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 یمکانیکتاسیسات گروه تخصصی  هیات رئیسه تصویب کنندگان : اعضای

 سمت و عنوان سازمانی نام و نام خانوادگی

 رئیس گروه تخصصی مکانیک خواهآقای مهندس مصطفی ریاحی 

 ئیس گروه تخصصی مکانیکنایب ر آقای دکتر اصغر شیراز پور

 عضو گروه تخصصی مکانیک آقای مهندس داریوش هادی زاده

 دبیر و عضو گروه تخصصی مکانیک آقای مهندس شعبان جعفری

 عضو گروه تخصصی مکانیک آقای مهندس ناصر ریاحی خواه

 عضو گروه تخصصی مکانیک آقای مهندس بهادر کاظمی

 تخصصی مکانیک عضو گروه آقای مهندس پیمان باقریان

 

 

 

 

 فشار ضعیف تهیه کنندگان : اعضای گارگروه گاز

 عنوان سازمانی   نام و نام خانوادگی

 فشار ضعیفناظر گاز و دبیر کار گروه گاز  آقای مهندس محمدرضا افتخاری نیا

 فشار ضعیف گروه گاز عضو کارناظر گاز و  آقای مهندس فرزین حق پرست

 فشار ضعیفظر گاز و عضو کار گروه گاز نا آقای مهندس وحید باقر زاده

 فشار ضعیفناظر گاز و عضو کار گروه گاز  آقای مهندس نادر قاسمی

 فشار ضعیفناظر گاز و عضو کار گروه گاز  آقای مهندس حسین بنازاده

 فشار ضعیفناظر گاز و عضو کار گروه گاز  آقای مهندس رسول همتی

 فشار ضعیفعضو کار گروه گاز ناظر گاز و  آقای مهندس محمد کاظم فالح مشفقی

 فشار ضعیفناظر گاز و عضو کار گروه گاز  آقای مهندس حمیدرضا مریخ

 فشار ضعیفناظر گاز و عضو کار گروه گاز  آقای مهندس حسین زنگویی

 فشار ضعیفناظر گاز و عضو کار گروه گاز  آقای مهندس حسین حصاری

 

 

 

 ص تهیه و تدوین نظام نامه تقدیر و تشکر می شود مچنین از اظهار نظر و همفکری همکاران ذیل در خصوه

 عنوان سازمانی نام و نام خانوادگی

 ناظر گاز و مدیر واحد گاز و آبفا سازمان   ضرغام کریمیآقای مهندس 
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 صفحه  عنوان مطالب   

 5 : تعاريف و مفاهیم برخی از واژهای رايج در بخش گاز يک چهارم پوندی   1ماده 

 01 سازمانها ، ارگانها و افراد حقیقی يا حقوقی در بخش گاز يک چهارم پوندیبه : شرح وظايف و تعهدات مربوط  2ماده 

 01 شرح وظايف وزارت راه و شهرسازی 

 01 شرح وظايف وزارت بازرگانی 

 00 شرح وظايف سازمان نظام مهندسی استان 

 01 شرح وظايف شركت گاز استان 

 01 نفره گاز استان  چهار شرح وظايف و محدوده صالحیت هیأت

 01 شرح وظايف و تعهدات متقاضی دريافت انشعاب گاز )مالک( 

 01 شرح وظايف و تعهدات مجری لوله كشی گاز يک چهارم پوندی 

 05 شرح وظايف و تعهدات مهندس ناظر لوله كشی گاز يک چهارم پوندی 

 01 شرح وظايف و تعهدات دفاتر گاز سازمان در بخش گاز يک چهارم پوندی 

 01 شرح وظايف و محدوده صالحیت گروه كارشناسی گاز دفاتر استان 

 01 عمومی در بخش گاز فشار ضعیف  ضوابط: شرايط و  3ماده 

 01 شرايط عمومی احراز صالحیت مجريان لوله كشی گاز يک چهارم پوندی : 

 11 شرايط عمومی طبقه بندی صالحیت مهندسان ناظر گاز 

 11 ضوابط كار آموزی مهندسان ناظر لوله كشی گاز يک چهارم پوندی 

 11 مدارک مورد نیاز جهت صدور و تمديد پروانه اشتغال به كار مجری حقوقی 

 11 مدارک مورد نیاز جهت صدور و تمديد پروانه كسب مجری تجربی لوله كشی گاز 

 11 شیوه ارائه خدمات طراحی، نظارت و اجرای لوله كشی گاز يک چهارم پوندی 

 11 ضوابط انتظامی مهندس ناظر گاز يک چهارم پوندی 

 11 ضوابط انتظامی مجری گاز يک چهارم پوندی 

 15 ضوابط انتظامی متقاضی گاز يک چهارم پوند )مالک( 

 15 ضوابط انتظامی دفاتر بخش گاز سازمان نظام مهندسی استان 

 12 : نكات و اهم موارد مربوط به اجرای لوله كشی گاز   4ماده 

 12 اهم موارد در طراحی لوله كشی گاز يک چهارم پوندی 

 11 نقشه اجرايی لوله كشی گاز يک چهارم پوندی 

 11 نكات الزم اجرا در ترسیم نقشه های پالن و ايزومتريک 

 11 مصالح لوله كشی گاز 

 11 انواع لوله كشی گاز 

 11 لوله كشی روكار 

 12  لوله كشی توكار

 11 موارد و  نكات در خصوص دريچه تامین هوا 

 11 پكیج

 11  شوفاژ ديواریوابط كلی استفاده از پكیج شرايط و ض

 11 پیوستها و فرمها
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 مقدمه :

 

، لب احداث واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، آموزشیدر قامایه های ملی کشور د در سالهای اخیر بخش عظیمی از سرهمانگونه که مستحضری      

شود بنابراین رعایت اصول فنی و استانداردهای کیفی در طراحی و اجرا و انتخاب مصالح ساختمانی و استفاده از  ی، فرهنگی و... هزینه میبهداشت

های  ن نامه های کنترل و نظارت در بخشوضع قوانین و آئیای برخوردار است و  ویژهو آموزش دیده از درجه و اهمیت نیروهای انسانی متخصص 

افزایش  در جهتند از توان متخصصان و دست اندر کاران بخش ساختمان ممبوده بلکه به جهت استفاده بهینه و نظامختلف ساختمان نه تنها مفید 

یت خاص بخش طراحی نظارت و اجرای تاسیسات مکانیکی در این راستا با توجه به اهم ه برداران ضروری و الزم می باشد.امنیت و آسایش بهر

 ،باشد می یش بهره بردار دارای اهمیت مضاعفاز یک سو و از سوی دیگر تامین رفاه و آسا ایجاد وحدت رویه ساختمان به جهت کنترل منابع و انرژی و

ه برداران( بدلیل ارتباط مستقیم با سالمت افراد جامعه )بهر لوله کشی گاز ساختمان سیسات مکانیکی ساختمان بخش طراحی، نظارت و اجراءاما در تا

باشد لذا گروه تخصصی تاسیسات مکانیکی ساختمان نظام مهندسی استان البرز با توجه به تجربیات کسب شده در  ه میدارای اهمیت خاص و ویژ

لوله کشی گاز ساختمان عالوه بر منابع و مباحث قانونی موجود اجراء نظارت و ، مند شدن موضوع طراحیخیر و ضرورت ایجاد شده جهت نظامسالهای ا

بنابراین وظیفه تهیه و تدوین  ،داماندهی هر چه بهتر این امور نمواقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل یا نظام نامه جامعی به جهت نظم بخشیدن و س

ه مشورتی گاز یک چهارم پوندی محول گردید که در ادامه مطالب و موارد ساختمان به کارگروبازرسی و نظارت بر اجرای لوله کشی گاز نظام نامه 

 گردآوری شده توسط کارگروه را مالحظه می نمائید. 

  یمكانیك تاسیسات گروه تخصصی                                                                                                         

 استان البرزساختمان سازمان نظام مهندسی               
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  بخش گاز یک چهارم پوندی   درهای رایج ژهواو مفاهیم برخی از  : تعاریف 1ماده 

 : احتراق گاز -1

 . با ایجاد گرما و شعله همراه است سوختن یا اکسیداسیون سریع گاز که معموالً

 كیج :پ -2

برای هر واحد مسکونی بصورت  معموالً آب گرم سیستم گرمایش داخل ساختمانها که سرویس بهداشتی ودستگاه گاز سوز تامین کننده آب گرم 

 . مستقل نصب می گردد

 ترموكوپل : -3

، مسیر ورود سوخت به مشعل ه یا از بین رفتن شعله اصلی مشعلهای دستگاه گاز سوز که در صورت روشن نشدن مشعل دستگا یکی از مهمترین بخش

 . گردد ، هر دو قطع میشمعک آن وبسته یا شعله اصلی مشعل را 

 تنظیم كننده فشار گاز )رگوالتور( : -4

 دارد. نگه می، ثابت ه میزان فشار مورد نظر برای مصرفدستگاهی که فشار گاز ورودی را کاهش داده و آن را ب

 دستگاه گاز سوز :  -5

 سوزد. ها می شعلعل بوده و گاز در این مدستگاهی که دارای یک یا چند مش

 دستگاه گاز سوز پر مصرف : -6

 متر مکعب در ساعت بیشتر باشد.  5/0دستگاهی که مقدار گاز مصرفی آن از 

 دفتر گاز سازمان : -7

 دفتر کنترل و نظارت بر امور لوله کشی گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز.

 دودكش : -8

 :باشد ون از ساختمان، دودکش سه نوع میگازهای محفظه احتراق دستگاه گازسوز به بیرمجرایی با مقطع دایره یا چهارگوش جهت هدایت 

مطابق با مبحث و ضخامت )جنس  ساخته شده باشد دودکشی که در کارخانه و مخصوص وسیله گاز سوز : دودكش ساخته شده در كارخانه الف(

 هفدهم مقررات ملی ساختمان( وچهاردهم 

 .ه و یا در محل ساختمان ساخته شود که از ورق فوالدی گالوانیزه یا از ورق فوالدی سیاه در کارگا دودکشی : دودكش فوالدی ب(

که سوار کردن قطعات در محل به ای  و به طور پیش ساخته بوده به گونه، از جنس فلز یا سیمان قطعات این نوع دودکش : ج( دودكش پیش ساخته

 . راحتی امکان پذیر باشد

 5/0سیاه با حداقل ضخامت  متر و یا ورق فوالدی الوانیزه با حداقل ضخامت یک میلیورق فوالدی گاز لوله فلزی که  : ارهد( دودكش يک جد

 متر ساخته شده است . میلی
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 : سازمان قانونی نظارت بر امر لوله كشی گاز مشتركین عمده -9

کشی ه طبق قانون وظیفه نظارت بر لولهباشد ک ( میالبرز سازمان نظام مهندسی استاننامه   )در این نظاممنظور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

 و صدور تاییدیه را بر عهده دارد . مشترکین عمده  گاز

 :  سازمان مسكن استان-11

 . سازمان مسکن راه و شهرسازی استان

 سیستم تهويه :  -11

، به طور مستقیم و یا غیر ایجاد جریان هوای تازه در آن محلسیستمی که فضای داخل اتاق یا محل نصب دستگاه گاز سوز را جهت تعویض هوا یا 

 . مستقیم به هوای آزاد راه می دهد

 سیستم لوله كشی گاز ساختمان : -12

که از خروجی رگوالتور آغاز و به شیرهای مصرف  لوله کشی داخل ساختمان(، کنتور و کشی گاز ساختمان )مشتمل بر لوله کشی رابط مجموعه لوله

 . ختم می شود

 شورای مركزی :  -13

 . شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

 شركت ملی گاز : -14

 ، صادرات و توزیع گاز طبیعی در کشور می باشد . زارت نفت است که عهده دار پاالیش، انتقالیکی از شرکتهای اصلی تابع و

 شركت گاز ناحیه : -15

 . عهده دارد سازمانی که برخی وظایف شرکت ملی گاز ایران را در سطح کوچکتری در هر ناحیه بر

 شركت ها ، موسسات ، مشاورين و افراد ذيصالح : -16

 . دباش میصالحیت معتبر  ربوطه دارای مجوز و گواهینامهشخص حقیقی و یا حقوقی که از مراجع قانونی جهت کار تخصصی م

 شیر اصلی : -17

 . شیر ربع گرد توپکی که بعد از کنتور بر روی لوله کشی داخلی نصب می شود

 شیر خودكار قطع جريان گاز اضافی : -18

 نماید . جریان گاز را قطع میت جریان گاز بیش از حد تنظیم شده، وسیله ای ایمنی که در مسیر لوله کشی نصب و در صور

 شیر خودكار قطع گاز حساس در مقابل زلزله : -19

 . ، جریان گاز را به طورخودکار قطع می نمایدآن ی که در زمان بروز زلزله با شدت از پیش تعیین شده درا وسیله

 شیر فرعی :  -21

 . شودشیر ربع گرد توپکی که در ابتدای لوله کشی ورودی به هر واحد نصب می 
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 شیر قبل از رگوالتور : -21

پوند بر اینچ مربع(  21بار ) 1قابل قفل کردن بوده و برای فشار کاری تا ، گردد و در حالت بسته تور نصب میای که قبل از رگوال شیر سماوری گوشواره

 . مناسب باشد

 شیر مصرف : -22

 . گیرد اه گازسوز قرار میوطه به هر دستگشیر ربع گرد نوع توپکی که در انتهای انشعاب مرب

 علمک گاز : -23

 . گیرد ف کننده قرار میدر مجاورت و متکی به ملک مصر شرکت گاز، جهت نصب رگوالتور بر روی آن توسط قسمت عمودی و انتهایی انشعاب گاز که

 كنتور گاز : -24

 . رود کار میای اندازه گیری حجم گاز مصرفی به دستگاهی که بر

  گاز طبیعی : -25

گاز آمده به معنای گاز طبیعی  جا کلمهشود. هر متان( که از پاالیشگاهها به نقاط مصرف منتقل می های گازی )عمدتاً مخلوط پاالیش شده هیدروکربن

 .باشد  می

 : گازهای دودكش -26

 . شود می ای از محصوالت احتراق و هوای اضافی که از دستگاه گازسوز دارای دودکش خارج آمیخته

 :  ازياب )آشكار ساز نشت گاز(گ -27

، از رسیدن غلظت گاز به حد خطرناک ای حساس در مقابل وجود گاز قابل اشتعال در محیط که قبل وسیله آشكار ساز گاز قابل اشتعال : الف(

 . نماید یا نوری و یا طرق دیگر اعالم می وجود گاز را به طریق صوتی

ای حساس در مقابل وجود گاز مونوکسیدکربن در محیط که قبل از رسیدن غلظت گاز به حد خطرناک  وسیله آشكار ساز گاز مونوكسید كربن : ب(

(ppm 51وجود گاز را به طریق صوتی یا نور )نماید . ی و یا طرق دیگر اعالم می 

 گروه بندی ساختمان ها : -28

 .  (مانمبحث هفدهم مقررات ملی ساخت 1-1-01ساختمان های مسکونی )مطابق با بند  الف(

 .  (مقررارت ملی ساختمان مبحث هفدهم 5-1-01و  1-1-01)مطابق با بندها ساختمان های عمومی  ب(

 .  (مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان 1-1-01ساختمان های خاص )مطابق با بند  ج(

 لوله رابط دودكش : -29

 . لوله ای که وسیله گاز سوز را به دودکش مرتبط می کند
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 كشی رابط :لوله  -31

 . لوله کشی رابط بین رگوالتور و کنتور گاز

 لوله كشی داخلی :  -31

 . گردد ه بالفاصله پس از خروج از رگالتور شروع و به شیرهای مصرف ختم میلوله کشی داخل ساختمان ک

 مبحث هفدهم : -32

متر  021بخش اول مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان که محتوای آن برای کاربری گاز طبیعی تحویلی به ساختمانها با میزان مصرف گاز کمتر از 

 1-0-0-01مکعب در ساعت و با فشار گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع توسط وزارت مسکن راه و شهر سازی تدوین گردیده است. )بارعایت بند 

 . دوم مقررات ملی ساختمان( مبحث

 :لک يا مالكین( ماقانونی )مالک يا نماينده متقاضی  -33

 .  شخص حقیقی یا حقوقی که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را داشته باشد

 مجری :  -34

 باشد . شخص حقوقی که دارای گواهینامه صالحیت اجرای لوله کشی گاز ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی می

 محصوالت احتراق : -35

 . به غیر از هوای اضافی آنچه که در نتیجه احتراق به دست می آید، به انضمام گازهای بی اثر،

 محفظه احتراق : -36

 . بخشی از دستگاه گاز سوز که عمل احتراق در آن انجام می شود

 مشترک : -37

 . شماره اشتراک به وی تخصیص یافته باشد شخص حقیقی و یا حقوقی که اقدامات الزم را مطابق ضوابط انجام و

 مشعل گاز : -38

  : شوند ها به دو دسته تقسیم بندی می. مشعله در محفظه احتراق آزاد می نمایدوسیله که گاز یا مخلوط گاز و هوا را برای ایجاد شعل

گردد، این  زم برای احتراق )هوای اولیه( استفاده میمشعلی که در آن از نیروی فوران گاز برای مکیدن بخشی از هوای ال:  الف( مشعل اتمسفری

 مشعل برای احتراق کامل به هوای ثانویه نیاز دارد.

