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 اعضای زیر گروه تخصصی گاز: 
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از  یریو جلوگ هیها( در جهت وحدت رو ساختمان یعیگاز طب یساختمان )لوله کش یمقررات مل 1۷اساس مبحث  بر

زیر  دیمورد تائ یتجار و یگاز خانگ یکش لوله ی، اجراء و بازرسیمباحث، دستورالعمل طراح ریتناقض در تفس جادیا

 گردد: یارائه م ریبه شرح ز 94دستورالعمل مصوب مرداد  نیگزیشده و جا یروزرسانگاز ب یگروه تخصص

 
 

 پرونده
گاز پس  یو واحد کنترل و بازرس ردیصورت پذ مهندس ناظرتوسط  دیمنحصراً با گاز  پرونده لیو تحو افتیدر  -1

 قرار دهند.  مجری اریپرونده ممهور شده را در اخت دیمهندس ناظر نبا دییاز تا

سند ملک مورد نظر و  یکپ، اجرا نیفرم اشکاالت مشاهده شده در ح ،شامل نقشه دیگاز با یها پرونده هیکل  -2

 گرفته شود.  لیگاز تحو بازرسیمالک مطابق سند مربوطه باشد و توسط واحد کنترل و  یمشخصات سجل

 باشد. نمیمجاز  بازرسی پیش نقشهپرونده بدون  افتیدر  -3

ملک در نقشه مطابقت  ییایجغراف یریسند ملک را با مشخصات مالک و محل قرارگ مهندس ناظرو  مجری  -4

 .ندینما

یی و درج عالمت بر روی دیوار جانماجهت  و پارکینگ واحدها یمعمار پالناز  ی برابر اصل شدهکپ نسخه کی  -5

زمان در  آبگرمکن و کباب پز ،اجاق گازهای برق،  تابلو از جمله و گازسوز یکیمکان ،یبرق زاتیتجه محل نصب

 ارائه گردد. توسط مالک یبازرس شیپ

 یگذار رنگ عالمت یدر محل ساختمان با اسپر یمطابق با نقشه معمار دینقشه با یگازسوز رو لیوسا هیکل  -6

 ستیبا یبعد از اجرا توسط ناظر م ایتوسط مالک و  یبازرسشیبعد از مرحله پ ییجانما رییشود. در صورت تغ

 پرداخت گردد. یناظر به مجر ایاز طرف مالک و  یاحتمال یها خسارت هیکل

 کیندر داخل پرونده الکترو ستیبا یم زرسیبا پیش نقشه یعالوه برنوشتن بر رو نیناظر حاتیتوض هیکل  -۷

 نوشته شود. زی( نحاتی)بخش توض نیناظر یکارتابل شخص

اسکن و در  ،یینها دیپس از تائ (As Built)ساخت  و نقشه چوندر زمان ثبت پرونده  یبازرس شینقشه پ  -8

 شود. یسامانه بارگذار

 

 محاسبات
ها از رگوالتور )علمک( تا دورترین دستگاه  لولهترین مسیر در محاسبات سایزینگ  جهت محاسبه طوالنی  -1

 گازسوز در هر واحد مسکونی،

 رگوالتور )علمک( تا دورترین دستگاه گازسوز مالک عمل خواهد بود. فاصلهاگر علمک نصب شده باشد  -1 -1

اگر علمک نصب نشده باشد باید دورترین فاصله احتمالی نصب علمک در ساختمان با توجه به شکل  -2 -1

 ترین دستگاه گازسوز مالک عمل قرار گیرد.زمین تا دور

متر باشد حتما باید  18چنانچه فاصله علمک تا کنتور بیش از این بخش  1در هر دو حالت عنوان شده در بند   -2

 با شرکت گاز هماهنگی بعمل آید.

واحد کشی داخل منازل در هر  بینی و اجرای حداقل دو انشعاب )اجاق گاز و آبگرمکن( در سیستم لوله پیش  -3

 مسکونی الزامیست.

