن رنگ آنها مجدداً رنگ زخمي
  
     نشت گاز و استشمام بوي گاز5-1-پ

گونه  در صورت نشت گاز و يا استشمام بوي آن، قبل از هر كاري بايد دقت كرد كه در آن محل هيچ
شن و يا خاموش كردن اي زده نشود، از روشن كردن كبريت، فندك و امثال آن و همچنين از رو جرقه

  :وسايل برقي، خودداري و دستورات زير اجرا شوند
  . فوراً شير اصلي گاز بسته شود )1
  .گاز خارج شوند افراد خانواده از محل آلوده به ) 2
  .ها باز شوند در و پنجره ) 3
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  .گاز تسريع شود اي مرطوب جريان خروج هواي آلوده به با تكان دادن حوله پنبه ) 4
گاز تاريك باشد، براي روشنايي محل از چراغ قوه كه در خارج از فضاي آلوده  نچه محل آلوده بهچنا) 5

  .گاز روشن شده، استفاده شود به
باعث تشديد  سوزي در ساختمان، چون وجود گاز در لوله احتماالً در صورت بروز هر نوع آتش ) 6

كنتور قرار دارد بسته شود تا  بعد ازساختمان كه   سوزي خواهد شد، فوراً شير اصلي گاز به آتش
  .داخل ساختمان قطع گردد  جريان گاز به

كامل با شماره  نشت گاز، بدون فوت وقت و با خونسردي  گونه حادثة منجر به در صورت بروز هر ) 7
  .هاي پست امداد شركت گاز ناحيه تماس گرفته شود تلفن

ناشي از  آشپزخانه از ضايعـات در هاي استاندارد كننده  موقع از خاموش  ضمناً نصـب و استفادة به      
  .كند ها، جلوگيري مي سوزي آتش

  
     وسايل پيشگيري از خطرات گاز6-1-پ

ي و يا استانداردهاي معتبر جهاني مطابقت داشته استفاده از وسايل ايمني زير چنانچه با استاندارد ملّ
  :باشند، جهت باال بردن ضريب ايمني مفيد است

  )آشكارساز گاز طبيعي( گازياب )1
  آشكارساز گاز مونوكسيد كربن) 2
  .)نمايد شيلنگ گاز عمل مي كه در اثر شكستگي لوله و يا پارگي(شير خودكار قطع جريان گاز اضافي ) 3
  شير خودكار قطع گاز حساس در مقابل زلزله) 4
  
     ساير موارد7-1-پ
گاز هرگز از شعلة كبريت و امثال آن استفاده نشود بايد توجه داشت كه براي پيدا كردن محل نشت   )1

تشكيل شدن . يابي اقدام گردد نشت و تنها با استفاده از محلول صابون و يا مايع ظرفشويي نسبت به
  .حباب عالمت نشت گاز است

كرد، ولي  لولة ثابت متصل است بايد خودداري جا كردن وسايل گازسوزي كه مستقيماً به از جابه  )2
  .مؤسسة مجاز مجاز مراجعه شود ين امر الزم باشد براي تغيير محل لولة گاز آن، بهچنانچه ا

  .گازبندي اتصاالت گاز پس از هر تغيير وضعيت ضرورت دارد  )3
  وسيلة لولة فلزي به  شوند، بايد به طور ثابت و دايمي در يك محل نصب مي  وسايل گازسوزي كه به  )4

  .جايي آن خودداري شود د و از جابهكشي گاز ساختمان وصل گردن سيستم لوله
كشي گاز باشد، حتماً اين موضوع با شركت گاز ناحيه در ميان گذاشته  كه قصد توسعة لوله در صورتي  )5

  .تعويض رگوالتور و كنتور گاز باشد اقدام گردد  هاي الزم، چنانچه نياز به شود تا ضمن دريافت راهنمايي
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 علت نقصي در سيستم كشي گاز منزل انجام شود يا به ر لولهكند كه تغييرات جزيي د گاهي ايجاب مي )6
 ولي باشد، ظاهر ساده هرچند به اي تعميرات صورت پذيرد، اين تغييرات و تعميرات كشي، پاره لوله

  .انجام شود دار صالحيت يا مؤسسات متخصص اشخاص بايد توسط
 باشد، بدون اطالع شركت گاز بيني نشده هاي گازسوزي كه در طرح اوليه پيش اضافه كردن دستگاه )7

  .ناحيه ممنوع است
هاي گازسوز هرقدر هم كه جزيي باشد، مهم است و براي  هاي مختلف دستگاه معايب و نواقص قسمت )8

  .هاي مزبور و يا تعميركاران مجاز تماس گرفته شود تعمير آنها بايد فوراً با نمايندگي فروش دستگاه
ها و ضمايم  ي اين كار بايد شير مصرف را بست و سپس مشعلاجاق گاز بايد هميشه تميز گردد، برا )9

  .قرار داد آن را برداشته و كامالً تميز كرد و پس از خشك كردن، آنها را در محل خود
طور عادي در آن هوا جريان ندارد خودداري شود زيرا باعث  از نصب آبگرمكن گازي در اتاقي كه به  )10

  .فگي نمايدتواند ايجاد خ كمبود اكسيژن شده و مي
  .نصب هرگونه وسيلة گازسوز در حمام ممنوع است  )11
كننده  مسدود شدن دودكش وسايل گازسوز سبب سوخت ناقص گاز و ايجاد گاز خطرناك و مسموم  )12