 . گردد و یا هر دو با فشار وارد آن می مجهز به دمنده است و گاز یا هوا مشعلی که:  ب( مشعل نیرو

 مصرف كننده : -39

 . باشدداشته برداری  ی وی طبق ضوابط وصل و امکان بهرهتقاضاگردد که جریان گاز ملک مورد  به مشترکی اطالق می

 ملک :  -41

 . ا در آینده اجرا خواهد شدن شبکه لوله کشی گاز اجرا شده و یهر زمینی یا ساختمانی که در آ
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 مهندس ناظر گاز : -41

ت کنترل و تایید طرح و محاسبات تاسیسات لوله باشد و مسئولی سازی می شخص حقیقی یا حقوقی که صالحیت وی مورد تایید وزارت راه و شهر

ها، نظارت بر اجرای عملیات لوله کشی و  کشی گاز طبیعی و مصالح مصرفی و کنترل ابعاد دودکشها و مسیر تهویه مربوط به وسایل گاز سوز ساختمان

 های مربوطه را بر عهده دارد . ایشآزم

 نصاب مجاز :  -42

 شخص حقیقی یا حقوقی مورد تایید شرکت سازنده وسایل و تجهیزات گاز سوز و مراجع ذیصالح . 

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان مسئولیت نهایی نصب وسایل گاز سوز و کنترل مجدد مناسب بودن  1-0-2-01الزم بذکر است برابر بند )پ( 

 آزمایش عملکرد آنها به عهده نصاب مجاز می باشد .دودکشها و مجاری تهویه لوازم گازسوز، راه اندازی و 

 نقطه مصرف : -43

 . شود ته و وسایل گازسوز به آن متصل میهای لوله کشی داخلی قرار گرفهای هر یک از انشعابای که در انت نقطه

 هواكش : -44

 . شود ستگاه گاز سوز استفاده میمحل نصب دمجرایی که به روش طبیعی و یا با استفاده از وسایل مکانیکی برای تهویه هوای اتاق یا 

 هواگیری : -45

ها با گاز و یا برعکس، جایگزین کردن گاز درون دستگاه یا لوله کشی ها با هوا یا گازهای دیگر مانند  دن هوای درون دستگاه یا لوله کشیجایگزین کر

 . گازهای بی اثر

  هوای احتراق : -46

 . گردد و بعد از مشعل با سوخت مخلوط می هوایی که برای احتراق در قبل

 هوای اضافی : -47

 . کامل الزم است نهوایی که عالوه بر هوای مورد نیاز سوخت، از محفظه احتراق عبور می کند و برای سوخت

 هوای تهويه : -48

 . گردد به داخل محل نصب دستگاه گاز سوز وارد می ای که برای ایجاد جریان هوا هوای تازه

 هوای رقیق كننده : -49

 . گردد کش می، وارد دودق دهانه کالهک تعدیل جریان دودکشهوایی که برای رقیق کردن گازهای تنوره و تنظیم جریان دودکش از طری

 :  استان نفره گاز هیأت چهار -51

استان بوده و دبیرخانه آن سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت بازرگانی  ،شرکت ملی گاز ،شهرسازیراه و نمایندگان وزارت  هیأتی مرکب از

 . باشد سازمان نظام مهندسی استان می
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  یک چهارم پوندی سازمانها ، ارگانها و افراد حقیقی یا حقوقی در بخش گاز به : شرح وظایف و تعهدات مربوط  2ماده 

 : شرح وظایف وزارت راه و شهرسازی 

 .  ه ای مجریتعین توانایی فنی و حرفروش تدوین  -1

 های آموزشی برای طراح، مجری و ناظر .  تدوین دوره -2

های قرار داد،  های طرف تهیه و تنظیم راهنمای حاوی مقررات، مشخصات مجریان و قراردادهای تیپ با لحاظ نمودن حقوق و مسئولیت -3

 . )گردآوری و ابالغ استاندارد های فنی و مشخصات آنها(

 اند . های آموزشی مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان که دوره آموزشی مبحث هفدهم راگذرانده برگزاری آزمون پایان دوره -4

درج صالحیت نظارت و طراحی لوله کشی گاز در پروانه اشتغال مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان که دوره، آزمون و کارآموزی مبحث  -5

 ند .ا هفدهم را با موفقیت گذرانده

 اند . صدور گواهی پایان دوره برای اشخاصی که موفق به گذراندن دوره و آزمون مبحث هفدهم شده -6

 صدور و تمدید مجوز دفتر مهندسی و پروانه اشتغال به کار برای مجری حقوقی لوله کشی گاز ساختمان .   -7

 اعالم فهرست مجریان حقیقی و حقوقی به سازمان استان و شرکت گاز . -8

 لیه بر عملکرد سازمان استان و اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در بخش طراحی، نظارت و اجرای لوله کشی گاز .نظارت عا -9

 تصویب و ابالغ حق الزحمه ناظر، پیشنهاد شده از طرف سازمان استان در سه ماهه چهارم هر سال برای سال آتی . -11

بط و اضافه نمودن مصالح استاندارد جدید مورد تایید موسسه استاندارد و گاز و سایر موارد مرت  کشی تهیه فهرست مصالح استاندارد لوله  -11

 تحقیقات صنعتی ایران در فهرست مذکور .

 برگزاری جلسات با حضور نمایندگان سازمان استان و شرکت گاز به منظور ایجاد همکاری و هماهنگی های الزم .  -12

 

 : شرح وظایف وزارت بازرگانی 

موزش فنی و حرفه ای و گواهی گذراندن دوره مبحث پروانه مهارت فنی از ادارات کل آ رای لوله کشی گاز به اخذالزام متقاضیان جدید اج -1

 ها قبل از دریافت پروانه کسب و الزام تطبیق لوله کشان گاز دارای پروانه کسب با شرایط مذکور. ن مسکن و شهرسازی استانهفدهم از سازما

)طبق جدول عنوان شده  1و  1و  0در پایه های  طریق سندیکاها )اتحادیه( یا مراجع صدور پروانه کسبالحیت مجریان تجربی از تعیین ص -2

 . (این نظام نامه 1ماده  در بخش ضوابط تعیین صالحیت مجریان

ا یا ناظران و ه استان نظام مهندسی ساختمان های تخلف مجریان تجربی ارسالی از سازمان مسکن و شهرسازی یا سازمان رسیدگی به پرونده -3

 . برخورد قانونی با متخلفین

نامه و کنترل عملکرد  دیه جهت سهولت در اجرای این شیوهکشی گاز به تشکیل اتحادیه یا عضویت در اتحا تشویق واحدهای صنفی لوله -4

 . مجریان تجربی
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 .و یا فاقد اعتبار می باشد جلوگیری از فعالیت مجری تجربی که پروانه کسب آن باطل  -5

 اسامی مجریان تجربی به سازمان استان که موفق به اخذ پروانه کسب شده اند. ارسال -6

 

 : شرح وظایف سازمان نظام مهندسی استان 

لوله  ،همکاری با وزارت راه و شهرسازی در تدوین مقررات ایمنی و آموزشی در ارتباط با معیار ها و استاندارد های فنی طراحی، اجرا و نظارت -1

 . کشی گاز ساختمان

همکاری با وزارت راه و شهرسازی در برگزاری دوره های آموزشی علمی و عملی لوله کشی گاز ساختمان در غالب مبحث هفدهم برای ناظر،  -2

 . های الزم همچنین همکاری در برگزاری آزمون طراح و مجری واجد شرایط و

می مجریان و همچنین های فنی و مشخصات و اسااستاندارد تنظیم راهنمای حاوی مقررات و همکاری با وزارت راه و شهرسازی در تهیه و -3

 . داد های طرفین قرار تقاضی و لحاظ نمودن حقوق مسئولیتهای تیپ بین مجری و متهیه قرار داد

ی صدور گواه همکاری با وزارت راه و شهرسازی جهت صدور و تمدید مجوز دفتر مهندسی و پروانه اشتغال به کار مجریان حقیقی و حقوقی و -4

 . های آموزشی نامه های پایان دوره

های اجرا شده  با مسئولیت خود جهت کنترل دودکش آموزش و الزام مهندسان ناظر ساختمان اعم از عمران، معمار و یا مکانیک متناسب -5

 . های الزماز و اطمینان از رعایت استانداردهای نوس برای تجهیزات گاز سوز در ساختماناستاندارد 

 .دریافت انشعاب گاز  ه مجری و متقاضیمعرفی ناظر ب -6

 . دریافت و بررسی گزارشات ارائه شده از طریق ناظر و رسیدگی به تخلفات گزارش شده -7

مراحل مختلف لوله کشی گاز ساختمان، مصالح و وسایل بر کنترل و نظارت عالیه بر عملکرد ناظر در بررسی و تائید طرح ها و نظارت  -8

شده  مجری در چهار چوب مبحث هفدهم انجامآزمایش آنها که به وسیله  ب تجهیزات گاز رسانی و نهایتاًنص مصرفی، اجرای لوله کشی،

 است.

 . تعیین تعرفه حق الزحمه ناظر و پیشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازی جهت تصویب -9

مبحث هفدهم حسب مورد بر اساس گزارش گیری و استفاده از مصالح استاندارد با کیفیت مرغوب و رعایت کنترل کار مجری جهت به کار -11

 . ناظر یا بازدید موردی

درج در شناسنامه  وسیله مجری تهیه شده و به تایید مهندس ناظر رسیده است جهتنگهداری نقشه لوله کشی گاز )نقشه اجرا شده( که ب  -11

 . و تحویل یک نسخه به متقاضیفنی و ملکی ساختمان 

 . گاز جهت تحویل کنتور و سایر تجهیزات انشعاب گاز اعالم خاتمه لوله کشی گاز به شرکت  -12

ثبت و بررسی شکایات واصله علیه طراح، مجری یا ناظر و اقدام جهت رفع اختالفات ایجاد شده و در صورت لزوم تشکیل پرونده و ارسال   -13

 . پرونده به شورای انتظامی یا مراجع حقوقی ذیربط
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بردن کیفیت کار و لحاظ نمودن سنجی و تهیه نمودار آن جهت بهبود و باالگیری رضایت مشترکین از طریق نظر ایجاد راهکارهای اندازه  -14

 . مباحث تکریم ارباب رجوع

 . استانگاز سازمان در دفاتر  به تشکیل پرونده امور مربوطگاز و همچنین یکسان سازی تشکیل و تمدید و ابطال پرونده های  -15

 . استانگاز سازمان کنترل و نظارت عالیه بر نحوه توزیع و ارجاع کار بصورت عادالنه در دفاتر  -16

سازمان استان  از دفاتر گازجدید، تفکیک کنتور، قطعی گاز، ممیزی و...  های اخذ گزارشات فصلی، شش ماهه، و ساالنه از روند تشکیل پرونده -17

 . گروه تخصصی مکانیک استان ارسال گزارشات بهپایش و نهایتاً  و کنترل،

 

 : شرح وظایف شرکت گاز استان  

 . استاننظام مهندسی به سازمان وجود دارد امکان واگذاری اشتراک گاز اعالم مناطقی که  -1

 . قبلی(استان و با اطالع نظام مهندسی )در صورت اعالم سازمان  قطع گاز مشترکینی که رعایت اصول ایمنی مبحث هفدهم را ننموده باشند -2

 . باشد استان مینظام مهندسی وصل مجدد گاز منوط به رفع معایب فنی و تائید مجدد سازمان : تبصره

ابالغ به سازمانها،  رسانی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی جهت بررسی ومنی جدید گازهای فنی و ای ارسال مقررات، استانداردها و توصیه -3

 . کشی گازها و مجریان و ناظران لوله ارگان

از سوی و صدور تاییدیه کشی گاز  پوشش شرکت گاز پس از پایان لوله کار تحتزات انشعاب گاز به مجری یا پیمانتحویل کنتور و سایر تجهی -4

 . استاننظام مهندسی سازمان 

ق خود با شرایط و ضوابط استان جهت تطبینظام مهندسی کشی گاز و متقاضیان جدید به دفتر گاز سازمان  دیمی لولهراهنمائی مجریان ق -5

 . جاری و جلوگیری از فعالیت مجریان فاقد صالحیت

کشی  و تحویل جریان گاز به مشترکینی که لولهبرقراری  والتور و ملحقات مربوطه و همچنیناعزام نماینده جهت نظارت بر نصب کنتور و رگ -6

 استان رسیده است.نظام مهندسی گاز آنها به تائید سازمان 

نقص  استان جهت رفعنظام مهندسی گزارش کتبی به سازمان ملزم به ارسال در صورت مشاهده اشکال در کار شرکت گاز استان  :تبصره

 .باشد می

 . الزم اتاقدامانجام استان جهت نظام مهندسی سازی یا سازمان رش حوادث گاز به وزارت راه و شهرگزا اعالم -7

 

 نفره گاز استان  چهار شرح وظایف و محدوده صالحیت هیأت: 

فی مابین وزارت راه و شهرسازی )وزارت مسکن و شهر سازی سابق( و شرکت  01/5/11اصالحی اجرای تفاهم نامه مورخ   نامه  وهاجرای شی -1

 .  ملی گاز و سازمان نظام مهندسی کشور و وزارت بازرگانی

 . استان شهرسازی در اجرائی نمودن مصوبات ابالغی وزارت راه و -2

 . استان و ارائه راهکارهای اجرائیامور مرتبط به گاز خصوص حل مسائل پیش آمده در  بررسی دربحث و  -3
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و  سوی متقاضی، مجری، مهندس ناظر، شرکت گاز های احتمالی از ئیهشکوا رسیدگی اولیه به هرگونه مشکالت مطروحه و تشکیل جلسه و -4

 .بط و ارجاع به مبادی آن دستگاههای ذیر سایر

 

 مالک( : متقاضی دریافت انشعاب گاز شرح وظایف و تعهدات(  

که هیچ گونه عملیات اجرایی لوله کشی گاز را قبل از تشکیل پرونده و تعیین مهندس گردد  قانونی ایشان موظف و متعهد میمالک یا نماینده  -1

 . ناظر انجام نداده است

مصالح مناسب استفاده های با  مان و دستور مهندس ناظر از دودکشت ملی ساختمالک یا نماینده قانونی ایشان موظف است مطابق با مقررا -2

 . ها توسط مهندس ناظر نسبت به اجرای دودکش ها اقدام نماید ت و تایید جنس و سایز دودکشیبعد از رونماید و 

پکیج، بخاری(، دودکش قائم مناسب و مالک یا نمایده قانونی ایشان موظف است برای هر دستگاه گرمایشی داخل واحد مسکونی)آبگرمگن،  -3

 متناسب با ظرفیت دستگاه تامین و تعبیه نماید .