 متر مربع باشد. 3سانتیمتر و حداقل مساحت بالکن  80( RCخانگی ) حداقل عرض بالکن برای اجرای پلوپز  -4
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 :در این رابطه گردد و بایست تکمیل در نقشه می وسایل گازسوزمصرف  مقادیر جدول  -5

توضیحات ذیل جددول مدذکور    و 1۷مبحث  4-4-1۷جدول مبنای تعیین میزان مصرف وسایل گاز سوز  -1 -5

 .باشد می

 ایتوان از فرمول زیر در صورت داشتن توان  در صورتیکه مصرف گاز وسیله گازسوز مشخص نباشد می -2 -5

 را محاسبه کرد: آن، مصرف دستگاه یحرارت تیظرف
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M:   (بر ساعت دستگاه )مترمکعبمصرف  

C:   (بر ساعت یلوکالریک)دستگاه  یحرارت تیظرف ایتوان و  

HHV:   برمترمکعب(الری ککیلو)ارزش حرارتی گاز سراسری کالری بر متر مکعبکیلو 9200معادل  1399سال  در =   

 

بر ساعت( یلوکالریک 860 معادل وات لویک کی)  
 

 

و  یجکوز ،، سونا)خصوصی، عمومی، صنعتی( موتورخانه، استخرشامل  تجهیزات گازسوز برآورد مصرف -3 -5

باشد بر اساس طرح و دفترچه محاسبات که  مواردی که شامل تغییر مشعل از سوخت مایع به گازسوز میهمچنین 

 .گردد می تهیه( نهیزم نی)مجاز در امشاور  یمهندس یها شرکت توسط صرفاً

 

 نقشه

 یبازرس شیانجام پ و باشدیممنوع مبازرسی  پیشهنگام  انیو مجر نیناظر یورود به ملک بدون نقشه برا  -1

 . ستی( مجاز ن(As Built)ساخت  چونو  یبازرس شی)فاقد نقشه پیی نها یبدون نقشه و بازرس

در صورت عدم وجود نقشه در هریک از مراحل بند فوق و یا عدم انطباق پالن نقشه پیش بازرسی با واقعیت   -2

 شامل هزینه بازدید مجدد خواهد بود.

داشته باشد شامل  رتیساختمان مغا یکش لوله یمحل اجرا اینقشه داخل پرونده با طرح و  کهیدر صورت  -3

 .آوردبعمل  یریناظر از ادامه کار جلوگ مهندس ستیبایتا اصالح نقشه م مجدد شده و یبازرس

( و برای ییماقبل نها یها )بازرس کشی زیرکار قبل از پوشش لوله برای لوله (As Built)ساخت  چونهای  نقشه  -4

 کنترل و  و دفتر بایست ارائه شود و نهایتاً به تأیید مهندس ناظر کشی روکار قبل از بازدید نهایی می لوله

 دیبازد نهیشامل هزهای فوق  یدر هنگام بازرس (As Built)ساخت  چون گاز برسد. آماده نبودن نقشه یبازرس

 گردد.پرداخت  یتوسط مجر بایست بوده که میمجدد 

نسخه )مالک، شرکت ملی گاز، پرونده سازمان نظام مهندسی( تهیه و  3در  (AsBuilt)ساخت  نقشه نهایی چون  -5

 ارائه گردد.
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شود و می بایست در نقشه  گاز مشخص می یشماره نقشه همان شماره پرونده است که در دفترکنترل و بازرس  -6

 (As Built)ساخت  چون ییو نقشه نها یبازرس شیپ یها نوشته شود. شماره نقشه (As Built)ساخت  چون یها

 (2/123456و  1/123456مثال  یخاص مشخص گردد؛ )برا کسیاند کیبا 

 شماره طبقه و جهت آن در نقشه درج شود. در هر صفحه نقشه، شماره هر واحد،  -۷

در آن درج  UTMمختصات  ستمیملک در قالب س قیهلوگرام بوده و محل دق یدارا ستیبا یم یینها نقشه  -8

 گردد.

 دیو سف اهیس نتیبصورت پر تیش کی یبایست نقشه پالن و ایزومتریک جداگانه بر رو برای تمامی واحدها می  -9

تر میضخ دیبا یو معمار یساختمان یمینسبت به خطوط ترس یلوله کش ریمس یمیخطوط ترسو  تهیه شود

 .باشد

 موارد زیر الزامی است: نقشه پالنتهیه در   -10

  ها و موقعیت شیرها ترسیم شوند. هاختصاری مصرف کنندعالئم  -1 -10

 زیتم گریکدیکه به سهولت از  ینقشه مشخص شوند به طور ی، پنجره و درب بطور کامل رووارید -2 -10

 .داده شوند

در نقشه  گاز سوز در آنجا قرار دارد لیوسا رگازیکه ش ییها بازشو درب پنجره و بالکن بخصوص مکان -3 -10

 نشان داده شود.