  .گردد خفگي در اثر گازگرفتگي مي امر باعث اين شود كه كربن مي مونوكسيد
  و از محكم بودن آن اطمينان حاصلوسايل گازسوز بازرسي  بايد همواره محل اتصال دودكش به  )13

  .شود
آوري شود، حتماً انتهاي شير با درپوش مسدود گردد و  كه بعد از فصل سرما، بخاري جمع در صورتي  )14

  .در هنگام وصل مجدد از افراد با صالحيت كمك خواسته شود
افتاده هاي وسايل گازسوز بازرسي گردد و چنانچه كالهك آن  بار كالهك دودكش هرچند گاه يك  )15

  .باشد، در محل خود نصب شود
داخل دودكش  كالهك عالوه بر اينكه از نفوذ باران و برف و افتادن ساير اشيا و ورود پرندگان به  )16

  .كند، در منظم سوختن وسيلة گازسوز نيز مؤثر است جلوگيري مي
  .بام باالتر باشد متر از سطح پشت هاي توي كار بايد حداقل يك انتهاي دودكش  )17
هاي زير درها براي  وجود روزنه. بخاري گازسوز برسد م است كه هواي كافي براي سوختن گاز، بهالز  )18

  .اين منظور مفيد خواهد بود
كه وسيلة گازسوز با شعلة آبي و پايدار نسوزد و شعله آن زرد و قرمز و يا داراي پرش  در صورتي  )19

يا تنظيم نبودن فشار  ز نرسيدن هواباشد، بايد آن را جدي گرفت، زيرا ممكن است اين نقص ناشي ا
  .گاز باشد

وسيلة گازسوز از كانال مرتبط با هواي آزاد استفاده شود، مسدود  كه جهت هوارساني به در صورتي  )20
  .هاي طرفين كانال ممنوع است كردن دريچه
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بيني شده  پيش كشي گاز ساختمان نصب آبگرمكن زميني شده لوله كه در نقشه تأييد در صورتي  )21
يا از دودكش آبگرمكن زميني  جاي آن از آبگرمكن ديواري استفاده شود و وجه نبايد به  هيچ  ، بهاست

  .براي آبگرمكن ديواري استفاده نمود
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  محاسبات نمونه    2 پيوست
  
  

    تعيين اندازه قطر لولة گاز1-2-پ
كه ) 1-2-جدول پ(هاي گازسوز  براي دستگاه) 1-2-شكل پ(كشي  هاي مختلف لوله اندازة قطر قسمت

  :شود روش ذيل محاسبه مي  گيرند به در فواصل معين از كنتور قرار مي
كننده از  دورترين مصرف. شود ن نقطة مصرف محاسبه ميكشي گاز از رگوالتور تا دورتري طول لوله) الف

) 2-2-پ(باشد و فاصلة آن تا رگوالتور طبق نقشه گسترده در شكل   مي(FP)رگوالتور شومينه 
  . متر است8/32

  مربوط به2-4-17باشد، از جدول  كشي از جنس فوالد مي اينكه لوله و اتصاالت لوله  با توجه به ) ب
نزديكترين طول بزرگتر ) طول لوله(از روي ستون اول . كنيم الدي استفاده ميهاي فو ظرفيت لوله 

توجه داشته باشيد كه براي .  متر است35اين طول در جدول . كنيم  متر را انتخاب مي8/32از 
 متر است، استفاده 35كشي از همين رديف كه مربوط به  هاي لوله تعيين قطر كليه قسمت

  .شود مي
مصرف گاز . كنيم  شروع مي(A)كشي از نقطه  دن اندازة قطر لوله قطعات مختلف لولهبراي پيدا كر ) پ

 در همان رديف 2ـ4ـ17در جدول .  مترمكعب در ساعت است3/0 برابر است با (A)در نقطه 
كنيم و چون اين عدد در اين   مترمكعب در ساعت را جستجو مي3/0 متر، مقدار 35مربوط به 

كرده و اندازة قطر لوله را كه در  باشد را انتخاب  مي2/1 عدد بزرگتر ازآنكه رديف وجود ندارد، اولين
اين اندازه. خوانيم  نوشته شده است مي2/1رقم  باالي ستون مربوط به

2

پس، اندازة .  اينچ است1
 برابرABقطر قطعه 

2

  .كنيم  قطعات عمل ميهمين ترتيب براي ساير  به.   اينچ خواهد شد1
پز   و كباب(FP) هاي شومينه مقدار جريان حجمي را كه برابر با مصرف دستگاهBC  اينك براي قطعه 

(RC)مترمكعب در ساعت است كه پس از انجام عمليات 6/0اين مقدار . آوريم دست مي باشد، به  مي 
ذكرشده فوق، اندازه قطر اين قطعه نيز 

2

 1/0 برابر است با Hمصرف نقطه . آيد مي دست  چ به اين1
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 برابر با CHمترمكعب در ساعت و لذا اندازة قطر قسمت 
2

 مقدار ظرفيت CDدر قسمت . باشد  اينچ مي1
)7/06/01/0(: لوله برابر است با  مترمكعب در ساعت و اندازة قطر لولة اين قسمت از ستون 

مربوطه
2

 مترمكعب در ساعت و طبق روش فوق اندازة 5/3 برابر Iمصرف نقطة . آيد دست مي   اينچ به1
است با  برابر  مقدار ظرفيت لولهDEدر قسمت .  اينچ خواهد شد1 برابر DIقطر لولة قطعه 