و  شافت یا داخل دیوار مطابق با دستورالعملمالک یا نماینده قانونی ایشان موظف است مطابق مقررات ملی ساختمان دودکشها را داخل  -4

 (يک نظام نامه)پیوست شماره .  اجرا نمایدتصاویر پیوست 

 .  دانیت و تایید مهندس ناظر برسو درز بند بودن دودکشها را به روبند قانونی ایشان موظف است نحوه دود یا نمایندهمالک  -5

وی دیوار خارجی رربهوای احتراق تامین مالک یا نماینده قانونی ایشان موظف است طبق دستور مهندس ناظر نسبت به تعبیه دریچه  -6

 .  اقدام نمایدساختمان 

 . اینده قانونی ایشان موظف است در هر مرحله از بازرسی  مهندس ناظر حضور داشته باشدمالک یا نم -7

گاز نسبت به تعیین و جانمایی وسایل گازسوز و مسیر لوله  یمالک یا نماینده قانونی ایشان موظف است با مهندس ناظر و مجری لوله کش -8

 . نمایدو اجراء دس ناظر را تامین کشی گاز همکاریهای الزم را انجام داده و نظر کارشناسی مهن

ادامه عملیات اجرایی  ها در کشی گاز اجراء شده و دودکش ز مصالح و اجزاء لولهمالک یا نماینده قانونی ایشان وظیفه نگهداری و حفاظت ا -9

 . بر عهده داردساختمان را 

دودکشها ضمن انجام همکاریهای الزم با مهندس ناظر  مالک یا نماینده قانونی ایشان موظف است در زمان بازدید مهندس از لوله کشی و -11

 .  تجهیزات و یا افراد مورد نیاز مهندس بمنظور همکاری و کمک در پروسه بازدید و تست را فراهم نماید

باز بودن دودکش و همچنین  Hمالک یا نماینده قانونی ایشان موظف است قبل از استفاده و نصب وسایل گاز سوز نسبت به داشتن کالهک  -11

 . اطمینان حاصل نمایددر ضمن بهره برداری دستگاهها اطمینان حاصل نموده و به صورت ادواری از باز بودن مسیر دودکشها  

مقررات ملی هفدهم گردد که نسبت به وظایف خود اشراف داشته و پیوست شماره یک مبحث  مالک یا نماینده قانونی ایشان متعهد می  -12

 .  ای ایمنی( را از مجری دریافت نموده استساختمان )راهنم

حفاظت از  ات الزم بمنظورتمهید ،مالک یا نماینده قانونی ایشان موظف است در صورت نصب آبگرمکن دیواری یا پکیج در تراس یا بالکن  -13

ای آن تعبیه شود. در صورتی که از بر د. و در صورت نصب پکیج یا آبگرمکن در تراس یا بالکن باید دودکش قائم مناسبدستگاه را به عمل آور
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دودکش مناسب )دودکش دو جداره( نصب شود همچنین در صورت نصب دودکش استفاده شود میبایست  ( C یا B2 نوعپکیج فن دار )پکیچ 

دستگاههای  های تامین هوا، کولر و سایردریچه  از باز شوها، متر( 3)حداقل مقررات ملی ساختمان فواصل مناسب  مطابقباید دو جداره 

باید نصب شده باشد و  Cیا  B2تامین هوای داخل واحد رعایت شود ضمناً در زمان تایید نهایی لوله کشی توسط مهندس ناظر پکیج نوع 

 شماره سریال و مدل پکیج در نقشه درج شود . 

 باشد .   تخلیه محصوالت احتراق به نورگیرها ممنوع می  -14

 .  استاندارد استفاده نماید و نصب و راه اندازی آنها توسط افراد ذیصالح انجام شودل گاز سوز مالک موظف است از وسای  -15

یک نسخه پیوست همچنین  در هنگام عقد قرارداد مالک و مجری، مجری موظف است برگه شرح وظایف را به اطالع و امضاء مالک برساند  -16

 . مالک ساختمان تحویل دهد مقررات ملی ساختمان )راهنمای ایمنی( را به هفدهمشماره یک مبحث 

 .  در مدت زمان یک سال انجام دهدو به تایید رسیدن لوله کشی ها و اقدامات اجرائی الزم جهت تکمیل کار  مالک موظف است هماهنگی  -17

مالک موظف است پس از تایید لوله کشی گاز توسط مهندس ناظر و سازمان نظام مهندسی حداکثر تا شش ماه جهت خرید انشعاب و نصب   -18

باشد و مهندس ناظر و سازمان مسئولیتی  کنتور در شرکت گاز اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم اقدام، تاییدیه صادر شده فاقد اعتبار می

     واهند داشت .  در قبال آن نخ

های جاری سازمان نظام مهندسی  بندهای فوق مطابق ضوابط و نظام نامههرگونه تخلف و کوتاهی از وظایف و تعهدات اشاره شده در  تبصره :

 . باشد استان قابل بررسی خواهد بود و مسئولیت آن بعهده فرد خاطی می

 

  پوندیشرح وظایف و تعهدات مجری لوله کشی گاز یک چهارم  : 

کشی گاز موظف است قبل از تشکیل پرونده هیچگونه عملیات اجرائی مربوط به لوله کشی گاز اعم از اینکه لوله کشی روکار یا لوله  مجری  -1

 . توکار باشد را انجام نداده باشد 

قبل از هرگونه اقدام به اجرای لوله کشی از واحد گاز(  SMSمجری موظف است پس از تشکیل پرونده و مشخص شدن مهندس ناظر )ارسال  -2

با مهندس ناظر هماهنگی بعمل آورد و جهت شروع کشی  و مصالح لولهکشی گاز و تایید نقشه  لوله ساعت جهت تعیین مسیر 11ظرف مدت 

  . کار از مهندس ناظر بصورت مکتوب تائیدیه دریافت نماید

همچنین چیدمان و و  و....( اجاق گاز ،آبگرمکن،  بخاری، پکیچ، د نیاز )موتورخانهمور)انشعابات( تعداد وسایل گازسوز موظف است مجری  -3

های طراحی ساختمان مشخص و مصارف آنها را  در نقشهشده تهیه پالن  براساسبا هماهنگی مالک و را  تجهیزات گاز سوزمحل استقرار 

 ضخامت دیوارهای محل قرار گرفتن آنها متناسب با قطر دودکش پیش بینیدودکشها و ها و  سایز لولهین اساس ادقیقاً برآورد نموده و بر 

 . نماید

ها و  مسیرعبور لولهباشد و باید  می ،رین مسیرهتترین و کوتا ایمنبا در نظر گرفتن  لوله کشی گاز ساختمان )اعم از روکار یا توکار(طراحی  تبصره:

 د.یت و تائید کتبی مهندس ناظر برسموارد مد نظر مجری یا مورد تقاضای مالک به روجانمایی تجهیزات، ابعاد و موقعیت دودکش ها و سایر 
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مجری موظف است قبل از اقدام به هرگونه عملیات اجرایی کلیه اجناس و مصالح لوله کشی گاز اعم از اینکه لوله کشی توکار یا لوله کشی  -4

لوله  بی مصالح و اجناس لوله کشی توسط مهندس ناظر مبادرت به اجرایبه رویت مهندس ناظر برساند و درصورت تائید کت روکار باشد را

 . کشی گاز نماید

 )مالک( تهیه مصالح با متقاضی در صورتیکه ،باشد میبه عهده مجری در زمان اجرای لوله کشی گاز مصالح با کیفیت از  تهیه و استفاده بصره :ت

 .  باشد میبه عهده مجری با کیفیت در حین اجرای کار نیز مصالح مصرفی استفاده و بکارگیری از  لیتئومسکماکان باشد 

وظیفه هماهنگی حضور مالک در زمان نظارت و  الزامیستمالک یانماینده قانونی آن حضور  ،از ساختمانناظر در هر بازرسی مهندس  -5

 .  باشد مهندس بر عهده مجری می

به امور گاز  مجری موظف است موضوع را به صورت کتبیحله ای از اجرای کار، مهندس به هر دلیلی و در هر مر حضوردر صورت عدم  -6

 . نمی باشدتوسط مجری اطالع دهد الزم بذکر است گزارش مکتوب دلیلی بر اجراء یا ادامه انجام کار سازمان سازمان یا دفتر نمایندگی 

ها و دریافت مجوز  ا نظارت مهندس نسبت به انجام تستاست بها مجری موظف  پس از اجرای کامل لوله کشی گاز و قبل از پوشاندن لوله -7

 . کتبی برای دفن لوله ها اقدام نماید

م مجری موظف است وسایل حفاظت فردی را در اختیار نیروهای خود قرار دهد همچنین استفاده از لباس کار توسط پرسنل مجری که نا -8

 باشد . می الزامی شرکت مجری بر روی آن درج شده باشد

جهت اجرای عملیات  (دارای پروانه مهارت فنی از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استانافراد )مجری موظف است از افراد واجد صالحیت  -9

 . لوله کشی گاز استفاده نماید

 . استفاده نماید( …مناسب )فشار سنج ومجری موظف است از لوازم کاری و ابزار آالت اندازه گیری  -11

همچنین و ضمیمه پرونده نماید شرح وظایف مالک را به اطالع و امضاء ایشان برساند  ، فرمهنگام عقد قرارداد با مالکمجری موظف است در  -11

( را راهنمای ايمنیمقررات ملی ساختمان ) هفدهمپیوست شماره یک مبحث از یک نسخه پس از انجام لوله کشی گاز و تایید مهندس ناظر 

 . به مالک ساختمان تحویل دهد

 باشد .  شرکت( در هر بازرسی مهندس ناظر الزامی می ور مجری ذیصالح گاز )مدیر عامل یا صاحب امضاءحض -12

های جاری سازمان نظام مهندسی  بندهای فوق مطابق ضوابط و نظام نامههرگونه تخلف و کوتاهی از وظایف و تعهدات اشاره شده در  تبصره:

 . باشد بعهده فرد خاطی میاستان قابل بررسی خواهد بود و مسئولیت آن 

 

 شرح وظایف و تعهدات مهندس ناظر لوله کشی گاز یک چهارم پوندی : 

روز کاری( ساعت )دو  11ر نمایندگی سازمان( حداکثر ظرف از دفاتیا تماس دریافت پیامک اطالع )مهندس ناظر موظف است پس از  -1

ساعت )سه  11مجری لوله کشی حداکثر تا نماید و پس از تماس  سازماننمایندگی امور گاز سازمان یا دفتر مبادرت به دریافت پرونده گاز از 

 . به نظارت از ساختمان مزبور نماید اقدام( کاریروز
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مهندس ناظر با مجری هماهنگی نماید و در صورت عدم پاسخگویی مجری  0در صورت عدم تماس مجری در مدت زمان مقرر در بند  -2

 . مهندس ناظر بصورت کتبی به دفتر نمایندگی گزارش دهد

ای باشد که پس از هماهنگی و ریزی به گونه اید همچنین برنامهریزی نم نظارت را در طی ساعات روز برنامهناظر موظف است مهندس  -3

 ساعت )سه روز کاری( مبادرت به نظارت از ساختمان نماید .  11ت درخواست مجری حداکثر ظرف مد

مهندس ناظر موظف است مصالح مورد استفاده را رویت نموده و در صورت مناسب بودن تائیدیه کتبی به مجری جهت شروع عملیات اجراء  -4

 .  صادر نماید

مطابقت مصالح با  ،ناظری مجاز نمی باشد، مجری یا مالک را مکلف به استفاده از یک برند خاص نمایند مالک تایید مصالح مهندس تبصره:

 . مقررات ملی و بخشنامه های ابالغی سازمان و یا تایید وزارت راه و شهر سازی می باشد هفدهممبحث 

عایق کاری لوله، بست بندی و...( بازرسی بعمل آورده و پس از حصول چی و ه لوله کشی )جوشکاری، نوار پیمهندس ناظر موظف است از نحو -5

 . اطمینان از اجرای صحیح کار مجوز کتبی ادامه کار را صادر نماید

ئیدیه کتبی جهت ها تا م داده و در صورت مناسب بودن تستهای مقاومت و نشتی لوله را انجا مهندس ناظر موظف است نظارت بر تست -6

 . )شایان ذکر است هنگام تایید نهایی، لوله کشی مجدداً میبایست تست نشتی انجام شود(  صادر نماید ها رالوله پوشاندن روی 

عنوان شده در  جزئیاتها )اجرای  و موقعیت دودکشها از اجرای مناسب دودکشمهندس ناظر موظف است عالوه بر کنترل سایز و مصالح  -7

  (نظام نامه  وست شماره يک)پی.  دستورالعمل(  اطمینان حاصل نماید

 الت و موارد موجود صورت برداری نموده و درچک لیست داخل پرونده ثبت نماید.از اشکامهندس ناظر موظف است  -8

موارد به الزامیست و به منزله اطالع رسانی )چک لیست( توسط مجری و مالک یا نماینده مالک مهر و امضاء موارد درج شده در پرونده  تبصره:

 .می باشد ایشان

 پرونده را تحویل مجری یا واحد گاز مربوطه نماید. ،گازلوله کشی مهندس ناظر موظف است پس از تائید پرونده  -9

دلیل و بر مبلغ اولیه نظارت باید با ذکر  مازادتوسط مهندس ممنوع بوده و هرگونه پرداخت وجه توسط مالک یا مجری  دریافت هرگونه وجه -11

 ز شود.به حساب سازمان واری

بار بازدید برای لوله کشی روکار در صورت عدم تایید پرونده و نیاز به بازرسی و بازدید مهندس  1بار بازدید برای لوله کشی توکار و  5پس از  -11

 اطالع دهد.  اتردفواحد گاز به  است به صورت کتبیناظر موظف 

را به مجری و مالک بصورت مکتوب هوای احتراق دستگاههای گاز سوز  تامینهای  محل و همچنین ابعاد دریچهمهندس ناظر موظف است  -12

 اعالم نماید . 