 )مانند خواب ،آشپزخانه و...(  .فضاها قید گرددکاربری  -4 -10

مناسب که واضح باشد  اسیبا مق آنها ریآبگرمکن و ش محل نصب اجاق گاز،شامل آشپزخانه  اتیجزئ -5 -10

 تا لبه اجاق گاز نشان داده شود.  ریش یمتریسانت 30تا  10و فاصله  میدر نقشه ترس

 گردد.مشخص  نقشه باشد باید در OPENدر صورتیکه آشپزخانه  -6 -10

  ها در تمام طبقات به همراه قطر، ارتفاع و جنس و نوع نشان داده شود. دودکش اجرای محل -۷ -10

 گذاری شود. شماره یمشخص و هردودکش با شماره اختصاص Sدودکش ها با حرف  یتمام -8 -10

 ایتازه، محل آنها به همراه ابعاد و ارتفاع نصب از کف  یهوا نیتامتهویه و  چهیبه در ازیدر صورت ن -9 -10

 ها مشخص گردد. ف تمام شده در نقشهسق

بصورت  دیهمراه با لوله دودکش دوجداره با دلیس روم یها آبگرمکن ایو  جیدر صورت استفاده از پک -10 -10

 ترسیم گردد.در نقشه  کیشمات

 موارد زیر الزامی است: نقشه ایزومتریکتهیه در   -11

 درج گردد. (1۷بحث م 2 وستیپ 2-2ها )مانند شکل پ لوله ریطول و قطر در هر قطعه از مس -1 -11

 ها و موقعیت شیرها ترسیم شوند.  عالئم اختصاری مصرف کننده -2 -11

 باشد. نبوده و در ترسیم آن رعایت مقیاس ضروری میبصورت تیپ مجاز  کیزومتریارائه نقشه ا -3 -11

 درب ورود به ساختمان )آدم رو( در نظر گرفته شود.به صورت قراردادی ، یجهت شمال پالن و کروک  -12

 ریمطابق شکل ز کیزومتریجهت شمال پالن و ا ستیبا یها م نقشه یدر تمام این بخش 13بند  تیبا رعا  -13

 داده شده باشد: شینما
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 ها مشخص شود. ( در جدول نقشهاهوابندیو  یساختمان )معمول ینوع درزبند  -14

اندازه طول و  ی)دارا ی، پالن معماریخوردگ خوانا، بدون قلم ستیبا یم یشده توسط مجر هیته یها نقشه  -15

 فرمتو بر اساس  (ازیبزرگتر )با توجه به ن ای و A3کاغذ   یبر رو 100/1 اسیمق و با تیعرض( مطابق با واقع

 گردد.  میارائه شده ترس

 کوچکتر باشد.  100/1از  دینبا یحالت چینقشه در ه اسیمق  -16

 باشد. یدر شکل و فرمت نقشه های گاز توسط شرکت های مجری ممنوع م رییهر گونه تغ  -1۷

 

 کلکتور

باشد و در مواردی که امکان اجراء بدین نحو میسر  نییباال به پا از ترجیحاًشده از کلکتور  ذانشعابات اخ هیکل  -1

در معرض آسیب فیزیکی  از قرار گرفتن و کمتر نباشد 150cmارتفاع کلکتور از کف به هیچ عنوان از  نیست،

 محافظت گردد.

 ریهر انشعاب قبل از کنتور ش یبا استفاده از اتصاالت استاندارد انجام گردد و در ابتدا گیری از کلکتور انشعاب  -2

و بعد از آن شیر اصلی به نحوی اجرا گردد که هیچکدام از دو شیر مذکور پشت کنتور قرار نگرفته و کامال  یقفل

 در دسترس باشند.

