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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 



  طراحي سيستم لوله كشي گاز و انتخاب مصالح  17-4

39 

  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 

  
  
 
  
  
  
  