 . دها اقدام نمای سبت به تست و کنترل باز بودن مسیر دودکشمهندس ناظر موظف است ن -13
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عذر موجه از بازدید و نظارت انصراف ( نمی تواند بدون دلیل و ز سازمان )ثبت پرونده در کاربرگناظر گاز پس از دریافت پرونده ا مهندس -14

به سازمان  وبکتمموضوع را به صورت موظف است  مشکل یا مانعی در اعمال نظارت بر لوله کشی گاز ساختمان،دهد و در صورت وجود هرگونه 

 . گزارش نماید

 د .کلیه مراحل نظارت و تایید سیستم لوله کشی گاز میبایست شخصاً توسط مهندس ناظر انجام شو -15

های جاری سازمان نظام مهندسی استان قابل بررسی خواهد بود و  ایف فوق مطابق ضوابط و نظام نامههرگونه تخلف و کوتاهی از وظ تبصره :

 . باشد می مهندس ناظرمسئولیت آن بعهده 

 

  یک چهارم پوندی : سازمان در بخش گاز شرح وظایف و تعهدات دفاتر گاز 

های الزم در زمان تشکیل پرونده می باشند و ارجاع کار با پرونده ناقص به  موظف به بررسی و کنترل مدارک و فرم واحد گاز دفاتر سازمان -1

  .باشد ناظر به هر دلیل ممنوع میمهندس 

)پایه طبقه بندی صالحیت با رعایت عضو دفتر در ارجاع کار به مهندسان ناظر و عدالت موظف به رعایت نوبت  واحد گاز دفاتر سازمان -2

 می باشند. عضو دفتر و ظرفیت کار برگ مهندسان ناظر  مهندس(

 .باشد  جریان و یا ناظرین ممنوع می( توسط کارمندان و مسئولین دفاتر بخش گاز از مسیاه لیست پذیرش توصیه )ایجاد -3

 .  باشد ممنوع میسازمان  توسط واحد گاز دفاترغ خارج از ضوابط از مالک یا مجری اخذ هرگونه مبل -4

سیستم لوله کشی گاز توسط مهندس، دفتر نمایندگی باید پرونده را همراه با گزارش مکتوب مهندس ناظر دریافت و در صورت عدم تایید  -5

 ثبت دفتر نماید . 

 را پس از دریافت و ثبت به هیئت حل یا شکایات کتبی مهندسان ناظر، مجریان و مالکانگزارشات است موظف  واحد گاز دفاتر سازمان -6

  اختالف یا گروه کارشناسی گاز یا واحد گاز و آبفا سازمان ارسال نمایند .

های دریافتی و مرتبط با گاز یک چهارم پوندی را تکثیر و  های ابالغی موظفند بخشنامه ضمن رعایت و اجراء بخشنامه واحد گاز دفاتر سازمان -7

ای از آن در  نسخهدر تابلو اعالنات دفاتر نصب و های جدید باید  ها و ابالغیه د همچنین بخشنامهبه مهندسان ناظر عضو دفتر اطالع رسانی نماین

 .  شودزونکن مجزا )بایگانی دفتر( نگهداری 

باشند در صورت  توسط مهندس ناظر به اداره گاز میهای پرشده قبل از ارسال پرونده و نقشه تایید شده  دفاتر بخش گاز موظف به کنترل فرم -8

جهت رفع ایراد یا نقص اعالم شود. همچنین در صورت مشاهده هرگونه تقلب یا تخلف در پرونده و مهندس ضوع به مجری وجود نقص باید مو

 . به واحد گاز و آبفا سازمان گزارش شوددر اسرع وقت تایید شده توسط مهندس ناظر باید موضوع 

 . باشد نامه گاز یک چهارم پوندی سازمان توسط دفاتر ممنوع میو نظام سازمان های جاری  نه شیوه و راهکار متفاوت با رویهایجاد هرگو -9
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   دفاتر نمایندگی استانگاز گروه کارشناسی شرح وظایف و محدوده صالحیت: 

دفاتر نمایندگی سازمان در استان توسط گروه تخصصی مکانیک سازمان تعیین و جهت صدور  نفرات و تعداد اعضای گروه کارشناسی گاز -1

 .   گردد احکام به سازمان نظام مهندسی استان پیشنهاد می

در  (مهندس ناظر، مجری یا مالکذیربط )گروه کارشناسی گاز سازمان در استان مرجع رسیدگی بدوی به دعاوی و اختالف نظر طرفین  -2

 .  باشد ، اجراء و نظارت گاز میپروسه طراحی

گروه کارشناسی گاز سازمان میبایست پس از بررسی شکایت کتبی و یا شرح تخلف مورد ادعا  موضوع را با حضور طرفین برررسی و نظرات  -3

 .  کارشناسی خود را بصورت مکتوب و امضاء شده توسط اعضا گروه صادر نماید

 .  استعالم نمایدرشناسان حقیقی و حقوقی در هر بخش را اخذ یا کاافراد یا ان در صورت نیاز می تواند نظر گروه کارشناسی گاز سازم -4

یق گروه کارشناسی گاز سازمان و دفاتر سازمان استان میبایست از طرتوسط  و حقوقی اشخاص حقیقی یا استعالم کتبی ازهرگونه مکاتبه  تبصره:

خارج از از مبادی دفاتر نمایندگی شهرستان صورت پذیرد و اعضاء یا دبیر گروه راساً مجاز به مکاتبه یا استعالم سازمان نظام مهندسی استان یا 

 .    سازمان نمی باشند

بازدید نماید همچنین ضروریست  مورد اختالفپروژه یا ساختمان از محل تواند  میگروه کارشناسی گاز سازمان در صورت تشخیص و نیاز  -5

 . ر از اعضاء گروه کارشناسی گاز در بازدید حضور داشته باشند نف حداقل دو

 .   هزینه کارشناسی و بازدید اعضای گروه کارشناسی گاز باید توسط مجری یا مالک به حساب سازمان واریز گرددتبصره: 

ات کارشناسی نظرو باشد  مجاز نمیاعضای گروه کارشناسی گاز خارج از محدوده مقررات ملی ساختمان توسط ارائه هرگونه نظرکارشناسی  -6

 باشد .  های مربوطه نامهپوندی و بخش و نظام نامه گاز یک چهارمه مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان بویژ این گروه میبایست براساس

کدام از  جرائم هرباشد  روه کارشناسی گاز سازمان ملزم میبا توجه به ضوابط انتظامی تعریف شده در نظام نامه گاز یک چهارم پوندی گ -7

 .    طرفین را طبق بندهای ضوابط انتظامی نظام نامه مشخص و اعالم نماید

اظهار  وظف استگروه کارشناسی توسط هر یک از طرفین مورد اختالف گروه کارشناسی گاز مو رای در صورت عدم پذیرش و تمکین به نظر  -8

 . دانیک ارجاع دهگروه تخصصی مک و پرونده مربوطه را جهت تصمیم گیری بهخود نظر کارشناسی 
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  در بخش گاز فشار ضعیف عمومی  ضوابط: شرایط و  3ماده 

 شرایط عمومی احراز صالحیت مجریان لوله کشی گاز یک چهارم پوندی  : 

مجریان حقوقی دارای کلیه عملیات اجرایی لوله کشی گاز داخلی ساختمان در محدوده مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان  باید منحصراً به وسیله 

 .شود ، انجام ادیه یا مراجع ذیربط در استانکسب از اتحتجربی دارای پروانه  پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی و یا مجریان

تواند در محدوده استان محل دریافت پروانه فعالیت نماید و در صورت درخواست فعالیت در استان دیگر باید موضوع را به آگاهی  مجری می -1

 . سازمان هر دو استان برساند

ری عوامل گیای استان باشند و مجری حق به کارکلیه عوامل اجرایی مجری باید دارای پروانه مهارت فنی از اداره کل آموزش فنی و حرفه  -2

 . اجرایی بدون پروانه مهارت فنی را ندارد

یا گروه کارشناسی گاز شورای انتظامی سازمان استان مرجع رسیدگی به تخلفات مجریان دارای پروانه اشتغال از وزارت راه و شهر سازی  -3

 باشد. وابسته به وزارت بازرگانی می نفیو مرجع رسیدگی به تخلفات مجریان تجربی، هیات رسیدگی به تخلفات صتعیین شده توسط سازمان 

توانند نسبت به  انجام شود ولی در ظرفیت باالتر فقط اشخاصی میمجری تجربی  توسطتواند  می G40ظرفیت کنتور  محاسبه و تهیه نقشه تا -4

 . باشند به کار از وزارت راه و شهرسازیطراحی و محاسبه اقدام نمایند که دارای پروانه اشتغال 

 مجریان از لحاظ صالحیت فنی به شرح جدول زیر تقسیم بندی می شوند : 

 تجربی حقوقی حقیقی مجری

 سال 21 سال8 سال3 سال 8 سال 3 سال 8 سال 3 حداقل سابقه كار مفید مجری

حداقل پايه پروانه اشتغال به كار 

 مهندسی يا كاردانی
 3مهندس تاسیسات مكانیكی و مرتبط 

مهندس تاسیسات 

 3مكانیكی و مرتبط 

كاردان تاسیسات 

 3مكانیكی و مرتبط 
---------------------- 

صالحیت مجری بر  حداكثر حدود

 حسب ظرفیت كنتور
 G 100تا   G 65 تا G 40تا  G 100تا  G 100تا  G 65تا 

اند چنانچه نتوانند خود را با  استان مشغول فعالیت بودهشهرسازی شرکت هایی که قبالً با پروانه اشتغال به کار موقت از سازمان مسکن و  : 1تبصره 

 . شرایط مجری حقوقی تطبیق دهند همانند مجری تجربی تعیین صالحیت و رتبه بندی خواهند شد

حقوقی ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشند میبایست خود را با شرایط مجری  که در جایی به جز اداره ثبت شرکتشرکت هایی  : 2تبصره 

 . تطبیق نمایند
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  : شرایط عمومی طبقه بندی صالحیت مهندسان ناظر گاز 

 :  شوند ز به شرح جدول زیر تقسیم بندی میمهندسان ناظر از لحاظ صالحیت نظارت بر لوله کشی گا

 پايه پروانه اشتغال رديف
 حدود صالحیت در گروه های ساختمانی

 نظارت بر اجرای كار و بازرسی تايید طرح و محاسباتبررسی و  طراحی، محاسبه و تهیه نقشه

 G16تا  G16تا  G16تا  3پايه  1

 G 40   تا G 40تا  G 40تا  2پايه   2

 G 65 تا  G 65 تا  G 65 تا  1پايه  3

 G 100 تا  G 100 تا  G 100 تا  پايه ارشد  4

توان به پیشنهاد سازمان  در صورتی که مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان به تعداد کافی و در پایه های مورد نیاز موجود نباشد، می : 1تبصره 

تر، یا از کاردانهای رشته تاسیسات  قانون از مهندسان یک پایه پایین آئین نامه اجرایی 01ماده  1استان و با تایید هیات چهار نفره با رعایت تبصره 

 .  های آموزشی الزم و اخذ صالحیت به عنوان ناظر استفاده نمود ترتیب اولویت پس از گذراندن دورهمکانیکی دارای پروانه اشتغال به 

 

 مهندسان ناظر لوله کشی گاز یک چهارم پوندی  ضوابط کار آموزی: 

برداران دارای اهمیت  تخصصی و به لحاظ ایمنی بهره کامالً ظارت امریستها چه از حیث اجرا و چه از حیث نگاز در ساختمان به اینکه لوله کشی با توجه 

بایست عالوه بر شرایط عمومی مرسوم در سایر رشته ها شرایط ذیل نیز لحاظ انتخاب و آموزش مهندسین ناظر می لذا نحوهباشد  میای  فوق العاده

 :گردد

 :و جديد الورود  3رای پروانه پايه دا مهندسانالف( 

 :   به شرح ذيل می باشد 3دارای پروانه پايه شرايط و ضوابط ورود مهندسان تاسیسات مكانیكی 

 . مقررات ملی ساختمان در یکی از مراکز آموزشی مورد تایید سازمان هفدهمگذراندن مبحث  -1

 . مقررات ملی ساختمان در یکی از مراکز آموزشی مورد تایید سازمان گذراندن مبحث دوم  -2

 . قبولی در آزمون کتبی برگزار شده توسط سازمان -3

ماه و ارائه گزارش مکتوب و مصور تحت عنوان پایان نامه )هر کارآموز در طی دوره  1دوره کار آموزی هر کدام حداقل به مدت  1گذراندن  -4

تواند بصورت  های مختلف را میبایست  بازدید نماید ضمن اینکه این دو دوره می و یا معادل آن در جی ریت G4واحد  011کارآموزی حداقل 

 . همزمان بوده و باید با اساتید مختلف باشد(

 بررسی و تایید گزارش کارآموزی در گروه تخصصی مکانیک یا کارگروه مربوطه .   -5
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، شناخت نوع ل: شناخت سایزینگ لوله و اتصاالتان )رئوس سرفصلهای آزمون عملی شامقبولی در آزمون عملی توسط اساتید منتخب سازم -6

، آشنایی کامل در خصوص طراحی ایزومتریک، شناخت انواع جوش و معایب آن و رفی نظیر الکترود، نوار و پرایمرسایز و کیفیت مصالح مص

...) . 

اشند ضمن درج صالحیت نظارت بر لوله کشی گاز در پروانه آنان برای حداقل دو های فوق الذکر شده ب آموزانی که موفق به گذراندن دورهکار -7

های بیش  توانند نظارت نمایند و طی سال اول نظارت ارجاع ظرفیت ظرفیت مجاز می %51دوره بصورت آزمایشی و بعنوان مبتدی حداکثر با 

های آزمایشی   ارجاع شده به افراد فوق طی دوره کارهای %31قل باشد ضمن اینکه حدا ممنوع میواحد  01و ساختمانهای بیشتر از  G25از 

دوره کارآموزی نامبرده به  ،کنترل مضاعف مورد بازبینی قرار گیرد و در صورت عدم رعایت مقررات و موارد ایمنی گروهبصورت رندوم توسط 

 . خواهد شد تمدید دیگر روزه  15مدت یک دوره 

 و باالتر :   2رای پروانه پايه دا مهندسان ب(

شرايط و ضوابط ورود مهندسان تاسیسات مكانیكی با سوابق نظارتی و اجرايی باال كه تاكنون موفق به اخذ صالحیت نظارت لوله كشی گاز  يک 

 چهارم پوندی نشده اند به شرح ذيل می باشد : 

 . زشی مورد تایید سازمانمقررات ملی ساختمان در یکی از مراکز آمو هفدهمگذراندن مبحث  -1

 . قبولی در آزمون کتبی برگزار شده توسط سازمان -2

گذراندن یک دوره کارآموزی حداقل به مدت سه ماه و ارائه گزارش مکتوب و مصور تحت عنوان پایان نامه )هر کارآموز در طی دوره  -3

 بازدید نماید(های مختلف را میبایست  تو یا معادل آن در جی ری G4واحد  51کارآموزی حداقل 

 بررسی و تایید گزارش کارآموزی در گروه تخصصی مکانیک یا کارگروه مربوطه .   -4

، شناخت نوع رئوس سرفصلهای آزمون عملی شامل: شناخت سایزینگ لوله و اتصاالت)ملی توسط اساتید منتخب سازمان بولی در آزمون عق -5

آن و ، شناخت انواع جوش و معایب یی کامل در خصوص طراحی ایزومتریکآشنا ،رفی نظیر الکترود، نوار و پرایمرسایز و کیفیت مصالح مص

...) . 