 

 کنتور

 اجتناب گردد. هیهمسا وارید یاز نصب کنتور بر رو  -1

گیرد محل نصب کنتور توسط درب از واحد مسکونی  هایی که کنتور در راهرو ورودی قرار می ساختماندر   -2

 بینی گردد. تفکیک شده و تمهیدات الزم برای تهویه دائمی هوا پیش

 .. ., GM1,GM2:آن نصب گردد یشوند و شماره هر واحد بر رو یگذار شماره دیبا نگیکنتورها در پارک هیکل  -3

 ر در کمترین فاصله ممکن و ایمن به درب ورودی انتخاب گردد.نصب کنتومحل   -4

 در داخلفقط در فضای مشاعات ساختمان باشد و  نصب کنتورها در محل پارکینگ اختصاصی ممنوع می  -5

 نصب نگردد.کنتور برق  و محل نصب تابلو واریدترجیحاً بر روی  اجرا گردد و محدوده ملک مشترک

 الزامی است.اجرای دیوار پشت کنتور   -6

 به باال باید با شرکت ملی گاز هماهنگی بعمل آید. G10جهت اجرای جاکنتوری با ظرفیت   -۷

  بایستی کنتور جداگانه درخواست گردد.های مسکونی  مجتمعسرایداری منازل نگهبانی و برای   -8

در صورت احراز  کنتور مشترک، ارائه یندر صورت درخواست مالک و مسکونیتجاری  های ساختمانبرای   -9

 باشد. پذیر می امکان و ...( اماکن تجاری تعیین نوع کاربریو هیات مدیره، پروانه کسب شرایط )موافقت
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های مفصلی مورد تائید شرکت گاز که در سایت  جهت نصب کنتورهای گاز، صرفاً استفاده از مهره ماسوره  -10

 باشد. رسانی گردیده مجاز می سازمان اطالع

 .باشد یپله مجاز نم بیرامپ و ش بیدر ش گاز کنتور یاجرا  -11

که کنتور آن نصب نشده، محل  یانشعاب یرو گردد یکه کنتور آنها بصورت همزمان نصب نم ییها ساختمان در  -12

 داده شود. شیکپ جوش نما زیاستفاده شود و در نقشه ن یاتصال کنتور به کلکتور حتماً کپ جوش

 

 ها لوله
برحسب مصرف مطابق دستورالعمل شرکت گاز اجرا تا سر علمک  رابط یشک لوله انتهای نیب ییفاصله هوا  -1

 گردد.

 باشد. متریسانت 5پشت آن حداکثر  واریعلمک تا د یرو زریرا نیب ییو علمک همراستا و فاصله هوا زریمحور را  -2

و چنانچه میسر نگردید در ارتفاعی که در معرض صدمات فیزیکی  بیرون ملک نباشدترجیحاً لوله بعد از کنتور   -3

 .اجرا گردد نباشد

 قطر لوله رابط در هیچ شرایطی نباید کمتر از یک اینچ باشد.  -4

 باشد. اجرای دفنی لوله رابط ممنوع می  -5

 تیرضا هیاز همسا یستیباشد با ریاجتناب ناپذ هیگاز استفاده از ملک همسا یکش لوله یاگر در زمان اجرا  -6

 اخذ شود. یمحضر

 باشد. بر مجاز می برش لوله فقط با لوله  -۷

در صورتیکه قطر لوله گاز بیشتر از قطر استاندارد اجرا گردد همانند اجرای لوله با قطر کمتر از قطر استاندارد   -8

 شود. لوله برش داده می

 از اجرای لوله بصورت بارفیکسی اجتناب گردد.  -9

عدد بیشتر نباشد و در صورت لزوم برای اجرای بیش از دو اتصال باید از  تعداد اتصاالت پشت سرهم از دو  -10

 گردد.( ها بعنوان اتصال سوم محسوب نمی سانتیمتری استفاده گردد. )سردنده 10یک نیپل حداقل 

 اجرای لوله رابط بین علمک تا کنتور باید بصورت روکار اجرا گردد.  -11

خری ندارد ولی الزم است جانمایی کندانسورهای ات تقدم و تکشی گاز ساختمان با سایر تاسیسا اجرای لوله  -12

نورگیرها و رعایت حدود و فواصل ایمن از  ها و های رایزر در داکت همینطور مسیر ایمن لوله کولرهای گازی و

 نهایی شود. ها توسط مجری و ناظرین محترم بازبینی و و تهویه هوا داخل داکت تاسیسات دیگر و ها دستگاه

 .استچکان )باالی سینک ظرفشویی( ممنوع  له گاز زیر آبعبور لو  -13

اجرای لوله کشی گاز بر روی پشت بام و دور ساختمان با رعایت کلیه مالحظات ایمنی و محافظت از هرگونه   -14