)2/47/05/3( اينچ 1مربوطه   مترمكعب در ساعت و اندازة قطر لولة اين قسمت ازستون 
 برابر با EJو لذا اندازة قطر قسمت   مترمكعب در ساعت7/0 برابر است با Jمصرف نقطة . آيد دست مي به

2

  . اينچ خواهد شد1
: اين مقدار برابـر است با.  بايد ظرفيت كل را حساب نمـودEFبـراي پيدا كردن اندازة قطر قطعه 

)9/47/02/4( اينچ 1كار بردن روش فوق اندازة قطر لوله اين قطعه،  ر ساعت كه با به مترمكعب د 
  .خواهد شد

  
  هاي گازسوز نمونه   ميزان مصرف دستگاه1-2-جدول پ
 ميزان مصرف عالمت اختصاري دستگاه گازسوز

  متر مكعب در ساعتP 5/3 پكيج ديواري

  متر مكعب در ساعتGC 7/0 اجاق گاز خانگي فردار

  متر مكعب در ساعتLi 1/0 روشنايي

  متر مكعب در ساعتFP 3/0 شومينه گازي

  متر مكعب در ساعتRC 3/0 پز كباب
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  .كشي گاز نمونه  نقشه پالن لوله1-2-شكل پ
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 .كشي گاز نمونه   نقشه ايزومتريك لوله2-2-شكل پ
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ايمني و ضوابط بهره برداري و نگهداري از    3پيوست 
  سيستم  لوله كشي گاز

  
  

  كليات  1-3-پ
  .  ، رعايت موارد ذيل الزامي است9-17 و 8-17 ، 7-17عالوه بر رعايت مفاد مندرج در فصول 

دود  تأمين هواي مورد نياز براي احتراق و خروج محصوالت احتراق كليه وسايل گازسوزي كه درح-الف
ي ساختمان و گيرند، بايد الزامات مبحث چهاردهم مقررات ملّشمول مقررات ايمني اين مبحث قرار مي

  . آيين نامه طراحي و اجراي دودكش از انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن را رعايت نمايند
ل كارخانه سازنده هاي وسايل گازسوز بايد به دستورالعم در طراحي، نصب و راه اندازي دودكش:تبصره

  . محصول گازسوز استاندارد مراجعه نمود
ي يا استانداردهاي معتبر جهاني مطابقت داشته  استفاده از وسايل ايمني زير چنانچه با استاندارد ملّ-ب 

  . شودباشد، توصيه مي
 گازياب يا آشكار ساز گاز طبيعي 

 آشكارساز گاز منواكسيد كربن 

 اضافي شير خودكار قطع جريان گاز 

 شير خودكار قطع گاز حساس در مقابل زلزله

شده فوق بايد توسط كارشناسان متخصص مرتبط  نحوه نصب و انتخاب محل نصب وسايل ايمني ياد
 . صورت پذيرد

  
    بهره برداري و نگهداري از تأسيسات و تجهيزات  2-3-پ

كشي گاز مشتركين عمده شرح  هاي ايمني مربوط به اجراي لوله در اين بخش از مقررات، پيش بيني
  .تواند شامل مقررات جامع ايمني باشدبديهي است اين مقررات نمي. شودداده مي



 هفدهممبحث 

160 

    بازرسي جهت پيدا كردن محل نشت گاز 1-2-3-پ
 براي تجسس و پيداكردن محل نشت گاز به هيچ وجه نبايد از كبريت، شمع، فندك، و هرگونه شعله 

اين منظور بايد از وسائل مناسب نشان دهنده نشت گاز استفاده به عمل ديگر استفاده شود، براي انجام 
ها و ساير نقاط مشكوك به نشت گاز را با آب و صابون و يا مايع مشابه آيد يا اينكه بايد محل اتصال لوله

  .آزمايش قرار داد آن مورد
 
    اقدامات فوري در موارد نشت گاز2-2-3-پ

االمكان بايد  است، حتي وم شدكه گاز در داخل ساختماني پخش شده  در صورتي كه دراثر بازرسي معل
  : و هم زمان انجام داداقدامات زير را فوراً

  . اطاق، ساختمان و يا محوطه آلوده به گاز از كليه ساكنين آن تخليه گردد:  الف
از حوله مرطوب است، باز كرده و با استفاده  هاي محلي را كه گاز در آن جمع شده  درها و پنجره: ب 

  .جريان خروج گاز را تسريع نمود
دقت گردد كه .  از هرگونه امكانات براي از بين بردن كليه منابع توليد احتراق بايد استفاده شود: پ 

ها و غيره ازكشيدن سيگار، روشن كردن كبريت، قطع و وصل كليدها و وسايل برقي يا باز كردن در كوره
 امكان جريان اصلي برقي از محل دورتري قطع شود تا كليدهاي درصورت. جلوگيري به عمل آيد

  .خودكار برقي نيز در محوطه خطرناك نتوانند به طور خودكار عمل نمايند
توان از چراغ قوه دستي كه در خارج از محيط آلوده  در چنين مواقع اضطراري در صورت لزوم مي     

  .روشن شده باشد، استفاده نمود
  . به محوطه مربوط قطع شودجريان گاز:  ت 
  .ساختمان هاي مجاور نيز از نظر آلوده شدن به گاز بازرسي گردد:  ث 
 .مراتب به شركت ملي گاز ايران اطالع داده شود :  ج 