کارآموزانی که موفق به گذراندن دوره های فوق الذکر شده باشند ضمن درج صالحیت نظارت بر لوله کشی گاز در پروانه آنان برای حداقل دو  -6

های  توانند نظارت نمایند و طی شش ماه اول نظارت ارجاع ظرفیت ظرفیت مجاز می %51دوره بصورت آزمایشی و بعنوان مبتدی حداکثر با 

های   ارجاع شده به افراد فوق طی دوره کارهای %31باشد ضمن اینکه حداقل  واحد ممنوع می 01و ساختمانهای بیشتر از  G25بیش از 

دوره  ،رد و در صورت عدم رعایت مقررات و موارد ایمنیآزمایشی بصورت رندوم توسط مهندسین کنترل مضاعف مورد بازبینی قرار گی

 .خواهد شد روزه تمدید  15کارآموزی نامبرده به مدت یک دوره 
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 : مدارک مورد نیاز جهت صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مجری حقوقی 

 . درخواست کتبی به دفتر گاز سازمان استان -1

 . های اصلی شرکت باشد رتی و برودتی ساختمان جزء فعالیتلوله کشی گاز یا تاسیسات حرااصل و تصویر اساسنامه شرکت که طبق آن،  -2

 . اصل و تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن -3

 . های فنی ساختمان استان در سازمان استان یا کانون کاردانارائه کارت عضویت  -4

 اصل و تصویر مدرک تحصیلی .  -5

 .بحث هفدهم تغال مهندسی یا کاردانی رشته تاسیسات مکانیکی یا مرتبط و ارائه گواهی قبولی دوره آموزشی مپروانه اشاصل و تصویر  -6

 .( 1*1)اصل و تصویر شناسنامه مدیر عامل شرکت همراه با یک قطعه عکس  -7

 .شرکت ملی گاز شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی و  (1نامه مطابق با کار برگ شماره ) تکمیل تعهد -8

 . ارائه هرگونه سوابق کاری مرتبط -9

 . باید کپی برابر اصل شوند تصویر مدارککلیه  تبصره:

 

  : مدارک مورد نیاز جهت صدور و تمدید پروانه کسب مجری تجربی لوله کشی گاز 

 . گاز سوزاصل و تصویر گواهی پایان دوره مبحث هفدهم و پروانه مهارت فنی لوله کشی گاز و نصب وسایل  -1

 شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی و شرکت ملی گاز .  (1تکمیل تعهدنامه مطابق با کار برگ شماره ) -2

 .نظام نامه(  1جدول حدود صالحیت مجریان لوله کشی گاز )جدول ماده مدارک سابقه کار مفید مجری موضوع  -3

 . خواهد نمودسایر مدارکی که مرجع صدور پروانه کسب اعالم  -4

 توضیحات : 

وزارت راه و شهرسازی پس از دریافت و بررسی و کنترل مدارک اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع نسبت به صدور پروانه اشتغال برای مجری  -1

سال خواهد بود و پس از آن میبایست مجری نسبت به تمدید پروانه فوق اقدام  1حقیقی و حقوقی اقدام خواهد نمود. مدت اعتبار پروانه فوق 

 . نماید

جع صدور پروانه کسب پس از دریافت و بررسی و کنترل مدارک اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به صدور جواز کسب ااتحادیه و یا سایر مر -2

 . نماید اقدام می ه کشی گازجدول حدود صالحیت مجریان لولبرای مجری تجربی بر اساس مقررات و 
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 یک چهارم پوندی : ارائه خدمات طراحی، نظارت و اجرای لوله کشی گاز شیوه 

 .نماید  ریت( مییجیا اصطالحاً  0شماره متقاضی پس از مراجعه به شرکت گاز اقدام به دریافت فرم معرفی به نظام مهندسی )فرم  -1

 . انتخاب مجری و انعقاد قرارداد با وی توسط متقاضی  -2

 .بر لوله کشی گاز بر اساس تعرفه مصوب به حساب سازمان نظام مهندسی پرداخت حق الزحمه نظارت  -3

  . داد متقاضی با مجری دارای صالحیت عقد قرار -4

  ها توسط طراح .  تهیه طرح و محاسبات مربوطه و تهیه نقشه -5

فیش واریز حق  -نقشه و طرح تهیه شده  –)جی ریت(  0فرم شماره }: ر واحد گاز مدارک مورد نیاز شاملری دتشکیل پرونده توسط مج -6

برگه  –برگه مهر و امضاء شده تعهدات و شرح وظایف مجری  -یک نسخه کپی قرار داد فی مابین متقاضی )مالک( و مجری  –الزحمه نظارت 

کاربری  تقاضا،در صورتی که ملک مورد  –فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی  -امضاء شده تعهدات و شرح وظایف متقاضی )مالک( 

 {باشد نیز جهت تشکیل پرونده الزامی می ..(برداری )برای کارگاههای صنعتی و . انه کسب و یا پروانه بهرهمدارک نظیر پروباشد تجاری 

شدن مهندس ناظر و انجام لوله کشی بر اساس شرایط و ضوابط و شرح وظایف عنوان شده در مبحث هفدم مقررات ملی و پس از مشخص  -7

و نقشه های اجرایی( پرونده توسط مجری یا  5این نظام نامه و در نهایت تایید لوله کشی اجراء شده توسط مهندس ) مهر و امضاء فرم شماره 

 .  ن ارسال می شودناظر به واحد گاز سازمامهندس 

و یک نسخه از نقشه  5یک نسخه فرم و ارسال )مهر و امضاء و تایید به شرکت گاز منطقه پس از اعالم پایان کار از طریق دفتر گاز سازمان  -8

تحت پوشش شرکت گاز  پیمانکارانبه وسیله مجری یا ... وصل جریان گاز کنتور و رگوالتور وجهت نصب ( منطقه به اداره گازلوله کشی گاز 

 .منطقه 

 یک چهارم پوندی ضوابط انتظامی مهندس ناظر گاز : 

تواند بدون دلیل و عذر موجه از بازدید و نظارت  ثبت پرونده در کاربرگ مهندس( نمیمهندسان ناظر گاز پس از دریافت پرونده از سازمان ) -1

 مهندس ناظر مشمول جرائم ذیل خواهد شد :داری از انجام نظارت دخودداری نماید و در صورت قصور و خو

 برگ مراحل بعدی برای بار اول به تعداد پرونده های انصرافی کسر کار از کار .   

 برای بار دوم محروم از دریافت کار برای یک دوره .  

 حروم از دریافت کار برای سه دوره .برای بار سوم م 

 مهندسان ناظری که پس از دریافت پرونده از مالک و یا مجری درخواست انجام امور خارج از مقررات و قوانین را نمایند و به این منظور از -2

در صورت گزارش کتبی مالک و یا مجری به سازمان ضمن بررسی موضوع در گروه کارشناسی انجام بازدید و یا تایید پرونده اجتناب نمایند 

 :  مشمول جرائم ذیل خواهد شدنامبرده در صورت محرز شدن تخلف و قصور مهندس ناظر،  ،انسازمگاز 

 برای بار اول محروم از دریافت کار به مدت یک دوره .  
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  ماه 2برای بار دوم محروم از دریافت کار برای مدت .   

 ان بررسی و صدور رای نهایی شورای انتظامیبرای بار سوم معرفی به شورای انتظامی و همچنین محرومیت از دریافت کار تا زم  . 

 . ... ناشی از قصور و تخلف مهندس ناظر بعهده ایشان می باشدا و تبعات قانونی، حقوقی، مالی وعالوه بر جرائم فوق کلیه مسئولیته تبصره :

پروانه و صالحیت، مجری یا افراد دارای تجربه توانند برای خود نماینده )سایر مهندسان دارای پروانه و صالحیت یا فاقد  مهندسان ناظر نمی -3

صورت و...( انتخاب کرده و یا در امور نظارت گاز برای دیگر مهندسان نمایندگی و نظارت نماید یا مهر خود را در اختیار دیگران قرار دهد در 

گروه کارشناسی گاز سازمان ضمن معرفی  مشاهده و گزارش دفاتر سازمان یا گزارش افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و اثبات موضوع توسط

 . دنبه شورای انتظامی مهندس ناظر و سایر افراد ذیربط تا زمان بررسی و صدور رای نهایی شورای انتظامی از دریافت کار محروم می باش

های جاری و مرتبط با امور گاز فشار ضعیف سازمان نظام  مقررات ملی ساختمان( و بخشنامههفدهم آشنایی با قوانین و مقررات )بویژه مبحث  -4

مهندسی جزء بدیهیات و از وظایف مهندس ناظر بوده و عدم آگاهی از آن باعث صلب مسئولیت ناظر نخواهد بود چنانچه گزارش کتبی 

داری، گروه کنترل مضاعف سازمان و...( مبنی بر عدم دقت و عدم توسط افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی )مالک، مجری، اداره گاز، شهر

رعایت اصول و قوانین نظارتی مهندس ناظر گاز به سازمان ارسال گردد پس از بررسی موضوع در گروه کارشناسی گاز سازمان در صورت 

در صورت  یک سازمان معرفی شده وتخصصی مکانبررسی میزان صالحیت به گروه  بمنظوراثبات و احراز تخلف و قصور مهندس ناظر 

موظف به گذراندن و تجدید دوره گاز فشار ضعیف ناظر تشخیص گروه تخصصی مکانیک به آموزش ضمن محرومیت از دریافت کار مهندس 

 .  باشد می

  یک چهارم پوندی ازگ مجریضوابط انتظامی : 

 (شرح وظایف و تعهدات مجری 01-0رای بار اول کلیه بند های و اعالم به اتحادیه )بمهندسی اخطار کتبی و درج در پرونده نظام  -1

شرح وظایف و تعهدات  01-01-1-2-1-1 -0برای بار دوم کلیه بندهای ونده از دفاتر نظام استان البرز )یک ماه محرومیت از دریافت پر -2

 . (مجری

شرح وظایف و تعهدات  01-01-1-2-1-1 -0کلیه بندهای سه ماه محرومیت از دریافت پرونده از دفاتر نظام استان البرز )برای بار سوم  -3

 . (مجری

شرح وظایف و تعهدات  01-01-1-2-1-1 -0شش ماه محرومیت از دریافت پرونده از دفاتر نظام استان البرز )برای بار چهارم کلیه بندهای  -4

 . (مجری

شرح وظایف و تعهدات  01-01-1-2-1-1 -0جم کلیه بندهای نه ماه محرومیت از دریافت پرونده از دفاتر نظام استان البرز )برای بار پن -5

 . (مجری

شرح وظایف و تعهدات  01-01-1-2-1-1 -0یک سال محرومیت  از دریافت پرونده از دفاتر نظام استان البرز )برای بار ششم کلیه بندهای  -6

 . (مجری
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شرح وظایف و تعهدات  01-01-1-2-1-1 -0هفتم کلیه بندهای  سه سال محرومیت  از دریافت پرونده از دفاتر نظام استان البرز )برای بار -7

 . (مجری

شرح وظایف و تعهدات 01-01-1-2-1-1 -0محرومیت دائم  از دریافت پرونده از دفاتر نظام استان البرز )برای بار هشتم کلیه بندهای  -8

 . (مجری

ها و تبعات قانونی،  ر اعمال ضوابط انتظامی فوق کلیه مسئولیتدر صورت تخلف و کوتاهی مجری از شرح وظایف و تعهدات خود عالوه ب تبصره:

 .    باشد حقوقی، مالی و... نیز بعهده ایشان می

 یک چهارم پوند )مالک( گاز انتظامی متقاضی ضوابط : 

باشد که نماینده  ساختمان وزارت راه و شهرسازی می برابر قوانین و مقررات ملی ساختمان مسئول کنترل و نظارت عالیه بر کیفیت ساخت ساز و اجرای

باشد لذا مالک یا مالکین ساختمان ملزم به انجام شرح وظایف و رعایت موارد و  دسین ناظر عضو سازمان( میاین وزارتخانه سازمان نظام مهندسی )مهن

نظام سازمان  ،ف یا نظرات کارشناسی مهندس ناظرح و ظایقصور و کوتاهی مالک از شر باشند و در صورت طه نظرات کارشناسی مهندس ناظر مینق

و احداث بناء تا رفع  ملزم به ارسال گزارش به مبادی ذیربط )اداره گاز، مسکن شهر سازی، شهرداری و...( مبنی بر جلوگیری از ادامه ساختمهندسی 

ناشی از قصور و کوتاهی مالک در شرح وظایف و تعهدات و عدم رعایت  همچنین کلیه تبعات و مسئولیتهای قانونی، حقوقی، مالی و.... باشد ایرادات می

 باشد.  ایشان مینظرات کارشناسی مهندس ناظر بعهده 

 

 انتظامی دفاتر بخش گاز سازمان نظام مهندسی استان ضوابط  : 

شده و با فرد یا افراد خاطی در هر رده پرسنلی  هرگونه کوتاهی و قصور از شرح وظایف اشاره شده توسط دفاتر گاز استان البرز تخلف اداری محسوب

 .  مطابق قوانین و ضوابط اداری حاکم در سازمان نظام مهندسی استان البرز برخورد خواهد شد
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  نکات و اهم موارد مربوط به اجرای لوله کشی گاز  :  4ماده : 

مقررات ملی  هفدهممطابق با مبحث  نظارت بر لوله کشی گاز، اجراء والزم بذکر است در این بخش برخی از نکات مهم و ضروری در خصوص 

 میبایست رعایت شود . ساختمان و سایر ضوابط و قوانین موجود 

 

 اهم موارد در طراحی لوله کشی گاز یک چهارم پوندی : 

 مراحل طراحی لوله كشی گاز :

 ه نقشه لوله کشی گاز در پالن محوطه ید از محل و تهیبازد -1

 تعیین زیر بنا و مقدار مصرف هر یک از وسایل گازسوز -2

 ترسیم کروکی محل مورد تقاضا در زیر برگه تقاضا با ذکر نشانی الزم -3

 تعیین محل ورود انشعاب گاز به ملک مصرف کننده -4

 پیش بینی محل نصب تنظیم کننده فشار گاز و کنتور -5

 برآورد مصرف گاز -6

 رترین انشعاب( )برآورد طول دو طول لولهبرآورد و تعیین  -7

 )کلکتور، رایزرها، انشعابات داخل ساختمان(  لوله گازسایز انتخاب محاسبه و  -8

 لوله کشی گاز  انتخاب مصالح -9

 تهیه نقشه نهایی -11

 نكات طراحی : 

 ابتدای لوله كشی قبل )كنتور( : 

 :  شرح زیر می باشدبه )رگوالتور( فشار گاز  کنندهنصب تنظیم  فضای بینیپیش باشد  اجرا شدهعلمک گاز در صورتی که 