 .استبرخورد و صدمه فیزیکی و مسیر عبور مرور با صالحدید ناظر مجاز 

 باشد. ار مجاز نمیتوک-کشی گاز در آشپزخانه بصورت روکار اجرای لوله  -15

 دیوار صلببه صورت توکار در گردد باید  صورت جزیره اجرا میه که ب هایی اجاق گاز در آشپزخانه شیرلوله و   -16

با و  GC ارتفاع محل نصب شیر از کف زمین تایا با غالف فلزی دو سایز بزرگتر سانتیمتر  x 15 15با مقطع 

و تماس آب با  اجرا گردد تا از صدمات فیزیکیشده  سانتیمتر از کف تمام 90ادامه نوارپیچی تا حداقل ارتفاع 

اجرای لوله توکار از کف آشپزخانه به روی کاشی مجاز در این رابطه  جلوگیری شود. لوله در کف آشپزخانه

 باشد. نمی
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گردد و فضای بین لوله و غالف با مواد  لوله اجرا از بیشترایز ها از دیوارهای باربر با غالف فلزی دو س عبور لوله  -1۷

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

 1۷مطابق با جزئیات مندرج در بند  اجرای غالف فلزی ،پلکانپاگرد دال بتنی  ازرایزر گاز  های عبور لولهجهت   -18

 الزامی است.این بخش 

و در  پاگرد حوسط سانتیمتر باال و پایین 20 توکارکشی  غالف فلزی رایزر عبوری از دال بتنی پلکان، در لوله  -19

 پاگرد ادامه داشته باشد. سطح یسانتیمتر باال 200کشی روکار  لوله

که  میلیمتر به نحوی 2با ضخامت حداقل  ناودانی شکلتوان از یک کاور فلزی  کشی روکار می تبصره: در لوله

 استفاده نمود. میلیمتر باشد، 10فاصله افقی آن با لوله رایزر حداقل 

های رایزر گاز از دال بتنی پاگرد پلکان، سوراخ مورد نیاز در پاگرد صرفاً با روش کرگیری و به  جهت عبور لوله  -20

 نحوی که میلگردهای اصلی دال بتنی آسیب نبیند در فضای بین مش میلگردها ایجاد گردد.

 کند دیوار همسایه عبور می باالیاز  در خارج از ملک جهت اتصال به علمک لوله رابط بخشی از اردی کهدر مو  -21

  نامه محضری الزامی است. اخذ رضایت

 جهت عبور لوله گاز از داخل سقف کاذب،  -22
 بینی جریان هوای آزاد جهت عدم امکان جمع شدن گاز در آنها صورت گیرد. پیش -1 -22

 نوع جوشی باشد.کلیه اتصاالت باید از  -2 -22

های روکار انجام  آمیزی لوله ها مطابق رنگ کشی روکارباشد در داخل سقف کاذب، لوله در صورتیکه لوله -3 -22

 گیرد.

هدای توکدار    ها باید مطابق پوشش لولده  لوله کشی توکار باشد، در داخل سقف کاذب، در صورتیکه لوله -4 -22

 کاری گردد. عایق

مجاز  نگیدر سقف کاذب پارک یسقف ریل اتصاالت فاضالب زو مح ساتیداکت تاس ریاز ز ها عبور لوله -5 -22

 .باشد ینم

 

 شیرها
برروی لوله رابط به ، نصب شیر قفلی در مواردی که به یک علمک بیش از یک لوله رابط متصل خواهد شد  -1

بایست در نقشه محل  باشدو می طریقی که امکان قطع گاز مشترک را توسط شرکت گاز فراهم آورد الزامی می

 ترسیم شده باشد. شیر

محل به  نیکتریورود لوله به هر واحد آپارتمان، در نزد ریمجزا در مس یفرع ریش کی یهر واحد مسکون یراب  -2

 نیو در دسترس ساکن یبه برداشتن هرگونه مانع ازیکه بدون ن یواحد در طبقات و به نحو یدرب ورود

  گردد. هیقرارداشته باشد، تعب

فرعی قبل و بعد از درب ورودی واحد در ارتفاع  نصب دو عدد شیر شترک باشد،ماگر کنتور در یک ساختمان   -3

واحد در ارتفاع  بیرونفرعی  عدد شیر مجزا باشد نصب یک سانتیمتری الزامی است و چنانچه کنتور 180