  
    استعمال دخانيات و بكاربردن شعله باز3-2-3-پ

اشند، بايد از كشيدن سيگار، به  محتوي گاز بوده و يا داراي گاز مي بهايي كه قبالً هنگام كار بر روي لوله
اي كه توليد احتراق يا حرارت كند و  كار بردن شعله گاز، فانوس و به طور كلي به كار بردن هر نوع وسيله

 احتياطهاي ايمني الزم براي  اجتناب شود مگر اينكه قبًالهمچنين از انجام عمليات جوشكاري اكيداً
  .اشدجلوگيري از خطر آتش سوزي به عمل آمده ب
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   وقفه در كار 4-2-3-پ
اي پيش آيد، قبل  كشي موجود وقفه  در مواردي كه در كار تعميرات يا تغييرات بر روي يك سيستم لوله

  .از ترك محل بايد شرايط سيستم را به وضع بدون خطري درآورد
  
    قطع شدن گاز5- 2-3- پ

اضطراري و فوري بايد تمام مصرف كشي جز در مواقع   قبل از قطع جريان گاز سيستم لوله- الف 
  .كنند از قطع جريان گاز مطلع نمودكنندگان را كه از آن شبكه استفاده مي

گيرند  گاز مي ن لولهآهائي كه از ها و پيلوت شير اصلي لوله را قبل از بستن شيرهاي كليه مشعل- ب 
د از طريق آزمايش اطمينان نبايد بست مگر در موارد اضطراري و فوري، پس از بستن شير اصلي باي

  . قطع شده استحاصل نمود كه جريان گاز كامالً
توان با تحت نظر گرفتن شماره انداز كنتور و يا با استفاده از يك فشارسنج يا  اين آزمايش را مي     

  .اي مشابه آن انجام داد  وسيله
بوط به كنتور موردنظر بسته باشد  شير گاز مردر صورت وجود چند كنتور بايد دقت نمود كه حتماً      

  .براي باز كردن مجدد گاز بايد پيش بينيهاي مذكور به عمل آيد
  
  كشي موجود هاي لوله   تغييرات در سيستم6- 2-3-پ

گيرد كه اطمينان حاصل شود جريان گاز  كشي موجود بايد هنگامي انجام  تغييرات در سيستمهاي لوله
اي كه  در اجراي اين تغييرات بايد به شرايط انجام كار، طول لوله. است  قطع شده به آن سيستم كامالً

  .بايد گازآن تهويه شود، فشار سيستم مربوطه وغيره توجه كافي مبذول گردد 
كشي گاز در حال كار و يا اتصال وسايل   گرفتن انشعاب جديد به وسيله جوشكاري از سيستم لوله     

 مجرب و روش صحيح و به وسيله افرادي متخصص و كامالًمورد نياز به شرطي كه اين كار طبق 
  .كارآزموده و با اطالع و مجوز اداره گاز ناحيه انجام گيرد، مجاز مي باشد

  
  هاي ايمني براي جلوگيري از اشتعال اتفاقي در ضمن انجام تغييرات در پيش بيني  7- 2-3-پ

  كشي  سيستم لوله                     
است باعث آسيب رساندن به افراد يا اموال   هوا در محوطه ممكن تعال مخلوط گاز ودر مواردي كه اش
در ادامه چند نمونه از . هاي الزم براي جلوگيري از چنين اشتعال يا انفجار به عمل آيدشود بايد احتياط

  .شوداين موارد براي مثال شرح داده مي
  .آن محوطه جلوگيري به عمل آيد در  از استعمال دخانيات و استفاده از شعله باز- الف
  . دو طرف محل بريده شده از لوله هاي گاز را به وسيله يك نوار اتصال فلزي به يكديگر وصل نمائيد- ب
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هاي الكتريسيته ساكن طبق نظر متخصصين مربوطه احتياط  براي جلوگيري از ايجاد جرقه در اثر- پ
  .الزم به عمل آيد

 با ظرفيت و اندازه مناسب تهيه و در نقاطي كه در دسترس همه هاي دستي آتش خاموش كن- ت
  .افراد آن محوطه باشد نصب شود

 
   تخليه هوا، تزريق گاز و راه اندازي8-2-3-پ

  .   ي گاز ايران صورت گيردتخليه هوا، تزريق گاز و راه اندازي بايد مطابق با دستورالعمل شركت ملّ
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  هاجدول   4پيوست 
  
  

  1-4-جدول شماره پ
  وزن هر متر  ضخامت  قطر خارجي  اندازه اسمي

  كيلوگرم  ميليمتر  اينچ  ميليمتر  اينچ  اينچ  متريك

15  1  
2  840/0  3/21  109/0  8/2  28/1  

20  3  
4  050/1  7/26  113/0  9/2  70/1  

25  1  315/1  4/33  133/0  4/3  52/2  

32  4
11  

  
660/1  2/42  140/0  6/3  43/3  

40  
2
11  90/1  3/48  145/0  7/3  07/4  

50  2  375/2  3/60  154/0  9/3  42/5  
65  

2
12  875/2  0/73  156/0  0/4  81/6  

80  3  50/3  9/88  172/0  4/4  17/9  
100  4  50/4  3/114  172/0  4/4  92/11  
150  6  625/6  3/168  172/0  4/4  78/17  
200  8  625/8  1/219  188/0  7/4  84/24  
250  10  750/10  1/273  219/0  6/5  94/36  
300  12  750/12  9/323  250/0  4/6  11/50  

