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 :  هدف  - 1

هدف از ارائه این دستورالعمل بکارگیري مصالح استاندارد و مورد تأیید دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا  سازمان نظاا    

 می باشد.خانگی لوله کشی گاز  جهت اجرايمهندسی ساختمان استان بوشهر 

 :دامنه کاربرد  - 2

تحت پوشش دفتر کنترل و نظارت گاز ظرین و مجریان فعال لوله کشی گاز خانگی رعایت این دستورالعمل براي کلیه نا

 سازمان نظا  مهندسی ساختمان استان بوشهر الزامی می باشد. و آبفا

کنترل و نظارت گاز بخواهند از مصالحی که در لیست مورد تأیید دفتر  لوله کشی گاز  در صورتی که مجریان تبصره:

دفتر اعال  کنند تا پس از طرح در کمیته تخصصی گاز  این ده نمایند ، می بایست مراتب را کتباً بهنمی باشد استفا و آبفا

 .استفاده از آن بالمانع اعال  شود و به لیست مصالح مورد تأیید اضافه گردد ،، در صورت تأیید

 

 :مصالح مورد تأيید  - 3

 

 لوله : -3-1
 

 

 

 

 سایز)اینچ( شرکت سازنده ردیف

 4تا  اهواز )درزدار(سپنتا  5

 4تا  سپنتا تهران )درزدار( 2

 2و  5 شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران)بدون درز( 8

 4تا  گروه صنعتی سپاهان )درزدار( 4

 4تا  لوله و پروفیل ساوه 5

 4تا  گروه صنعتی ماهان  6

 8تا  کچو اصفهان  7
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 : اتصاالت -3-2
 

 )اینچ(/نوعسایز نوع اتصال شرکت سازنده ردیف

  4تا  سردنده -تبدیل  –سه راه  - 90°زانو  ایران اتصال)آسیا( 5

  4تا  تبدیل -سه راه  - 90°زانو  تابان فوالد زنجان 2

  4تا  تبدیل  –سه راه  - 90°زانو  تجهیزگاز زنجان 8

  4تا  سردنده -تبدیل  –سه راه  - 90°زانو  حدیدسا )با نشان حک شده( 4

  4تا  سردنده-تبدیل –سه راه  - 90°زانو  دلتا 5

  4تا  تبدیل -سه راه  - 90°زانو  نگین تابان زنجان 6

  4تا  تبدیل -سه راه  - 90°زانو  نیکا 7

  4تا  سردنده -تبدیل  –سه راه  - 90°زانو  امین 3

  4تا  سردنده -تبدیل  –سه راه  - 90°زانو  ساجد 9

  4تا  سردنده -تبدیل  –سه راه  - 90°زانو  هلکو سحر گاز 51
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 : شیرآالت -3-3

 

 

 

 : پرايمرنوار و  -3-4

  

 )سانتی متر(سایز شرکت سازنده ردیف

 51و  5و  2 )اصل( آلتن 5

 51و  5و  2 نیا شیمی 2

 

 

 

 )اینچ( شیر قفل شوندهسایز )اینچ( شیر گازیسایز شرکت سازنده ردیف

 5    2 الی 2/5 ایران شیر 5

 5   2 الی 2/5 سارا شیر 2

 - 2و 5و 4/8و  2/5 سامین 8

 5 2/5 و 5   2 الی 2/5 شیر آذران 4

 5    2 الی 2/5 ایرانشیر گاز  5

 5   2 الی 2/5 عالی شیر نوید 6

 5 2/5 و 5    2 الی 2/5 نگین شیر 7

 5 2/5 و 5    2 الی 2/5 امین شیر 3

 5       2 الی 2/5 استارکو 9

51 
مهشیر)فقط کلمه فارسی روي 

 شیر حک شده باشد(
 5    2 الی 2/5

 5    2 الی 2/5 حقیقی 55
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