 سانتیمتری الزامی است. 180

فرعی پشت هر درب و در واحدهای دوبلکس اگر درب ورودی دوبلکس در دو طبقه مجزا باشد نصب شیر   -4

چنانچه فقط دارای یک درب ورودی باشد و دسترسی به طبقه باال از طریق پلکان صورت گیرد، در محل راه پله 

 نیز نصب شیر فرعی الزامی است.
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با نصب  اینچ، 4تا  2های با قطر  بر روی لولهجهت صرفه اقتصادی ترجیحاً  1۷توجه به صراحت مبحث  با  -5

 اینچ استفاده گردد. 2ز تبدیل از شیر با سای

شیر آبگرمکن زمینی  و شیر مصرف اجاق گاز ترجیحاً در سمت راست ،شیر مصرف بخاری در سمت راست  -6

درخصوص سایر تجهیزات گازسوز شیر مصرف در  ؛گیرد سمت چپ دستگاه گازسوز قرار میدر دار  مخزن

 ترین موقعیت در سمت چپ یا راست دستگاه قرار گیرد. دسترس

و فاصله  دهیکه احتمال خاموش شدن شعله در اثر کوران هوا وجود دارد نصب نگرد یق گاز در محلاجا ریش  -۷

 گردد. تیرعا متریسانت 30تا  10در محدوده از بدنه اجاق گاز  ریش

 های استحکام و نشتی الزامی است. نصب کلیه شیرهای فرعی و اصلی در هنگام بازرسی و انجام تست  -8

 نصب شوند که در جهت عقربه ساعت بسته و در خالف جهت عقربه ساعت باز گردند.ای  کلیه شیرها بگونه  -9

 

 کاری عایق
در  و گدردد درصدد انجدام    50پوشدانی   کشی توکار با نوار عایق )نوار مشکی( با هدم  در اجرای لوله کاری عایق  -1

گیدرد بایدد ندوارپیچی )ندوار      صورت عبور لوله از نقاط مرطوب و یا عبور از نقاطی که در تماس با آب قرارمدی 

درصد صورت گیدرد. اجدرای    50پوشانی  هممشکی( با یک الیه اضافه انجام شده و جمعاً دو الیه نوارپیچی با 

 .استالزامی درصد  30/۷0پوشانی  همکشی با  برای کل سیستم لوله )نوار سفید( نوار محافظ

از تست نباید نوارپیچی و پرایمر زده شود و  ها تا قبل محل اتصال سرجوشدر صورت صالحدید مهندس ناظر،   -2

)استفاده  سانتی انجام گیرد. 2,5پس از انجام تست ماقبل نهایی با نوارسرجوش نرم مخصوص )نوارطوسی( 

 (.از نوارعایق مشکی منعی ندارد

و دارای تاریخ مصرف و از برنددهای مدورد تاییدد سدازمان نظدام       باشدیک کارخانه  ساخت نوار و پرایمر باید  -3

 مهندسی باشد.

 

 دودکش
 حداکثر طول لوله رابط دودکش از یک و نیم متر تجاوز نکند.  -1

 شود. اجرا Hکلیه دودکش ها با کالهک   -2

مشروط به اینکه ارتفاع کل سیستم )از دریچه تا کالهک(  ارتفاع دودکش از سقف حداقل یک متر باشد  -3

 متر کمتر نباشد. 3ودکش از د

 عایق گردد. یا عایق حرارتی مناسب دودکش در محل تقاطع با لوله گاز بوسیله پشم شیشه  -4

 های فاقد دودکش، دودکش بصورت توکار و با مصالح ساختمانی اجرا گردد. در ساختمان  -5

ضای آزاد راه داشته های با سقف شیروانی بایستی دودکش از فضای شیروانی عبور کرده و به ف در ساختمان  -6

 باشد.

عبور از سقف یک غالف فوالدی در نقطه های با سقف قابل اشتعال  عبور دودکش قائم از ساختمان در محل  -۷

سانتیمتر پایین تر از آن ادامه یابد. فاصله  20گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی نصب گردد که دست کم 

سانتیمترباشد و فضای خالی باید با مواد و مصالح نسوختنی  15سطح خارجی دودکش از غالف دست کم باید 

 پر گردد.

