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   :هدف-1

.دمي باش ساختمانهاي خانگي و تجاري گاز لوله كشي جهتيكسان سازي طراحي و تهيه نقشه هاي مناسب  هدف از ارائه اين دستورالعمل

                      

  :دامنه كاربرد-2

استان  ساختمان ين و مجريان فعال تحت پوشش دفتر كنترل و نظارت گاز سازمان نظام مهندسيت اين دستور العمل براي كليه ناظررعاي

  .بوشهر الزامي مي باشد

  :تعاريف -3

 .سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر: سازمان  -3-1

 .گاز سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر دفتر كنترل ونظارت: دفترگاز  -3-2

 .شركت گاز استان بوشهر: شركت گاز  -3-3

و شهرسازي مي باشد كه دوره هاي  راهاز مهندسان تاسيسات مكانيكي ساختمان داراي پروانه اشتغال بكار از سازمان : ناظر -3-4

ت ملي ساختمان با موفقيت به پايان رسانده و در كشي گاز را بر اساس مبحث هفدهم مقررا آموزشي علمي و عملي نظارت بر لوله

 .كشي گاز درج شده باشد پروانه اشتغال بكار وي صالحيت طراحي، نظارت و بازرسي لوله

هاي بايد به وسيله  كليه امور طراحي،تهيه نقشه هاي اجرايي،محاسبات ومتعاقباً اجراي لوله كشي گاز ونهايتاً انجام آزمايش:مجري  -3-5

حقوقي يا تجربي داراي پروانه اشتغال بكار مجاز در زمينه لوله كشي گاز ازطرف اداره كل راه و شهرسازي استان  اشخاص حقيقي ،

شيوه نامه اجراي تفاهم نامه « بوشهر و يا سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان بوشهرصورت پذيردكه ميزان صالحيت آنها مطابق 

 .بكار آنها تعيين مي گرددمتناسب با درجه پروانه اشتغال »  13/05/82
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 4- دستورالعمل :  

  .ترسيم شوند        و در مقياس  A3لوله كشي گاز مي بايست در كاغذ حداقل  وليهنقشه هاي ا -1 -4

  : به شرح زير در نقشه هامالك  ملك ودرج مشخصات   -2 -4

  .نام و نام خانوادگي مالك* 

  .تلفن مالك* 

  .پالك ثبتي ملك* 

  .ملكآدرس * 

  .بر روي نقشه ها ملك كروكي دقيق ترسيم  -3 - 4 

، تعداد طبقات و زير بناي  هاي كل ساختمان و تعداد واحدهايي كه مي خواهند لوله كشي گازنمايندملك ، تعداد واحدتعيين كاربري  - 4 -4

  .ساختمان الزامي است 

  . ) روكار يا توكار بودن ( له كشي مشخص كردن نوع لو -5 -4

  ). 1 شماره جدول(   نوع كنتور با استفاده از مقدار مصرف ، حداكثر زير بناي واحد مسكوني و حداكثر تعداد واحدتعيين   - 6 -4

  . به طوالني ترين مسير اضافه شود در جاهايي كه محل دقيق علمك قابل تشخيص نيست حداقل به اندازه عرض ساختمان  -7 -4

  .اشتن آنها با همن و ايزومتريك و مطابقت دنشان دادن جهت جغرافيايي پال  -8 -4

  ....)مانند خواب ،آشپزخانه و(كاربري فضا ها در نقشه پالن قيد گردد   -9 -4

   .مجاز نمي باشدشه بصورت تيپ براي تمامي واحدها مي بايست نقشه پالن و ايزومتريك جداگانه تهيه شود و ارائه نق  -10 -4

ترسيم ايزومتريك به (.دنشو ترسيم  عالئم اختصاري مصرف كننده ها و موقعيت شيرها ،و قطر لوله هاقشه ايزومتريك طول در ن -11 -4

  .)صورت مقياس ضروري نمي باشد

ضروري     ترسيم پالن با مقياس(.عالئم اختصاري مصرف كننده ها و موقعيت شيرها ترسيم شوندپالن، قطر لوله ها و در نقشه  -12 -4