 کشی ی لولهابتدا( تا شیر نصب شده بر روی انشعاب علمک) رگوالتور ازشیر قبل  انتهای هفاصل : مترمكعب در ساعت 25گاز تا  مصرف -1

  . متر سانتی 51 برابر

ی ابتدا( تا نصب شده بر روی انشعاب علمکشیر ) رگوالتور ازشیر قبل  انتهای هفاصل : مترمكعب درساعت 161تا  25گاز بیش از  مصرف -2

  . متر سانتی 12 برابر کشی لوله
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 لوله كشی رابط : 

 باشد و بايد دارای شرايط ذيل باشد : )اصطالحاً لوله پشت كنتور( میلوله رابط لوله بین رگالتور و كنتور، 

 (.)دفن یا پوشانده نشوددر معرض دید باشداجراء گردد لوله رابط باید  لوله رابط باید کوتاهترین مسیر را داشته باشد و به صورت روکار -1

 امن و در معرض آسیب قرار داشته باشد.در خارج از ملک نباید در محل نا مسیر لوله کشی روکار -2

 مقررات ملی ساختمان تعیین گردد.  هفدهماندازه لوله رابط باید مطابق مبحث  -3

 الزامیست .برای هر انشعاب  کند هایی که بیش از یک متقاضی را تغذیه می ر ابتدای لوله رابط انشعابنصب شیر قفلی بعد از رگوالتور و د -4

  كلكتور :

اخته می شود و جهت تغذیه چند کنتور از یک رگالتور، از کلکتور استفاده می شود. کلکتور ، از لوله قطور با استفاده از فیتینگ )اتصاالت( استاندارد س

 نباید کوچکتر از قطر لوله رابط باشد همچنین اخذ انشعاب بصورت مستقیم و بدون استفاده از فیتینگ )اتصاالت( استاندارد از لوله کلکتورقطر لوله آن 

 . ممنوع می باشد

 انتخاب محل قرار گرفتن كنتور : 

 : در انتخاب محل قرار گرفتن کنتور باید نکات ذیل رعایت شود

. الزم بذکر است  ترین نقطه به درب ورودی ساختمان و حتی االمکان نزدیکترین نقطه به رگوالتور گاز باشد در داخل محدوده ملک و نزدیک -1

 (طبقه دوم)حداکثر تا پاگرد کنتور را در پاگرد توان  میفوق و به شرط تهویه هوای داخل راهرو و راه پله  امکان رعایت موارد در صورت عدم

 .  واحد مسکونی نصب نمود

 . باید در محلی قرار داشته باشد که در معرض جریان هوا باشدکنتور  -2

 . محل قرار گرفتن کنتور باید بگونه ای باشد که در معرض صدمات فیزیکی قرار نگیرد -3

 . رای هر متقاضی الزامی استبنصب شیر قفل شونده بعد از رگالتور )قبل از کنتور(   -4

  .  ساپورت داشته باشند یو باالتر بایست G 11یکنتورها -5

  . شوداجراء  (یا فلنجلوله جانشین کنتور )لوله با مهره و ماسوره باید گاز  یسیستم لوله کش در زمان اجرای -6

 ساير نكات در خصوص كنتور : 

  باشد.و نگهداری آن وجود داشته سرویس  جهت یقابل خواندن و دسترس یراحت نصب گردد که به یکنتور باید در مکان و وضعیت -1
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، ( سرگیر نباشدمزاحمت در عبور و مرور افراد نداشته باشد )اصطالحاً نبوده و  یشود که در معرض صدمات فیزیک نصب یکنتور باید طور -2

قبول  قابلمتر  سانتی 111ارتفاع تا  یستکه رعایت این فاصله مقدور نی مواقع ، در باشدمتر  سانتی 011کنتور تا کف زمین باید رابط ارتفاع 

 .  باشد  می

  .  دارد، نصب گرددوجود  یسوز آتشتشدید  ان بروز وکه امک یهای کنتور نباید در محل -3

 .  باید حداقل یک متر باشدو... ، آب گرمکن  فاصله کنتور از منابع تولید اشتعال از قبیل کوره -4

 . باشدمتر  سانتی 51حداقل متر و از کنتور برق  سانتی 01کار نصب شده اند باید حداقل  یبرق که رو یکنتور از سیم ها هفاصل -5

 :  شیرها

ای طبق استاندارد  متر( باید از نوع برنجی و ربع گرد توپکی و دنده میلی 51) اینچ 1شود تا قطر  ه میشیرهایی که در سیستم لوله کشی گاز استفاد

ای طبق استاندارد  متر( باید از نوع فوالدی ربع گرد توپکی فلنجی، جوشی و یا دنده میلی 51اینچ ) 1و برای قطرهای باالتر از  1111ملی شماره 

 .   باشد 0111شرکت ملی گاز ایران به شماره 

 .    متر از کف زمین نصب شود سانتی 011شیر اصلی مصرف باید بالفاصله بعد از کنتور و در ارتفاع  مصرف :شیر اصلی 

 شیر فرعی : 

 شیر فرعی واحد مسكونی )شیر قطع كن( : 

 نصب گردد . مانهای بیش از یک واحد مسکونی شیر قطع کن باید بر روی لوله انشعاب هر واحددر ساخت  -1

 سایز شیر فرعی باید با سایز لوله گاز ورودی یکسان باشد .  -2

ای انتخاب شود که در معرض صدمات فیزیکی نباشد همچنین قابل دسترس )در معرض دید(  محل قرار گرفتن شیر قطع کن باید به گونه  -3

 برای ساکنین جهت قطع سریع و کامل جریان گاز باشد . 

 مناسب ترین و ایمن ترین محل قرار گرفتن شیر قطع کن در داخل واحدها کنار درب ورودی واحد می باشد . :توجه 

 متر قرار اجراء گردد .  سانتی 011شیر قطع کن باید در ارتفاع   -4

 شیر مصرف دستگاه گاز سوز :

متر( باید هم اندازه  میلی 51اینچ ) 1در انتهای لوله کشی برای هر دستگاه گاز سوز باید یک شیر مصرف نصب شود سایز شیر مصرف تا   -1

 اینچ( با استفاده از تبدیل مجاز می باشد . 1تا  1انشعاب باشد و سایز باالتر )

 ت دستگاه گاز سوز باشد .محور شیر تمامی وسایل گاز سوز باید افقی، موازی دیوار و در جه  -2

 استثناً فقط شیر انشعاب روشنایی می تواند قائم )اصطالحاً سوزنی( نصب شود .  : توجه

 شیرها نباید در پشت دستگاه یا پشت دربها قرار بگیرند همچنین میبایست در معرض دید و در دسترس قرار داشته باشند .  -3

 پوند بر اینچ مربع( کامالً غیر قابل نشت باقی بماند . 01بار ) 1/1شیر باید در حالت بسته  -4

 کشی با درپوش مسدود شده باشند .     تمامی شیرهای مصرف وسایل گاز سوز باید در زمان بازدید و تایید لوله -5
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 ( باشد .0-1-01فاصله نصب شیر مصرف از زمین )کف تمام شده ساختمان( و از دستگاه گاز سوز باید مطابق  جدول ) -6

 

 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان 1-4-17جدول شماره 

 دستگاه گاز سوز
فاصله شیر از کف ساختمان 

 )سانتی متر(

 فاصله شیر از دستگاه

 )سانتی متر(

 … 151الی  121 آبگرمكن ديواری

 از بدنه آبگرمكن  31 41الی  31 آبگرمكن زمینی

 از بدنه اجاق گاز  31الی  11 111الی  91 اجاق گاز

 از بدنه بخاری  21حداقل   41الی 31 بخاری

 از مشعل  71الی  51  61الی  31 ديگ حرارتی

 از بدنه  21  121الی  111 بخاری ديواری

 …  181الی  171 روشنائی

 از ديوار شومینه   31از دودكش و  121الی  81  41الی  31 شومینه

 

 : كشی گاز بايد نكات ذيل رعايت شود در انتخاب مسیر لوله 

 . عبور لوله گاز از ایمن ترین مسیر -1

 . عبور لوله گاز از کوتاهترین مسیر ممکن -2

 و باید از مشاعات عبور داده شود .  باشد  ممنوع می مانند رایزرها از داخل ملک خصوصی ساختمانگاز های مشترک لوله کشی  عبور بخش -3

 . نشود واردسیبی به سازه ساختمان گونه آ ای باشد که هیچ باید بگونهنتخاب مسیر لوله کشی گاز ا -4

 

 : نقشه اجرایی لوله کشی گاز یک چهارم پوندی 

 توسط مجری يا طراح بايد موارد ذيل رعايت شود : اجرايی ارائه شده های نقشه در 

تر به اضافه از زیر زمین، همکف یا طبقات باال اعم خواهد شدکشی گاز انجام نقشه لوله کشی گاز در پالن محوطه و طبقاتی که در آنها لوله  -1

و همچنین محل قرار گرفتن دریچه تامین هوا  ها با ذکر مشخصات دودکش نظیر: ارتفاع، قطر، جنس و نوع دودکش محل قرارگیری دودکش

   و ابعاد دریچه تامین هوا در نقشه ذکر شود .

 .بر روی نقشه الزامی می باشد  در نقشه ایزومتریک ذکر طول و قطر لوله ها -2
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بر ود باید ش که به سیستم لوله کشی متصل می مصرف گاز هر یک از وسایل گاز سوزبنا یا فضای مفید ساختمان به متر مربع و مقدار  زیر -3

ه درج اختمان بر حسب متر مکعب بر ساعت در جدول سمت راست نقشجمع کل مصرف گاز سدر نهایت ساعت و  برحسب متر مکعب گاز 

  شود . 

جغرافیایی در باالی جدول سمت راست نقشه ترسیم   و جهتتقاضا با ذکر نشانی و تعیین موقعیت نسبت به معابر اصلی  ملک موردکروکی  -4

 . شود 

درج مشخصات مالک و آدرس ملک در نقشه الزامیست همچنین آدرس و مشخصات درج شده در نقشه با آدرس و مشخصات درج شده در  -5

 )جی ریت( باید یکسان و مطابقت داشته باشد .  0ره فرم شما

، دورترین مسیر و زیر یا توکار(، میزان مصرف گاز در ساعتکار ی )رو، نوع لوله کشت فهرست اجناس مصرفی، مشخصات مجریثبت اطالعا -6

 .باشد  ای حرارتی در جدول سمت راست نقشه الزامی میبن

 .کوچکتر باشد  (0:011مقیاس نقشه ها نباید از ) -7

ها اندازه به  باشد. در مورد قطر لوله ررات ملی ساختمان سیستم متریک میمق هفدهمواحدهای اندازه گیری کلیه ابعاد براساس مبحث  : 1تذكر 

 .  دشو اینچ مربع در پرانتز آورده می اینچ و در مورد فشار مقادیر به پوند بر

ب پنجره ها و همچنین محل و موقعیت نصورودی و خروجی های لوله کشی گاز ضروریست عالوه بر مشخص شدن دربها  در ترسیم نقشه : 2تذكر 

ت ملی ساختمان )صفحه مقررا هفدهمکتاب مبحث  1لوله کشی گاز در پیوست کامل نمونه نقشه .} ها نیز مشخص شود سطوح بازشو و دریچه

 ( ارائه شده است{ 051

 

 

 

 

 

 

 

 



 گاز فشار ضعیف اجرایی لوله کشی نظام نامه

 

 31 صفحه گروه تخصصی تاسیسات مکانیکی

 

 نقشه سیستم گازرسانی :نمادها در 

 شود و میبا نماد        نشان داده که شود ا )وسایل گازسوز( یک شیر گاز در نظر گرفته می کنندهکدام از مصرف در نقشه سیستم گازرسانی برای هر 

 . گردد سوز در کنار آن درج می حرف اختصاری وسیله گاز

 اختصاری جهت درج در نقشه جدول نام وسايل گاز سوز به فارسی و انگلیسی و حروف

 

 ترسیم نقشه سیستم گازرسانی :

و در مقیاس صحیح  با ترسیم پالن، نما ایزومتریک، کروکی محل، جدول مشخصات انجام  ترسیم نقشه سیستم گازرسانی ساختمان مطابق با ابعاد کاغذ

 .   گردد می

 موقعیت ترسیم در نقشه سیستم لوله كشی گاز ساختمان
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 در ترسیم نقشه های پالن و ايزومتريک :  الزم االجرانكات 

با توجه به مقیاس   -1
 

   
 .  سایل گاز سوز در پالن باید مطابق اجرا باشد، محل و موقعیت نصب و 

 باشد.و سایر جزئیات موجود  ،دیواردریچه، ، ا ترسیم پنجره، درباصلی جغرافیایی و بهای  جهتمطابق با باید ترسیم موقعیت پالن ساختمان  -2

 باشد .  می زوایای اصلی مسیر حرکت اساسبر و با درج طول و اندازه قطر لوله ها و پالن به ترسیم نقشه های ایزومتریک با توجه  -3

و پایین  مسیر حرکت به سمت باال و باشد در ترسیم لوله کشی گاز در پالن فقط مسیر لوله کشی در دو جهت مشخص می با توجه به اینکه -4

دو جهت در باید که شود  سه بعدی( استفاده میاز نمای ایزومتریک )عبور لوله دقیق مسیر مشخص نمودن  بمنظورلذا  بود مشخص نخواهد

 . باشدداشته یک جهت راستای قائم در درجه و  11زاویه 

 .  باشد در مسیر میسر علمک و خاتمه با دورترین محل مصرف کننده از کشی  ، شروع لولهمتریک لوله کشیجهت ترسیم نمای ایزو -5

ايزومتريک در ترسیم نقشه لوله كشی گاز ساختمان های جهت

  مصالح لوله کشی گاز: 

 : های فوالدی لوله
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 باید با کلیه مشخصات آنها  باشد. تواند بدون درز و یا با درز های مورد استفاده در لوله کشی گاز باید از جنس فوالد سیاه باشد و میلوله

 . شدمطابقت داشته با استاندارد مورد تایید مقررات ملی ساختمان یا معادل

منظور از استاندارد معادل استانداردی است که از نظر مشخصات، مقاومت های مکانیکی و شیمیای و اندازه، مشابه استانداردهای مقرر  تبصره:

 . مهندسی باشد شده و مورد تایید سازمان نظام

 سطوح بیرونی لوله ها باید صاف و هموار و زنگ زدایی شده و عاری از چربی و سطح درونی لوله ها باید متناسب با فرآیند ساخت باشد . 

 

 

 

 :  ذيل می باشدمقررات ملی ساختمان ابعاد و وزن لوله های گاز به شرح جدول  17{ مبحث  3و 2و  1-5-4-17براساس جداول مشخصات لوله ها }جدول 

 قطر خارجی )میلی متر( قطر اسمی

 ضخامت لوله

 )میلی متر(

 وزن لوله

 )کیلوگرم بر متر طول(

 وزن لوله

 )متری 6)کیلوگرم در یک شاخه 
 نرمال شناسه بازار ایران سیستم متریک سیستم اینچی

 تلرانس قطرخارجی

 )میلی متر(

 حداکثر حداقل

1/2 15 2 3/21 1/21 8/21 65/2 22/1 32/7 

3/4 21 5/2 6/26 5/26 3/27 65/2 58/1 48/9 

1 25 3 7/33 3/33 2/34 25/3 44/2 64/14 

11/4 
32 4 4/42 1/42 9/42 25/3 14/3 84/18 

11/2 
41 5 3/48 9/47 8/48 25/3 61/3 66/21 

2 51 6 3/61 7/59 8/61 65/3 11/5 6/31 

21/2 
65 7 1/76 3/75 6/76 65/3 51/6 16/39 

3 81 8 9/88 1/88 5/89 15/4 47/8 82/51 

4 111 10 3/114 1/113 1/115 51/4 1/12 6/72 

 رود ار میقطر اسمی لوله فقط بعنوان شناسه به ک . 

