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سازمان نظام مهندسي ساختمان 

 استان هرمزگان

 

يه و جلوگيري از يعي ساختمان ها ( در جهت وحدت رومقررات ملي ساختمان )لوله كشي گاز طب 71بر اساس مبحث 

      لوله كشي گاز خانگي ، تجاري  مورد تائيد  بازرسياحي ، اجراء ودستور العمل طر ،در تفسير مباحث ضايجاد تناق

 گروه تخصصي گاز بشرح زير ارائه مي گردد:

  نقشه الف(

مشخص   در پالن مناسب دودكش، دريچه هاي تعويض هوا و پنجره  در نقشه لوله كشي گاز مي بايست محل -7

)ذكر مشخصات دودكش شامل ، طول،قطر،جنس و شد .و رنگ بندي با سايز ينگ لوله ها مطابقت داشته باگردد 

 نوع آن در نقشه الزاميست (

 كروكي ، آدرس و زير بناي ملك دقيق و كامل در نقشه ها مشخص گردد. -2

 جهت شمال پالن ، از كوچه به سمت ورودي ملك ترسيم گردد. -3

 شكل نمايش داده شده باشد . در تمامي نقشه ها مي بايست جهت شمال پالن و ايزومتريك مطابق 3با رعايت بند  -4

 
 N 

                  N                                                                                N         

 پالن                                                                      ايزو متريك                                       

 

 

نقشه هاي تهيه شده توسط مجري مي بايست خوانا ، بدون قلم خوردگي ، پالن معماري مطابق با واقعيت و با  -5

  و بر اساس الگوي ارائه شده ترسيم گردد.    A3بر روي كاغذ     7    مقياس

           711    

                                                                                          
 انجام بازرسي نهايي پرونده هاي فاقد برگه پيش بازرسي مجاز نيست. -6
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سازمان نظام مهندسي ساختمان 

 استان هرمزگان

 

 علمك ب(

 شركت گاز با كروكي مشخص شده باشد.مگر محل علمك توسط انجام بازرسي پرونده هاي فاقد علمك مجاز نيست   -1

متر مكعب در ساعت  25فاصله هوايي بين شير قفلي ابتدايي لوله كشي ساختمان تا شير قفلي سر علمك تا مصرف  -2

cm51 .لحاظ گردد 

 سانتيمتررعايت گردد. 72در صورت انشعاب دو يا چند رايزر از يك علمك فاصله افقي دو رايزر  -3

 علمك همراستا باشد . و محور رايزر -4

 سانتيمتر باشد. 5فاصله هوايي بين رايزر روي علمك تا ديوار پشت آن حداكثر  -5
 

 (كنتورپ

 روي ديوار همسايه نباشد . -1

 اجراي ديوار پشت كنتور الزامي است .-2

 براي هر واحد مسكوني يك كنتور مجزا اجرا گردد. -3

 به باال بايستي با شركت گاز هماهنگ شود .  G10جهت اجراي جاكنتوري با ظرفيت  -4

گيرد محل نصب كنتور توسط درب از واحد مسكوني تفكيك مي در ساختمانهايي كه كنتور درراهرو ورودي قرار  -5

 شده و تمهيدات الزم براي تهويه دائمي هوا پيش بيني گردد.

باشد مي تواند بصورت كنتور مشترك اجرا گردد كنتور مجتمع ها و آپارتمانهايي كه تحت مالكيت يك ارگان دولتي  -6

 )استعالم شركت گاز در اين خصوص الزامي است (.
 ت( لوله 

در صورتيكه قطر لوله گاز بيشتر از قطر استاندارد اجرا گردد همانند اجراي لوله با قطر كمتر از قطر استاندارد لوله برش  -7

 داده  مي شود .

 له كشي الزاميست .اجراي شير قفلي در ابتداي لو -2

در عبورلوله گاز از چهار چوب در بها كه با خرابي قاب صورت مي گيرد پس از انجام لوله كشي تمهيدات الزم براي  -3

 استحكام چهار چوب )قاب( درب انجام پذيرد.

 متر باشد . 71حداكثر طول لوله اصلي از علمك تا كنتور  -4

 ب گردداز اجراي لوله بصورت بارفيكسي اجتنا -5
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سازمان نظام مهندسي ساختمان 

 استان هرمزگان

. 

 لوله بعد از كنتور بيرون ملك نباشد . -6

غالف فلزي دو سايز باالتر از لوله اجرا گردد و فضاي بين لوله و غالف با مواد عايقي  با عبور لوله از ديوارهاي باربر -1

 گردد.مانند قير پر شود .همچنين دو سر غالف بايد با استفاده از الستيك مسدود 

به صورت تقاطع عبور مي كند بايد  لوله از داخل ديوار ،كف، سقف،چهارچوب)در و پنجره و يا شيشه ( در مواردي كه -1

 از غالف غير فلزي استفاده شود .

 نيپلتعداد اتصاالت پشت سرهم از دو عدد بيشتر نباشد و در صورت لزوم براي اجراي بيش از دو اتصال بايد از يك  -9

 )سر دنده ها بعنوان اتصال سوم محسوب نمي گردد(ردد.حداقل ده سانتيمتري استفاده گ

 اجراي لوله رابط بين علمك تا كنتور به صورت روكار باشد . -71

 تائيد نهايي لوله كشي گاز ساختمان پس از انجام مراحل نازك كاري و قابل سكونت شدن ساختمان انجام گيرد. -77

ملك همسايه اجتناب ناپذير باشد بايستي از همسايه رضايت محضري اگر در زمان اجراي لوله كشي گاز استفاده از  -72

 اخذ شود .