  .رود  قطر اسمي لوله فقط به عنوان شناسه به كار مي-1 
 .باشد  مي-5/3%و + 10% و رواداري وزن -10%و + 15%ابعاد ) تلرانس( رواداري -2

 . نيز قابل قبول مي باشد ( STANDARD WEIGHT) 40هاي رده  استفاده از لوله-3
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  2-4-جدول شماره پ
  IGS  كاال نوع

STANDARDS  
IPS  

STANDARDS  
 IPS – M – TP – 310--- زير نوار

 IPS – M – TP –321--- زير نوار پرايمر

 IGS- M -TP-025IPS – M – TP –311 رو نوار

 IGS-TP-014(1) – p4IPS – M – TP –313 سرجوش نوار

 IGS-TP-014(1) – p4IPS – M – TP –322 سرجوش نوار پرايمر

 IGS-TP-014(1) – p5IPS – M – TP –314 قيري پايه سرجوش نوار

 IGS-TP-014(1) – p5IPS – M – TP –323 قيري پايه سرجوش پرايمر

 IPS – M – TP –316--- راكشيلد نوار

 IGS-TP-011-1(1)IPS – M – TP –295 نفتي پايه قير

 IGS-TP-011-1(1)IPS – M – TP –285 نفتي پايه قير پرايمر

 -----IGS- M -TP-016(1) مربوطه مرپراي و شده اصالح نفتي پايه قير

 IPS – M – TP –240----- سنگي ذغال قير

 IPS – M – TP –280----- سنگي ذغال قير پرايمر

 IPS – M – TP –275---- مصنوعي پرايمر

 INNERWRAP( ----IPS – M – TP –300( داخلي شيشه پشم نوار

  نفتي پايه قير با اندود قير شيشه پشم نوار
)OUTER WRAP( 

----IPS – M – TP – 306 

 سنگي ذغال پايه قير با اندود قير شيشه پشم نوار
)OUTER WRAP( ----IPS – M – TP – 305 

 IGS- M -PL-006(1)IPS – M – TP – 750 (8) عايقي اتصال

  ----IGS – TP – 010 – 1&2 اليه سه اتيلن پلي پوشش

  ----IGS- M -TP-014 - 6(1) سرجوش حرارتي انقباضي نوار

  ----IGS-TP-014-1 يورتان پلي دوجزئي پوشش
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  هاي مختلف  ضرايب تصحيح براي گاز طبيعي با چگالي3-4-جدول شماره پ
  5/0  55/0  6/0  65/0  7/0  چگالي
  14/1  09/1  04/1  1  96/0  ضريب

  
  

عب در ساعت براي گاز ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مكظرفيت لوله  4-4-جدول شماره پ
   درصد10و حداكثر افت فشار )  پاسكال13790( پوند بر اينچ مربع 2و فشار اوليه  65/0طبيعي با چگالي 

  طول لوله  )اينچ(قطر اسمي لوله 
  )متر(

4
3  1  4

11  
2
11  2  2

12  3  4  6  
15  16  30  62  93  180  276  418  725  1657  
20  11  21  43  64  124  217  375  725  1657  
45  9  17  34  52  99  175  301  620  1657  
60  8  14  30  44  85  150  258  531  1569  
75  7  13  26  39  75  132  229  470  1390  
90  6  12  24  35  68  120  207  426  1260  
120  5  10  20  30  58  103  177  365  1078  
150  6/4  9  18  27  52  91  157  323  956  
200  4  7  15  23  44  78  134  277  818  
250  5/3  5/6  13  20  39  69  119  245  725  
300  2/3  6  12  5/18  36  93  108  222  957  
350  9/2  5/5  11  17  33  58  99  204  606  
400  7/2  1/5  5/10  5/15  31  54  92  190  562  
450  5/2  8/4  10  5/14  29  50  87  179  527  
500  4/2  5/4  5/9  14  27  47  82  169  498  
550  3/2  3/4  9  5/13  26  45  78  160  473  
600  2/2  1/4  8  13  25  43  74  153  451  
  : يادآوري

  . متر در ثانيه محاسبه شده است 20ظرفيتهاي جدول فوق براساس حداكثر سرعت گاز  -1
  . داده شده است ضرب گردد3ها الزم است ارقام فوق در ضرايبي كه در جدول شماره براي ساير چگالي -2
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ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مكعب در ساعت براي گاز ظرفيت لوله 5-4-جدول شماره پ
   درصد10و حداكثر افت فشار )  پاسكال34474( پوند بر اينچ مربع 5و فشار اوليه  65/0طبيعي با چگالي 

  طول لوله  )اينچ(قطر اسمي لوله 
  )متر(

4
3  1  4

11  
2
11  2  2

12  3  4  6  
15  27  51  93  127  210  320  486  842  1925  
30  19  36  75  113  210  320  486  842  1925  
45  5/10  29  61  92  180  320  486  842  1925  
60  5/13  25  53  80  156  277  484  842  1925  
75  12  22  47  71  140  248  433  842  1925  
90  11  20  43  65  127  226  395  823  1925  
120  5/9  18  37  56  110  196  342  713  1925  
150  5/8  16  33  50  99  175  306  637  1918  
200  5/7  14  29  44  85  152  265  552  1661  
250  5/6  12  26  39  76  136  237  494  1486  
300  6  11  24  36  70  124  216  451  1359  
350  5/5  5/10  22  33  64  115  200  417  1259  
400  5  10  21  31  60  107  187  290  1175  
450  5  5/9  20  29  57  101  176  368  1107  
500  5/4  5/8  19  28  54  96  167  349  1001  
550  5/4  5/8  18  27  51  91  160  333  1001  
600  4  8  17  26  49  87  153  318  959  
  : يادآوري