 سانتیمتر باشد. 130تا  90از کف تمام شده بین  دودکش بخاری ارتفاع نصب دریچه  -8
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 جزئیات اجرای دودکش از محل دریچه تا پشت بام:  -9

 )پشم شیشه( پوشیده شود. حرارتی اطراف دودکش بوسیله مواد عایق -1 -9

 )رابیتس( پوشیده شود. توری گالوانیزه اطراف عایق بوسیله -2 -9

 رویه خارجی نیز با مصالح ساختمانی پوشیده شود. -3 -9

سانتیمتر  15برای اجرای دودکش از پشت بام تا ارتفاع یک متر باید اطراف دودکش به ضخامت حداقل  -4 -9

 سانتیمتر با مصالح ساختمانی پوشیده شود. 50تا ارتفاع 

 میلیمتر باشد. 5/1ضخامت دودکش فلزی حتماً بیش از   -10

 

 و صدور تائیدیه آزمایش
کشی گاز در هر واحد مسکونی وجود آشپزخانه با شرایط الزم )سینک ظرفشویی، لوله آب و  جهت اجرای لوله  -1

 فاضالب و هود باالی اجاق گاز( الزامیست.

انجام گیرد  کاری و قابل سکونت شدن ساختمان کشی گاز ساختمان پس از انجام مراحل نازک تایید نهایی لوله  -2

و حتماً سند تفکیکی واحد رویت و برگ بازرسی نهایی بنام مالک توسط مهندس ناظر تایید و مهر و امضاء 

 گردد.

پوند بر اینچ مربع و جهت تست نشتی از  35تا  0جهت انجام تست استحکام از فشارسنج با دامنه کاری   -3

 استفاده گردد.پوند بر اینچ مربع  15تا  0فشارسنج با دامنه کاری 

 :تست نشتی و استحکام در هر دو مرحله ماقبل نهایی و نهایی انجام گردد  -4

 یرهایبسته شده و ش یا مصرف با درپوش دنده یرهایآزاد ش یتست استحکام تمام سرهادر زمان  -1 -4

 کنتور باز باشد.قفلی قبل از  ریو ش یو فرع یاصل

 شوند. یم شیدون درپوش آزماب رهایبوده و ش بسته رهایتمام ش یتست نشتدر زمان  -2 -4

 .بسته تحویل گرددشیرهای مصرف با درپوش  تحویل، در زمان -3 -4

واریز  و اند ، عالوه بر آزمایش مجدد فشار ماه از تایید نهایی، مشترک گاز نشده 6اماکنی که پس از گذشت   -5

تا از نظر عدم کشی گاز مجدداً کنترل شده  بایست کل سیستم لوله فیش بازرسی مجدد برای هر واحد، می

 و..... اطمینان حاصل گردد. اجرای انشعابات غیر مجاز

 

 مقررات اختصاصی اماکن تجاری
، پروانه نوع کاربری ارائهبطور مطلق تجاری هستند  یا که بصورت مستقل و اماکنیکشی  جهت اجرای لوله  -1

 باشد. الزامی می کسب و موافقت هیات مدیره مجتمع

کشی و کلکتور واحدهای تجاری از مسکونی مستقل اجرا  ری باید سیستم لولهتجا –های مسکونی  در مجتمع  -2

 گردد.

 

 ایمنی

 است. یپروژه الزام یاجرا نیح یمنینکات ا تیو رعا یاستحفاظ فرد لیاستفاده از وسا  -1

 است. یالزام یکش ها و مصالح لوله لوله ییجابجا نیبرق در ح یها کابل میحر تیرعا  -2
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 سایر موارد
 .باشد یفاقد علمک ممنوع م یها ساختمان یروکار برا یکش لوله یاجرا  -1

 .باشدیم یالزام یناظر و مجرمهندس  ،حضور مالک ،یینها یبازرس و یبازرس شیدر مرحله پ  -2

در این خصوص خود را  یقانون ندهینما تواند گردد، می می پرونده مهیضمی که وکالتنامه محضر یطتبصره: مالک 

 .ندینما یمعرف

انجام  یکش لوله هیکل یآور ملزم به جمع د،یبازرس اقدام به شروع پروژه نما دیاز بازد شیپ یمجر کهیدرصورت  -3

 شده است.

 استان هرمزگان استفاده گردد. یسازمان نظام مهندس دیاز مصالح استاندارد و مورد تائ  -4

 