 اجراي لوله كشي گاز ساختمان با ساير تاسيسات تقدم و تاخري ندارد.-73

عايق كاري لوله هاي توكار در صورت عبور لوله از نقاط مرطوب و يا عبور از نقاطي كه در تماس با آب قرار         -74

درصد صورت گيرد در  51پيچي  يهميد نوارپيچي با يك اليه اضافه انجام شده و جمعاً دو اليه نوارپيچي با رومي گيرد ، با

 مقررات ملي ساختمان اجرا گردد.  71ساير نقاط مطابق مبحث 

 نحوه عبور لوله گاز از داخل سقف كاذب :-75

آزاد،جهت عدم امكان جمع شدن گاز درآنها  در هر دو نوع لوله كشي روكار يا توكار بايد پيش بيني جريان هواي -7

 صورت گيرد.

 جوشي باشد .كليه اتصاالت بايد از نوع  -2

در صورتيكه لوله كشي روكار باشد، درداخل سقف كاذب لوله ها مطابق رنگ آميزي لوله هاي روكار انجام  -3

 گيرد.

پوشش لوله هاي توكار عايق      در صورتيكه لوله كشي توكار باشد ، درداخل سقف كاذب لوله ها بايد مطابق  -4

 كار ي گردد.
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 ث( شير آالت 

 سانتيمتر باشد . 11تا  61بوط مي بايست بين رتا رايزر دودكش م Hفاصله رايزر شير  -1

 كليه شيرهاي مصرف در زمان بازرسي با درپوش دنده اي هوابند و در حالت باز باشد . -2

 در جهت عقربه هاي ساعت بسته و خالف جهت عقربه هاي ساعت باز گردند.كليه شيرها بگونه اي نصب شوند كه  -3
 دودكش د(

 .حداكثر طول لوله رابط دودكش از يك ونيم متر تجاوز نكند -7

 اجرا شود. Hكليه دودكش ها با كالهك -2

 ارتفاع دودكش از سقف حداقل يك متر باشد. -3

 يشه عايق گردد.دودكش در محل تقاطع با لوله گاز به وسيله پشم ش-4

 دودكش به صورت توكار و با مصالح ساختماني اجرا گردد.،در ساختمان هاي فاقد دودكش -5

 در ساختمانهاي با سقف شيرواني بايستي دودكش از فضاي شيرواني عبور كرده و به فضاي آزاد راه داشته باشد . -6

محل عبور از سقف يك غالف فوالدي گالوانيزه و مقاوم : در  التعشعبور دودكش قائم از ساختمانهاي با سقف قابل ا -1

سانتيمتر پايين تر از آن ادامه يابد . فاصله سطح  21سانتيمتر باالتر از بام و  21در برابر خوردگي نصب گرددكه دست كم 

 ردد.مواد و مصالح نسوختني  پر گ با سانتيمتر باشد و فضاي خالي بايد 75خارجي دودكش از غالف دست كم بايد 

 شرايط اجراي دودكش از دريچه دودكش تا سقف  )تمامي طبقات (: -7

 

 .سانتيمتر باشد 731تا  91ارتفاع نصب دريچه از كف تمام شده بين  -ا

 .واد عايق )پشم شيشه ( پوشيده شوداطراف دودكش بوسيله م -2

 ( پوشيده شود.رابيتساطراف عايق بوسيله توري گالوانيزه ) -3

 نيز با مصالح ساختماني پوشيده شود .  رويه خارجي -4

 51سانتيمتر تا ارتفاع  75اطراف دودكش به ضخامت حداقل شرايط اجراي دودكش از پشت بام تا ارتفاع يك متر: -1

 سانتيمتر با مصالح ساختماني پوشانده شود .

 ميلي متر باشد. 5/7ضخامت دودكش فلزي حتماً بيش از -9
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 ج(وسايل گاز سوز 

نظر گرفتن و اجراي حداقل دو انشعاب )اجاق گاز و آبگرمكن(در سيستم لوله كشي داخل منازل در هر واحد در -7

 .مسكوني الزاميست

جهت اجراي لوله كشي گاز در هر واحد مسكوني وجود آشپزخانه با شرايط الزم )سينك ظرفشويي ،لوله آب و  -2

 فاضالب(الزاميست. 

 وز متداول خانگي بشرح زير مي باشد :فضاي نصب مورد نياز وسايل گاز س

در غير و متر مربع (  51مترارتفاع ، 3متر مكعب )با فرض  747: درفضاي با درزبندي معمولي  آبگرمكن ديواري -7

سانتيمتر مربع تامين  616اينصورت هواي مورد نياز احتراق از طريق دريچه دائمي به هواي آزاد به ابعاد حداقل 

 گردد.

 

متر مربع ( و در غير  31متر ارتفاع ، 3متر مكعب )با فرض  15: در فضاي بادرزبندي معمولي  آبگرمكن زميني -2

سانتيمتر مربع تامين  645اينصورت هواي مورد نياز احتراق از طريق دريچه دائمي به هواي آزاد به ابعاد حداقل 

 گردد

 
 

متر مربع ( و در غير  74مترارتفاع ، 3متر مكعب )با فرض  41:در فضاي با درزبندي معمولي  اجاق گاز خانگي -3

سانتيمتر مربع تامين    645اينصورت هواي مورد نياز احتراق از طريق دريچه دائمي به هواي آزاد به ابعاد حداقل 

 مي گردد

 

مربع ( و در غير متر  72متر ارتفاع ، 3متر مكعب )با فرض  34: در فضاي با درزبندي معمولي  بخاري خانگي -4

سانتيمتر مربع تامين  645د نياز احتراق از طريق دريچه دائمي به هواي آزاد به ابعاد حداقل هواي موراينصورت 

 گردد.

 درز هوابند ،هواي احتراق بايستي از خارج ساختمان و دريچه دائمي تامين شود .اب براي ساختمانهاي
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