  . متر در ثانيه محاسبه شده است 20حداكثر سرعت گاز ظرفيتهاي جدول فوق براساس   -1
  . داده شده است ضرب گردد3ها الزم است ارقام فوق در ضرايبي كه در جدول شماره براي ساير چگالي  -2
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ها با قطر و طول مختلف بر حسب مترمكعب در ساعت براي گاز طبيعي با ظرفيت لوله 6-4-جدول شماره پ
   درصد10و حداكثر افت فشار )  پاسكال103421( پوند بر اينچ مربع 15ليه و فشار او 65/0چگالي 

  طول لوله  )اينچ(قطر اسمي لوله 
  )متر(

4
3  1  

4
11  

2
11  2  2

12  3  4  6  

15  50  81  140  119  315  483  733  1272  2906  
30  40  76  140  191  315  483  733  1272  2906  
45  33  62  130  191  315  483  733  1272  2906  
60  28  54  112  170  315  483  733  1272  2906  
75  25  48  100  152  296  483  733  1272  2906  
90  23  44  92  139  270  478  733  1272  2906  
120  20  38  79  120  234  414  723  1272  2906  
150  18  34  71  107  210  370  647  1272  2906  
200  16  30  61  93  181  321  560  1167  2906  
250  14  26  55  83  162  287  501  1044  2906  
300  13  24  50  76  148  262  457  953  2870  
350  12  22  46  70  137  242  423  882  2657  
400  11  21  43  66  128  227  396  825  3485  
450  10  10  41  62  121  214  373  778  2243  
500  10  19  39  59  115  203  354  738  2223  
550  9  18  37  56  109  193  338  704  2120  
600  9  17  35  54  105  185  323  674  2029  
800  8  15  31  47  91  160  280  584  1757  
1000  7  13  27  42  81  143  250  522  1572  
  : يادآوري

  .شده است  متر در ثانيه محاسبه 20ظرفيتهاي جدول فوق براساس حداكثر سرعت گاز   -1
  . داده شده است ضرب گردد3ها الزم است ارقام فوق در ضرايبي كه در جدول شماره براي ساير چگالي  -2
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ظرفيت لوله ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مكعب در ساعت براي گاز  7-4-جدول شماره پ
  درصد10و حداكثر افت فشار ) پاسكال 206843( پوند بر اينچ مربع 30و فشار اوليه  65/0طبيعي با چگالي 

  طول لوله  )اينچ(قطر اسمي لوله 
  )متر(

4
3  1  

4
11  

2
11  2  2

12  3  4  6  

15  75  122  211  288  474  727  1104  1915  4376  
30  69  122  211  288  474  727  1104  1915  4376  
45  57  108  211  288  474  727  1104  1915  4376  
60  49  93  194  288  474  727  1104  1915  4376  
75  44  83  174  263  474  727  1104  1915  4376  
90  40  76  158  240  474  727  1104  1915  4376  
120  35  66  137  208  405  716  1104  1915  4376  
150  31  59  123  186  362  640  1104  1915  4376  
200  27  51  106  161  314  554  968  1915  4376  
250  24  46  95  144  280  496  865  1804  4376  
300  22  42  87  131  256  453  790  1647  4376  
350  20  39  80  122  237  419  731  1525  4376  
400  19  36  75  114  222  392  684  1426  4294  
450  18  34  71  107  209  369  645  1345  4048  
500  17  32  67  102  198  350  6912  1276  3841  
550  16  31  64  97  189  334  582  1216  3662  
600  15  29  61  93  181  320  559  1164  3506  
800  13  25  53  80  157  277  484  1008  3036  
1000  12  23  47  72  140  248  423  902  2716  
  : يادآوري

  .اسبه شده است  متر در ثانيه مح20ظرفيتهاي جدول فوق براساس حداكثر سرعت گاز   -1
  . داده شده است ضرب گردد3ها الزم است ارقام فوق در ضرايبي كه در جدول شماره براي ساير چگالي  -2
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ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مكعب در ساعت براي گاز ظرفيت لوله  8-4-جدول شماره پ
  درصد10و حداكثر افت فشار )   پاسكال413686( پوند بر اينچ مربع 60و فشار اوليه  65/0طبيعي با چگالي 

طول   )اينچ(قطر اسمي لوله 
  لوله

4  )متر(
3  1  4

11  
2
11  2  2

12  3  4  6  

15  125  203  352  481  792  1215  1844  3200  7350  
30  125  203  352  481  792  1215  1844  3200  7350  
45  103  196  352  481  792  1215  1844  3200  7350  
60  89  170  352  481  792  1215  1844  3200  7350  
75  80  152  316  479  792  1215  1844  3200  7350  
90  73  139  289  438  792  1215  1844  3200  7350  
120  63  120  250  379  738  1215  1844  3200  7350  
150  56  107  224  339  660  1166  1844  3200  7350  
200  49  93  194  294  571  1010  1763  3200  7350  
250  44  83  173  263  511  903  1577  3200  7350  
300  40  76  158  240  466  825  1439  3000  7350  
350  37  70  146  232  432  763  1333  2778  7350  
400  35  66  137  208  404  714  1247  2598  7350  
450  33  62  129  196  380  673  1175  21450  7350  
500  31  59  122  186  361  639  1115  2324  6998  
550  29  56  117  177  345  609  1063  2216  6672  
600  28  54  112  169  330  583  1018  2122  6388  
800  24  47  97  147  286  505  881  1837  5532  
1000  22  42  87  131  255  452  788  1643  4948  
  : يادآوري