  می باشد ±%01تلرانس وزن نسبت به وزن اسمی لوله . 
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  05باشد. این حد برای اندازه گیری های جداگانه میتواند حداکثر ضخامت می  -% 5/01حد پایین تلرانس ضخامت لوله بطور میانگین%- 

. حد پایین تلرانس براساس برابر قطر خارجی لوله نباشد 1از ضخامت باشد مشروط بر آنکه نقاط اندازه گیری بر روی طول به فواصل بیشتر 

 .  تلرانس وزن تعیین می شود

 لوله های مسی :

با رعایت کلیه اصول در محل ها مصرف  متر برای اتصال سیستم لوله کشی به دستگاههای گازسوز ثابت 5/0استفاده از لوله های مسی با طول حداکثر 

  . تمجاز اسو دور از صدمات فیزکی،  ایمنی

 مان مطابقت داشته باشد(مقررات ملی ساخت 01{ مبحث 2-1-01عنوان شده }جدول مشخصات )لوله های مسی مورد مصرف باید با

 

 )شیلنگ( : لوله های قابل انعطاف

 . ه می شوداستفادگاز برای اتصال دستگاههای گاز سوز خانگی به سیستم لوله کشی این لوله ها فقط 

و منطبق با  متر  سانتی 011گاز )شیر مصرف( باید برای اتصال وسایل گاز سوز به لوله کشی  میلی متر 02تا قطر  حداکثر طول لوله های الستیکی

 . باشداستاندارد 

استفاده  با مشخصات مقررات ملی باید از شیلنگ های استاندارد فشار قوی و مخصوص گاز میلی متر 02از  قطر باالترشیلنگ های با در صورت نیاز به 

 . شود

 : انواع لوله کشی گاز  

 لوله کشی توکار _ باشد: لوله کشی روکار اصوالً اجرای لوله کشی گاز یک چهارم پوندی به دو صورت می

 : وكاررلوله كشی 

ه کشی برای لول .لوله کشی گاز وقتی روکار است که دسترسی به آن مستقیم باشد و نیازی به باز کردن، برداشتن و یا جابجاکردن هیچ مانعی نباشد

 .( استفاده شودDCفایر یا دینام جوش )برق مستقیم یا  با دستگاه از نوع رکتیو  روکار باید از جوشکاری برق

 عايق كاری لوله های روكار :
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ضد ، زنگ زدائی، چربی زدائی :یزی عمل می شود }مراحل رنگ آمیزیو اتصاالت به روش رنگ آملوله  (حفاظتعایق کاری )در لوله کشی روکار برای 

 غنی{رنگ رو، زنگ

 :  روكارموارد و نكات الزم اجرا در لوله كشی 

 1یا میلیمتر  51ای حداکثر تا قطر ی از لوله کشی داخلی، استفاده از اتصاالت دندهتدر قسمچنانچه ای مجاز نیست  ستفاده از اتصاالت دندها 

 .باشد می الزامی 0111استاندارد ملی و  1-5-1-01رعایت جدول  پذیر باشدنا اینج به تشخیص مهندس ناظر اجتناب

 مقررات ملی ساختمان می باشد: هفدهممبحث  1-1-5-01 ی بست پایه دار در لوله کشی طبق جدولاتکابین نقاط ثر فاصله کحدا 

 ها اندازهکلیه  یا بزرگتر 11/4 3/4 , 1/21 قطر اسمی لوله )اینچ(

 قائم افقی افقی افقی وضعیت لوله

 3 3 2.5 2 حداکثر اتکا )متر(

 لوله را در خود بگیرد و وزن آنرا تحمل کند های باالرونده باید کامالً بست لوله . 

  شود استفادهبین لوله و بست حداقل دو الیه مخصوص نوار عایقکاری  . 

 توان از اتصاالت جوشی درزدار ر لوله کشی روکار مید JIS  به شماره B2311 و یا معادل آن استفاده نمود  . 

   باید طوری تعیین شود که از صدمات خارجی محفوظ بماندارتفاع لوله روکار از سطح زمین در خارج ساختمان . 

هر و  محافظت شود (متر بایستی لوله توسط غالف فلزی )دو سایز باالتر و هم مرکز با لوله اصلی سانتی 011 ارتفاع ازدر صورت کم بودن  توصیه:

 . محکم شونددو لوله توسط بست به دیوار 

  آشپزخانه ها و موتورخانه ها باید با فاصله استاندارد از سقف و قابل رنگ آمیزی باشنددر عبور لوله های روکار . 

  متر باشد ینتسا 5در صورتی که لوله انشعاب مشعل از کف موتورخانه عبور نماید ارتفاع آن از کف باید حداقل .  

  های کافی برای مقابله با انقباض و  گیرد باید پیش بینی که در معرض تغییرات حرارت قابل توجه قرار میدر لوله کشی های افقی و قائم روکار

 . عمل آیدهانبساط لوله ب

 غیر فلزی غالف ید از باکند  به صورت تقاطعی عبور میپنجره یا شیشه( ، درارچوب )هچ کف، سقف، ،دیوار در مواردی که لوله از داخل

  . استفاده شود

 .  در صورت استفاده از غالف، در دو سر لوله از الستیک مسدود کننده استفاده شود توصیه:

 وابط ضطبق در مواردی که حفظ فاصله فوق امکان پذیر نباشد، باید لوله گاز سانتی متر می باشد،  5اصله لوله روکار از لوله های آب حداقل ف

 . دپیچی شو نوار عایقکاری لوله های توکار

  و لوله به اسکلت فلزی ساختمان یا اجزای فلزی غیر ثابت بطور مستقیم مطلقاً ممنوع یا ساپورت بستن یا جوش دادن یک لوله به لوله دیگر

 . بدین منظور باید از بست های پایه دار با پوشش داخل عایق استفاده شودباشد.  می
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 قرار گیردگازسوز   دستگاه تر ازدر صورتی که لوله گاز باال. گازسوز باید در ارتفاع پائین تر از سطح شعله باشد  عبور لوله گاز از پشت دستگاه 

 .  باشد فاصله داشتهسانتی متر از سطح شعله  51باید حداقل

 باشد(  )نصب بست پایه دار الزامی می.  ی روکار باید با دیوار یک سانتی متر فاصله داشته باشد تا مواد زائد پشت آن جمع نشودکلیه لوله ها 

  (باشد از شیر اصلی تا اولین انشعاب می لوله بعد : لوله اصلی) . اینچ می باشد 0حداقل اندازه لوله اصلی 

 

 

 

 

 

 

 

 : لوله كشی توكار

با و  کشی روکار باید از جوشکاری برق هبرای لول .برای دسترسی به آن، بازکردن دریچه و یا برداشتن مانعی الزم باشد  است کهآن وله کشی توکار ل

 . ( استفاده شودDCفایر یا دینام جوش )برق مستقیم یا  دستگاه از نوع رکتی

  و با روش جوشکار برق استفاده شود )مانیسمان( اتصاالت فوالدی جوشی بدون درزدر اجرای لوله کشی توکار فقط باید از . 

  وزن، ابعاد، ، مواد،مشخصات آنها از نظر ساخت که داربدون درز و یا درزاز نوع سیاه  یهای فوالد لوله ستفاده از انواعادر لوله کشی توکار 

 . مورد تایید مقررات ملی ساختمان مطابقت داشته باشد مجاز استآزمایشها و تلرانس با استاندارد 

 ق كاری لوله های توكار :  عاي

میبایست چربی زدایی و زنگ زدایی شوند سپس سطح  های توکار ابتدا نوار پرایمر انجام می شود لوله ایمر وعایق کاری لوله های توکار با استفاده از پر

 پس از خشک شدن پرایمر )تا حدی که اگر به آهستگی با انگشت به آن زده شود اثر انگشت بر روی آن نماند( نوار پیچی با روی لوله پرایمر زده شود

 .    عرض دور قبلی را بپوشاند %51یب که هر دور نوار انجام شود به این ترت %51هم پیچی 

 :  كارتوموارد و نكات الزم اجرا در لوله كشی 

 چربی زدایی و زنگ زدایی اولیه انجام پذیرد . 

 می باشدرجه سانتیگراد مجاز ند (+5)  غبار و یا در درجه حرارت زیر و در گرد ،مه سنگین ،پرایمر زنی در هوای بارانی . 
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  اتمام نوار پیچی باید نوار سه دور روی هم پیچیده شوددر محل .  

 در صورتی که حلقه نوار در هنگام نوارپیچی به پایان برسد، نوار جدید باید حداقل یک دور بر روی نوار قبلی پیچیده شود . 

  یک الیه اضافه انجام شده و جمعاً دو پیچی باگیرد، باید نوار از نقاط مرطوب و یا نقاطی که در تماس با آب قرار میتوکار در صورت عبور لوله 

 . انجام شود %51الیه نوارپیچی با روی هم پیچی 

  ،نوار نرم مخصوص سرجوشها  توسطباید نوارپیچی سرجوشها و اتصاالت درصورتی که که نوارپیچی لوله ها قبل از جوشکاری انجام شده باشد

 .  انجام شود و اتصاالت

  فاصله  متر سانتی 01های تاسیساتی و کابل برق حداقل  سایر لوله، باید از  بوسیله مصالح ساختمانی پوشیده می شوندلوله های گاز توکار که

، باید لوله  های گاز با سایر لوله های تاسیساتی یا کابل برق مقدور نباشد  حفظ فاصله ذکر شده در تقاطع لولهدر صورتی که داشته باشند. 

 . دنموجدا یا انواع دیگر عایق حرارتی و از کابل برق با غالف پی وی سی گاز را از سایر لوله ها بوسیله 

  با سانتی متر 01حداقل لوله گاز ، باید قرار گیرندعمودی افقی یا در یک کانال در صورتی که لوله گاز با سایر لوله های تاسیساتی و کابل برق 

و رنگ آمیزی آن مطابق ضوابط رنگ آمیزی ( 01مبحث  1 -1-5-01و کابل برق فاصله داشته باشد مهار این لوله ها طبق بند ) سایر لوله ها

 .  یا امکان تعویض هوا در آن پیش بینی شود همچنین کانال باید به هوای آزاد راه داشته باشدباشد  لوله های روکار می

عایق با امکان نداشت، لوله گاز از سایر لوله ها ( سایر لوله های تاسیساتی و کابل برقاز  متر سانتی 01عنوان شده )فاصله رعایت اگر : توصیه

 باشد( به هوای آزاد راه داشتهباید  گاز در صورت نشتی)بمنظور عدم تجمع  .حرارتی و از کابل برق با غالف پی وی سی جدا گردد

 . به هوای آزاد راه داشته باشند بایدور لوله های گاز ، ای عبساختمان بر)قائم( کانالهای عمودی  توجه:

  متر زیر  سانتی 01متر باشد که پس از ریختن خاک نرم حداقل به ضخامت  سانتی 11عمق لوله های توکار در حیاط و امثال آن باید حداقل

 سطح زمین با خاک معمولی پر و کف سازی شود.متر روی لوله یک ردیف موزائیک قرار داده شود و سپس روی موزائیک تا  سانتی 05لوله و 

 روی موزائیک یک نوار زرد هشدار دهنده اجرا گردد. :توصیه 

  در صورت عدم امکان  رکردن آن با ماسه و یاکند باید با حفر کانال و پ عبور میمحل عبور لوله در زیر کف پارکینگ یا نقاطی که اتومبیل

 از عبور اتومبیل بر آن جلوگیری گردد.  ینصب غالف فلزی محافظت شود تا از وارد آمدن فشار مستقیم و یا لرزش ناش حفر کانال با

  حفر کانال باشد.رعایت مفاد اجرایی  متر و با 0محل عبور لوله های توکار که در مسیر تردد ماشین های سنگین قرار دارد باید حداقل عمق 

 اخل یا دهانه چاه آب یا فاضالب ممنوع می باشد.  عبور لوله های توکار از د 

وسط مهندس ناظر و ، ضمن عایقکاری لوله، پس از قراردادن لوله در کف و انجام کنترلهای الزم تبور لوله از کفلوله کشی توکار برای ع در: توجه

سیمان و روی لوله با مالت نرم  ماسه و یا خاک نرم قرار گرفته متری سانتی 5لوله یک الیه  زیر ،نشتی و مقاومتی لولهتست انجام همچنین 

 از موادی همچون گچ و آهکگاز باید لوله د دقت شود قبل از دفن جلوگیری گرددیدن لوله  پوشیده شود تا از زخمی شدن نوار پرایمر و آسیب

 دور باشد.  

 موارد و نكات الزم اجراء در لوله كشی روكار و توكار :
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 در صورتیکه لوله در معرض ضربه های فیزیکی قرار داشته باشد، باید با استفاده از حفاظ مقاوم از وارد آمدن ضربه به لوله جلوگیری نمود . 

  لوله به در صورتی که لوله در معرض بارهای خارجی اضافه قرار گیرد باید با استفاده از غالف فلزی دو سایز باالتر، از وارد آمدن بارهای اضافی

بطوری که لوله گاز از مرکز غالف عبور نموده و هیچ  همچنین فضای بین لوله و غالف باید با مواد عایق نظیر قیر پر شود .دگردجلوگیری 

 . دو سر غالف باید با استفاده از الستیک مسدود گردد ضمناً نقطه ای از لوله با غالف اتصال نداشته باشد.

 متر می باشد سانتی 5 کار، کلید و پریز برق حداقلگاز با سیم برق رو فاصله لوله .  

 لوله گاز نباید با سیم و کابل برق داخلی و خارجی ساختمان تماس داشته باشد . 

 ..ممنوع می باشد .عبور لوله گاز از سقف کاذب حمام ها و مناطق مرطوب مانند سونا و  . 