  .)است

 Sتمامي دودكشها مي بايست با حرف در ضمن . نشان داده شود ارتفاع و جنس ها در تمام طبقات به همراه قطر، دكشمحل دو - 13 -4

  )هردودكش بايد شماره اختصاصي داشته باشد(.شماره گذاري شوندمشخص و

1
100 

1 
100 
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  ) As Built ( ون ساختشماره نقشه همان شماره پرونده است كه در دفتر گاز مشخص مي شود و مي بايست در نقشه هاي چ -14 -4

  .نوشته شود

  .باشدپيوست  2و مصارف آنها بر اساس جدول شماره مي بايست تكميل  در نقشه ها جدول مصرف كننده ها -15 -4

نسخه تهيه شود كه  2بايست در مي  ) As Built (چون ساختنقشه هاي  و A3نقشه هاي گاز در هنگام تشكيل پرونده يك نسخه  -16 -4

  .مي باشد )متعلق به ناظر( A3يك نسخه آن به صورت  و )متعلق به مالك(  A4 ن به صورتنسخه آ يك

براي لوله كشي روكار قبـل از بازديـد نهـايي     وقبل از پوشش لوله ها  براي لوله كشي زيركار ) As Built (نقشه هاي  چون ساخت  -17 -4

  .برسد و دفتر گازمهندس ناظر به تأييد   نهايتاً وارائه شود مي بايست 

  .نقشه ها پس از تأييد مهندس ناظر مي بايست به دفتر گاز تحويل و يك نسخه از آن بايگاني دفتر شود: تبصره 

همچنين سعي شود مسـيرها   .و از كشيدن لوله هاي موازي اجتناب گردد  طراحي مسير لوله كشي از كوتاهترين مسير ممكن انجام  -18 -4

  .تخاب گردندبه موازات ديوارها ان

  .ضخيم تر باشد ساختماني و معماري مي بايست ترسيمي نسبت به خطوط لوله كشي گاز ترسيمي خطوط  -19 -4

در ) رگوالتور تا دورترين مصرف كننده در دورترين واحـد  از سر(ساختمان  لوله كشي براي محاسبه قطر كلكتور طوالني ترين مسير -20 -4

در صورت مشخص نبودن جاي .ه قطر لوله هاي واحد ها بايدطوالني ترين مسير هر واحد در نظر گرفته شودنظر گرفته شود ولي براي محاسب

  .گردد هعلمك در طراحي اوليه عرض ساختمان به طوالني ترين مسير اضاف

  .مشخص شود مي بايست در نقشه نوع درزبندي ساختمان -21 -4

  .به همراه ابعاد آن در نقشه ها مشخص گرددمحل تعبيه  ، دريچه تامين هواي تازه در صورت نيازبه -22 -4

كنتورها مي باشد مي بايست مصرف كل ساختمان و تعـداد و  نصب  محل  معموال در نقشه هاي پاركينگ ساختمانهاي آپارتماني كه -23 -4

   .نوع كنتورها لحاظ گردد ولي در نقشه هر واحد مي بايست مصارف و نوع كنتور همان واحد درج گردد

  .شماره گذاري شود.…GMهر كنتور به صورت .در محل جانمايي كنتورها بايد شماره هر واحد برروي كنتور همان واحد درج شود -24 -4

  .شماره گذاري شود…Vشير فرعي واحدها بر اساس شماره كنتور شماره گذاري شوند و هر شير با حرف  -25 -4

  .اره طبقه درج شودشماره هر واحد و شم نقشه  در هر صفحه -26 -4

  . ارائه شده استپيوست ه فرمت نقشه هاي لوله كشي گاز ب -27 -4
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 4- پيوست :

مشخصات  كنتورهاي گاز)1(ول شماره جد  

 