  . متر در ثانيه محاسبه شده است 20ول فوق براساس حداكثر سرعت گاز ظرفيتهاي جد  -1
  . داده شده است ضرب گردد3ها الزم است ارقام فوق در ضرايبي كه در جدول شماره براي ساير چگالي  -2
  

  9-4-جدول شماره پ
   و باالتر6  4  3 الي 4/1،1  1 و 4/3  قطر نامي لوله به اينچ

  5  4  3  5/2  فواصل اتكا به متر
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  حريم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تأسيسات 10-4-جدول شماره پ

يف
رد

  

  شرح
حداقل فاصله
در مسيرهاي

  موازي

حداقل فاصله
در مسيرهاي 

  متقاطع
  مالحظات

1-1  
هاي زيرزميني از جداره كابل
 380 الي 220برق با ولتاژ 

  ولت

*   
   متر1

†  
  سانتيمتر50

ص دستگاه نظارت و بادر موارد خاص و با تشخي* 
استفاده از سازه مناسب بتوني بين كابل و لوله فلزي

 . سانتي متر قابل كاهش خواهد بود50اين فاصله تا 
 استفاده از سازه مناسب بتوني و رعايت موارد†

  .ايمني ضروري است

1-2  
هاي زيرزميني از جداره كابل

 63 الي 20برق با ولتاژ 
  كيلوولت

  *   متر1
   متر1

 در موارد خاص و با تشخيص دستگاه نظارت و با*
استفاده از سازه مناسب بتوني بين كابل و لوله فلزي

 سانتي متر قابل50در محل تقاطع اين فاصله تا 
  .كاهش خواهد بود

1  

هاي زيرزميني از جداره كابل  1-3
  *   متر2   كيلوولت132برق با ولتاژ 

   متر5/1

و رعايت موارداستفاده از سازه مناسب بتوني * 
  .ايمني ضروري است

  

2-1  
ها و تيرهاي برق و از پايه دكل

خطوط هوايي انتقال نيرو با 
   ولت380 الي 220ولتاژ 

   متر1   متر1
در تمامي موارد، تمهيدات الزم جهت حذف جريان 

  برداري، ضروريدر زمان اجرا و بهرهAC القايي
  .مي باشد

2-2  
ق و ها و تيرهاي براز پايه دكل

خطوط هوايي انتقال نيرو با 
   كيلوولت20ولتاژ 

     متر2   متر2

2-3  
ها و تيرهاي برق و از پايه دكل

خطوط هوايي انتقال نيرو با 
   كيلوولت63ولتاژ 

     متر3   متر3

2  

  از جداره لوله*    متر2*   كيلوولت20هاي برق از پست  2-4

3  

هاي فلزي مدفون آب و از جداره لوله
هاي حامل مايعات لهفاضالب و لو

سوختي كه داراي سيستم حفاظت از 
  .باشدزنگ مي

 50*   متر1
  سانتيمتر

با رعايت باندينگ در فواصل مورد نياز براي خطوط
  .فلزي گاز

هاي حامل مواددر تقاطع خطوط پلي اتيلن با لوله* 
  .قابل اشتعال رعايت فاصله يك متر ضروري است
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   خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تأسيسات حريم10-4-ادامه جدول شماره پ

يف
رد

  

  شرح
حداقل فاصله 
در مسيرهاي 

  موازي

حداقل فاصله 
در مسيرهاي 

  متقاطع
  مالحظات

4  
هاي غير فلزي از جداره لوله

 10مدفون آب و فاضالب با قطر 
  اينچ و باالتر

با رعايت موارد ايمني و استفاده از سازه *    سانتيمتر40*   متر1
   مناسببتني

5  
از جداره لوله هاي غير فلزي 
مدفون آب و فاضالب با قطر 

   اينچ10كمتر از 
50 

   سانتيمتر40*  سانتيمتر

با رعايت موارد ايمني و استفاده از سازه * 
  .بتني مناسب در موارد خاص

در صورت محدوديت مكاني با نظر دستگاه 
 سانتيمتر قابل كاهش خواهد 35نظارت تا 

  .بود

ها و اره بيروني حوضچهاز ديو  6
  هاي آب و فاضالبچاه

40 
  ---  سانتيمتر

در موارد خاص با نظر دستگاه نظارت و رعايت 
تدابير الزم از جمله تقويت طوقه چيني، 

 سانتيمتر قابل كاهش 20حداقل فاصله تا 
  .خواهد بود

-از كف جوي هاي آب و كانال  7
  هاي سطحيهاي جمع آوري آب

40 
  يمتر سانت40  سانتيمتر

در مورد كانال اصلي و عميق كه در زمان 
احداث و قالب بندي امكان آسيب رساني به 
لوله گاز و خاك سرندي اطراف آن را دارد، 
رعايت نكات اجرايي مناسب و ايمني براي 

  .لوله گاز الزامي است

8-1  
هاي زيرزميني از كابل
  غير از فيبرهاي-مخابرات
  نوري

40 
 35در موارد خاص با نظر دستگاه نظارت تا   ر سانتيمت40  سانتيمتر

  .سانتيمتر قابل كاهش خواهد بود

8-2  

از كابل هاي فيبرهاي 
هاي نوري يا جدار لول

 غالفي كه داراي چندين
رشته كابل زيرزميني 

  .باشدمي

60 
     سانتيمتر40  سانتيمتر

8  

       متر2  هاي مخابراتيجعبه  8-3

  ---   متر1*   از  مستحدثات  9
  . صادق است8"اي لوله گاز حداكثر تا قطر بر* 

 اين فاصله 8"در موارد خاص و قطر باالتر از 
  .گرددبا نظر دستگاه نظارت تعيين مي

 30  هاي تلفنعلمك
    ---  سانتيمتر

10  
حريم 
هايعلمك

 50  هاي برقعلمك  گاز از
    ---  سانتيمتر

 2/1 كمتر از كاشت هرگونه درخت در فاصله  ---   متر2/1  درخت كاري  11
  .متر از جداره لوله گاز ممنوع مي باشد

  .باشدتمامي فواصل فوق از جداره خارجي لوله گاز مي
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  11-4-جدول شماره پ
لوله  اسمي  قطرخارجي

  )ميليمتر(
حداقل و حداكثر قطر مجاز 

 )ميليمتر( لوله

حداكثر اختالف قطر و يا دوپهني 
 )ميليمتر( لوله

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

 dnقطر خارجي اسمي لوله    تعداد قطاع  )درجه(زاويه برش  حداقل طول لوله در هر طرف اتصال

  dn2  180  2  90 < ≤ dn 25 ميليمتر  يا   100

dn2  90  4    225 < ≤ dn 90  

 
  13-4-جدول شماره پ

  نام كاال IPSاستاندارد  IGSاستاندارد 

---  IPS-M-TP750/1 آندهاي چدن پرسيليس كروم دار  

---  IPS-M-TP750/3 آندهاي فداشونده از نوع منيزيم  

IGS-M-PL-006(1)  IPS-M-TP750/8 ت غايقياتصاال  

IGS-M-TP-017(0)  IPS-M-TP750/9 كيت مخصوص فلنج هاي عايقي  
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  1-5-شكل شماره پ
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  2-5-شكل شماره پ
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  3-5-شكل شماره پ
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  4-5-شكل شماره پ



  واژه نامه

177 

  

 واژه نامه
Air intake    دريچه تأمين هوا

Atmospheric burner    مشعل اتمسفريك

Ball valve    شير توپي

Black carbon steel    فوالد سياه

Burner    مشعل

Butt weld    لب جوش لب به

Carbon steel    فوالد كربني   

Chimney-vent    دودكش

Coal tar enamel    عايق گرم

Coal tar coating    عايقكاري با قير ذغال سنگي

Combustion air    هواي احتراق

Combustion chamber    محفظه احتراق

Combustion products    محصوالت احتراق

Compression test 
machine  

 ماشين تست فشردگي

Consumption point    نقطة مصرف

Controls    ها كننده كنترل

Cooling time    د شدن زمان سر

Curb stop valve    رو شير پياده

Dillution air    هواي رقيق الزم

Double wall vent    دودكش دوجداره

Draft hood    كالهك تعديل جريان دودكش

Electro fusion    جوشكاري الكتروفيوژن

Electro-saddle fusion    زين مخصوص جوشكاري نوع الكتروفيوژن 

Excess air    فيهواي اضا

Exposed    روكار
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Extrapolation    يابي برون

Flange insulating Kit    واشر عايق بين فلنجي

Flue coller    طوقه دودكش

Flue connector    لوله رابط دودكش

Flue gases    گازهاي دودكش

Gas combustion    احتراق گاز

Gas meter    كنتور گاز

Gasket    واشر الئي 

Heating surface    سطح حرارتي

Hot tap     انشعاب گيري از لوله گازدار 

Hot tie-in    جوشكاري اتصال نهايي 

IGS    مجموعه استانداردهاي شركت ملي گاز ايران

Inch of water    اينچ ستون آب

Interpolation    يابي درون

IPS    مجموعه استانداردهاي وزارت نفت 

Liquid natural gas    گاز طبيعي مايع

Meter stop valve    )شونده سماوري قفل(شير قبل از رگوالتور 
Miter    برش فارسي بر 

Natural gas    گاز طبيعي

Plug valve    شير سماوري

Power burner    مشعل نيرو

Purging    جايگزيني هوا با گاز و بالعكس

Regulator    كننده فشار گاز تنظيم

Sand blast    ز كاري سطح لوله با پاشش ماسهتمي

Shot Blast    تميز كاري با پاشش ساچمه فلزِي 

Single wall vent    جداره دودكش يك

Socket Type Fitting     اتصاالت سوكتي الكتروفيوژن

Spigot    سيم
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Standard weight pipe      40لوله با ضخامت رده 

Stopping Device    وسيله متوقف كننده

Tie-in    اتصال نهائي 

Transition fitting    اتصال رابط لوله فوالدي به لوله پلي اتيلن   

Vent, ventilator, exhaust fan   هواكش

Ventilation    سيستم هواكش

Ventilation air    هواي تهويه

 Wrapping    عايقكاري با نوار

  
  
 