نوع اتصاالت 

 كنتور

فاصله لوله 

بيرون رفت 

تا علمك   

  cm 

سايز لوله 

سرعلمك 

   inch 

فاصله از 

ديوار   

   cm 

فاصله 

 ودو باز

    

cm 

ز لوله ساي

رابط    

     

inch 

سايز 

شيراصلي  

 inch 

 ظرفيت

m3/h 

 حداكثرزيربنا

m2 

حداكثر

تعداد 

 واحد

نوع 

 كنتور

25الي 17 مهره ماسوره اي  1 10 17 1 1 6-1  120- 1  1 G4 

25الي 17 مهره ماسوره اي  1 10 25 1 1 10-1/6  250- 121  2 G6 

25الي 17 مهره ماسوره اي  1 10 30 2/1 1  2/1 1  16-1/10  500 - 251  5 G10 

25الي 17 مهره ماسوره اي  1 10 30 2/1 1  2/1 1  25-1/16  800- 501  6 G16 

40الي 30 مهره ماسوره اي  2/1 1  10 35 2 2 40-1/25  1300- 801  10 G25 

فلنجي كالس 

150 
70الي 60  2/1 1  25 70 2 2 60-1/40  2000- 1301  15 G40 

فلنجي كالس 

150 
70الي 60  2/1 1  25 70 2 2 100-1/60  3000- 2001  20 G60 

فلنجي كالس 

150 
70الي 60  2/1 1  30 80 2 2 160-1/100  5000- 3001  30 G100 

 

 .ت گاز درآينده اعالم خواهد نمودبر اساس مشخصات كنتورهاي موجود شرك
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متر مربع مالك  120اي شهر بوشهر حداكثر زيربنا متر مربع و فقط بر 150تا  G4براي شهرها وروستاها حداكثر زيربنا براي كنتور : 1تبصره 

  .است

  .سانتيمتر در نظر گرفته شود 50الي  45در صورت نصب كنتورها به صورت طبقاتي فاصله دو كنتور :  2تبصره 

  

  

  مقدار مصرف وسائل گازسوز)  2(جدول شماره

 رديف  دستگاه گازسوز )m3/hr(مقدار

2.5 WHW 1 آبگرمكن ديواري 

1.5 WHG بگرمكن زمينيآ  2 

0.7 GC3 اجاق گاز 

0.6 H4 بخاري 

0.1 LI 6 روشنايي 

0.3 FP 7 شومينه 

0.3 RC8 پلوپز خانگي 

2m 100پكيج ديواري جهت استفاده در مساحت حداكثر تا  2.5  9 

2m 200پكيج ديواري جهت استفاده در مساحت حداكثر تا  3.5  10 

دهمطابق با كاتالوگ سازن 2m 200هت استفاده در مساحت بيش ازپكيج ديواري ج   11 

 

  .ومشخصات فني دستگاه مي باشدو جدول فوق به صورت مكمل ارائه شده است17مبناي تعيين ميزان مصرف وسايل گاز سوز مبحث:1تبصره

  .براساس دفترچه محاسبات تعيين گردد...جكوزي ومصرف گاز براي گرمايش سونا و:2تبصره

  .خرهاي عمومي وصنعتي بادفترچه محاسبات به واحد مهندسي فروش شركت گاز  مراجعه گردددرمورد است: 3تبصره
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  .وند باشد به واحدمهندسي فروش شركت گاز  مراجعه گرددپ4/1چنانچه فشارگاز مصرفي تجهيزات باالتر از:4تبصره

  .واز طريق نقشه هاي تاسيساتي انجام پذيرداحرطمترمربع تعيين تعداد پكيج ومصرف بانظر مهندس250براي زير بناي باالي :5تبصره

  .مشخصات فني سازنده تعيين شوند وت براساس محاسبا درمورد وسايل گازسوزي كه درجدول ذكر نشده اند:6تبصره 

  
  .در صورتيكه مصرف گاز وسيله گازسوز مشخص نباشد مي توان از فرمول زير در صورت داشتن توان دستگاه محاسبه كرد:7تبصره 

  كيلوكالري برمترمكعب 9504= ارزش حرارتي گاز سراسري  

  كيلوكالري برساعت 84/859= يك كيلووات 

  كيلووات 05/11= يك مترمكعب گاز
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