 از روی بام عبور کند محل عبور لوله در روی بام باید به نحوی باشد که در  صورتی که لوله کشی گاز به منظور رسیدن به نقاط مصرف در

ود دارد باید پیش معرض برخورد اجسام خارجی و مسیر عبور و مرور نباشد و در صورتی که احتمال تماس طوالنی لوله با آب باران و برف وج

 . الزم برای جلوگیری از زنگ زدگی لوله بعمل آیدها و تمهیدات  بینی

 

  : موارد و  نکات در خصوص دریچه تامین هوا 

  011گازسوز کمتر از یک مترمکعب برای هر  ، ولی حجم فضای نصب وسایل)شیشه ها دو جداره نباشند( معمولی باشداگر فضا با درز بندی  -1

سطح آزاد  )فضای آزاد( در نظر گرفت. متری از سقف به سمت فضای مجاور سانتی 11در فاصله  کیلوکالری در ساعت باشد، بایستی یک دریچه

 کیلوکالری در ساعت می باشد. 002متر مربع برای هر  سانتی 0دریچه  حداقل برابر 

متر مربع يک دستگاه بخاری در هال، يک دستگاه آبگرمكن ديواری و يک دستگاه اجاق گاز در  65بعنوان مثال: در يک واحد آپارتمانی با زيربنای 

سانتیمتر  281نظر گرفته شده است. كلیه پنجره ها و درب ورودی آپارتمان از نوع درز بند معمولی می باشد.ارتفاع سقف آپارتمان آشپزخانه اپن در 

 است اندازه )ابعاد( دريچه های تامین هوا چقدر می باشد :

m  65                                                      :حجم فضای آپارتمان
2
  *  2.8 m  =  182 m

3 

kcal / m                                                                                :  ارزش حرارتی گاز طبیعی        
3  9500   

H + GC + WHD = 3.8  m                                       : میزان مصرف وسايل گاز سوز
3
/h 

3.8   m
3
/h  *   9500  kcal/m

3
  =  36100  kcal/h         

      36100   /   177 =   203  m
3        

m 203                              . نیاز به دريچه های تامین هوا می باشد
3
  >  182  m

3
      

cm  311  =  116 /  36100 ابعاد  دريچه تامین هوا
2
        18 * 18 cm             : 

 خارج ساختمان می باشد.فضای پن يا هال و پذيرايی به سمت ونصب دريچه در فضای آشپزخانه امحل 

تامین  دریچه بایستمی حتماًفضای نصب وسایل گازسوز،  حجمبدون در نظر گرفتن ، اگر فضا با درزهای هوابند باشد )شیشه ها دو جداره  باشند( -2

 کیلوکالری در ساعت به سمت هوای آزاد ایجاد نمود. 002هر  ایمتر مربع به از یک سانتی حداقل به مساحت هوا
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کیلوکالری در  011اضافی نیز برای تامین هوا در نظر گرفت که سطح آزاد آن یک سانتیمتر مربع برای هر هوای عالوه بر دریچه فوق باید یک دریچه 

 .شود نظر گرفت سمت فضای آزاد درسانتیمتری از سقف به  11در فاصله  ها دریچه همچنین باید .ساعت می باشد

متر مربع يک دستگاه بخاری اضطراری در هال، يک دستگاه پكیج ديواری و يک دستگاه اجاق  131بعنوان مثال: در يک واحد آپارتمانی با زيربنای 

پن در نظر گرفته شده است. كلیه پنجره ها و درب ورودی آپارتمان از نوع دو جداره و هوابند می باشد. اندازه دريچه های تامین وگاز در آشپزخانه ا

 هوا چقدر می باشد ؟ 

 با توجه به اينكه فضا با درزهای هوابند می باشد، در محاسبات به حجم )زير بنای آپارتمان( توجه نخواهیم كرد.

kcal / m                                                                                     : طبیعیارزش حرارتی گاز 
3
   9500 

H + GC + PS =3.8  m                                                           میزان مصرف وسايل گاز سوز
3
/h 

               3.8  m
3
/h * 9500  kcal/m

3
 =  36100  kcal/h          

cm 311  =  116   /  36100 ابعاد دريچه تامین هوا
2
        18 * 18 cm               :  

cm 186  =  194    /  36100       ابعاد دريچه تامین هوای اضافی
2
        14 * 14 cm 

 . خارج ساختمان می باشدفضای محل نصب دريچه در فضای آشپزخانه اپن يا هال و پذيرايی به سمت 

 :در خصوص دريچه های تامین هوا نكات مهم 

و درصورت دادن انشعاب بخاری دریچه  در نظر گرفته نشودتا حد امکان بخاری متر مربع  01دارای پنجره با مساحت کمتر از  برای اتاق -1

 .تعبیه و اجراء شود ی تازهتامین هوا

 . متر بریده شود سانتی 1، حداقل باشد میزیر درب اتاقی که دارای بخاری  -2

بین دو دریچه آیفونی یا دریچه  ، از هر دو طرف دریچه آیفونی یا دریچه مناسب دیگر روی دیوار نصب گردد وبر روی دریچه های تامین هوا -3

 . توری فلزی قرار گیرد مناسب دیگر،

صدای داخل  انتقال)بعلت  .ای نصب دریچه تامین هوا نمی باشداسبی برباالی درب ورودی واحد و دیوار به سمت راه پله آپارتمان محل من -4

 (ها ایجاد فشار منفی و در بعضی از راه پله واحد به بیرون

 . باشد ساختمان میبیرون  پذیرایی بر روی دیوار به سمتپن و یا هال و ومحل مناسب نصب دریچه های تامین هوا در فضای آشپزخانه ا -5

 .  متر از دریچه خروجی هود یا دودکش فاصله داشته باشد 1دقت شود که محل دریچه تامین هوا حداقل  -6

 . خودداری گردد از برش خط به خط سنگ نمای ساختمان بجای نصب دریچه آیفونی و یا دریچه مناسب دیگر -7

ودن فشار هوای داخل کولر در فصل سرما و اینکه دریچه باشد. )بعلت منفی ب وجه جایگزین دریچه تامین هوا نمیدریچه هوای کولر به هیچ  -8

  شوند( ه میو پوشاند مسدود های کولر در فصل سرما اکثراً

 . باشد وجه جایگزین دریچه تامین هوا نمیدریچه هوای هود آشپزخانه به هیچ  -9

 (ظاهری روی دیوار نصب نشده باشد)دریچه آیفونی بصورت  .از باز بودن مسیر پشت دریچه آیفونی نصب شده روی دیوار مطمئن شوید -11

 . درج گردد قشه هادر نآن با ذکر ابعاد دریچه تامین هوا محل قرار گرفتن 
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 ها و اطالعات  ر، آگاهیکا عواقب ناشی از اینخطرات و دریچه های تامین هوا و و مسدود کردن در خصوص عدم پوشاندن  متقاضی )مالک(به  -11

 . الزم داده شود

 

 

 

 پكیج :

برای هر واحد مسکونی به صورت  دستگاه گازسوز تامین کننده آب گرم سرویس بهداشتی و آب گرم سیستم گرمایش داخل ساختمانها که معموالً 

 . کند معادل یک موتورخانه عمل می ،گردد. پکیج با وجود کوچکی نصب میمستقل 

بندی های موجود به معرفی و آشنایی با طبقه  به تقسیم بندی و گروه بندی پکیچ کلی مربوط به پکیچ ها با توجهقبل از وارد شدن به ضوابط و شرایط 

 .  شود تجهیزات گاز سوز پرداخته می

 

 :  طبقه بندی لوازم گازسوز

شی از احتراق گروه بندی تخلیه گازهای نا در استانداردهای ملی و اروپایی، لوازم گازسوز براساس نحوه تامین هوای مورد نیاز برای احتراق و روش

 : گیرند گروه عمده ذیل قرار می 1بدون فن، در یکی از  یادار  براین اساس، تمام لوازم گازسوز اعم از فنشوند  می

 : Aلوازم گازسوز گروه  

کنند و برای تخلیه گازهای ناشی از احتراق به تجهیزات خاصی نیاز  احتراق را از فضای نصب تامین می این گروه از لوازم گازسوز، هوای الزم برای

)سنسور  ODSکیلو وات در ساعت است. اجاق گاز و بخاری بدون دودکش مجهز به سیستم  1/00ندارند. ظرفیت حرارتی این لوازم گازسوز کمتر از 

 . اکسیژن( در این گروه قرار می گیرند

 : Bلوازم گازسوز گروه 

شود و در هر دو  در هر دو زیرگروه، هوای الزم برای احتراق از فضای نصب تامین می تقسیم می شوند B1, B2به دو زیرگروه  Bلوازم گازسوز گروه 

 نیز برای تخلیه گازهای ناشی از احتراق به تجهیزات خاصی نیاز است. گروه 

؛ در مقابل لوازم گازسوز مجهز به کالهک تعدیل می باشند  B1وازم گازسوز گروهلدر نوع این تجهیزات می باشد،   B1 , B2تفاوت لوازم گازسوز

 .باشد تخلیه گازهای ناشی از احتراق می در B1نسبت به گروه  B2مزیت اصلی لوازم گازسوز گروه  نیازی به کالهک تعدیل ندارند.  B2گروه

 

 عبارتند از : B1نسبت به گروه  B2مزايای لوازم گازسوز گروه 

 تخلیه اجباری و سریع گازهای ناشی از احتراق بوسیله فن -1

 B1 نسبت به گروه استفاده از دودکشهای با قطر کمترامکان  -2
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 B1نسبت به گروه  به طول عمودی دودکشکمتر نیاز  -3

 :  Cلوازم گازسوز گروه 

 تخلیه گازهای ناشی از احتراق به تجهیزات خاصی نیاز است. شود و برای ای احتراق از فضای نصب تامین نمیهوای الزم براز لوازم گازسوز در این گروه 

این گروه از لوازم گازسوز، در در تامین هوای احتراق آنهاست؛ بدین صورت که  A ،B ازسوز نسبت به لوازم گازسوز گروهمزیت این گروه از لوازم گ

بنابراین مشکل کاهش سطح  فضای نصب )فضای داخلی( نیاز نیست کنند و به هوای هوای الزم برای احتراق را از فضای خارج ساختمان تامین می

 اکسیژن فضای نصب پیش نخواهد آمد. 

مزیت تخلیه اجباری گازهای ناشی از احتراق را نیز دارند. لوازم  نوع فن دار باشند که در این صورتاین گروه از لوازم گازسوز همچنین می توانند از 

 دهند. ( این گروه را تشکیل میRoom Sealedگازسوز با محفظه احتراق بسته )

 ( :  B2)گروه  لوازم گازسوز فن دار با محفظه احتراق باز

نامند در این  ( میB2دار )گروه  لوازم گازسوز فن گردد انجام میآن دسته از لوازم گازسوز که تخلیه محصوالت احتراق آنها اجباری و توسط فن 

باید  بنابراینشود  از محیط نصب دستگاه تامین می نمایند و هوای الزم برای احتراق نیز احتراق از فن استفاده میاهها برای تخلیه محصوالت دستگ

  و نکات اشاره شده در ذیل رعایت شود : موارد 

نماید  می صی که توسط شرکت سازنده معرفیباید با کیت مخصوشود ق باز توسط شرکت سازنده ارائه می دودکش دستگاههای محفظه احترا -1

 مشخص می شود(شرکت دستگاه توسط طول و قطر دودکش ) نصب شود.

بنابراین تمامی قوانین الزم و مقررات  ق را از فضای نصب تامین می نمایدهوای الزم برای احتراسوز فن دار با محفظه احتراق باز  دستگاه گاز -2

 . دستگاههای فوق نیز اجرا گردد یبرا باید ملی ساختمان در مورد تامین هوا برای دستگاههای گازسوز

ودبند بودن دودکش ساختمان باید به صورت ثابت و محکم به هم متصل شده و از د ،زسوز فن دار با محفظه احتراق بازدودکش دستگاه گا -3

 اطمینان حاصل نمود.)دودکش عمودی( در کل مسیر 

% باشد تا آب بوجود آمده در اثر کندانس احتمالی 1 شیب منفی دارایاالمکان دودکش آنها  حتینصب دستگاههای گاز سوز فن دار در هنگام  -4

 . محصوالت احتراق و یا آب باران به داخل دستگاه باز نگردد

متر بوده و  سانتی 21عمودی  مقابل در حالت افقی ویا موانع تا دیوار دار با محفظه احتراق باز  تگاه فنحداقل فاصله خروجی دودکش دس -5

 . گردد توسط شرکت سازنده تعیین می دستگاه آن با توجه به قدرت فنبیشتر از  فاصله

 ( :  Room Sealedوسايل گازسوز فن دار با محفظه احتراق بسته )

ق ااین دستگاهها عالوه برآنکه گازهای سمی ناشی از احتراق به صورت اجباری به خارج از فضای نصب هدایت می شوند هوای مورد نیاز برای احتردر 

 . شود سبب افزایش سطح ایمنی ساکنین می گردد که این مزیت از خارج فضای نصب تامین مینیز 

 : وسايل گاز سوز با محفظه احتراق بستهويژگیها و مزايای 

ول واشر و بست مخصوص به هم متصل گردد تا کل طبا باید ته دار با محفظه احتراق بس قطعات دودکش دستگاههای گازسوز فنتمامی  -1

 . نشت محصوالت احتراق در محیط نصب وجود نداشته باشدش هوایی از محل نصب یا گونه مککش دودبند بوده و هیچمسیر دود
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 ،باشد و عمودی قابل استفاده میبرای هر دو کاربرد دودکش افقی  های گازسوز با محفظه احتراق بستهمجرای خروجی دودکش دستگاه -2

)یک مسیر دودکش برای خروج دود و یک مسیر هواکش برای نیاز باشد سیستم دو دودکش  بعالوه اگر مسیرهای طوالنی دودکش مورد

 . گرددنده نصب توجه به استاندارد شرکت ساز ید باتواند مورد استفاده قرار گیرد که با هوای مورد نیاز احتراق( نیز می تامین

کت سازنده در دسترس ت موجود در کیت مخصوصی که توسط شردار با دودکش عمودی باید با استفاده از قطعا نصب دستگاه گازسوز فن -3

 . صورت پذیردقرار می گیرد 

متر بوده و فاصله بیشتر از آن با  سانتی 21مقابل در حالت افقی و عمودی یا موانع دار تا دیوار  اقل فاصله خروجی دودکش دستگاه فنحد -4

 . توسط شرکت سازنده تعیین گردددستگاه فن توجه به قدرت 

 ،تگاه برای احتراق استفاده می شوددر این حالت از هوای محل نصب دس صورت محفظه احتراق باز نصب گردد صورتی که دستگاه به در -5

 .  در نظر گرفته شودتامین هوا های  دریچهبرای فضای محل نصب دستگاه  باید موجودابراین مطابق قوانین و مقررات بن

 . باشد متر میلی 015حداقل فاصله ترمینال )کالهک( دودکش از سطح بیرونی دیوار باید  صورت نصب دودکش دو جدارهدر  -6

ماده مناسب دیگر که در مقابل نفوذ هوا مقاوم  یا مصالح درزبند دودکش و یا ،ه دودکش در محل عبور از دیوار باید با استفاده از سیمانلول -7

 . باشد درزگیری شود

 

 شرايط و ضوابط كلی استفاده از پكیج شوفاژ ديواری : 

کشی  ها در دیوارها و همچنینی لوله دکشحجم باالی دوحد جهت تامین دودکش و وا 01در ساختمانهای باالی  عدیدهبا توجه به مشکالت  -1

واحد و باالتر جزء  01مبحث هفدهم مقرارات ملی ساختمان ساختمانهای  1-1-1-01و بند  0-1-1-01گاز در ساختمان و با عنایت به بند 

اجراء شود در صورت عدم امکان اجرای موتورخانه مركزی الزامیست در ساختمانهای عمومی بنابراین ساختمانهای عمومی محسوب شده 

( و تغییر طراحی از …وسط مالک )سازنده( به واسطه مشکالت و ضوابط قانونی )قوانین شهرسازی در شهرداریها وموتورخانه مرکزی ت

( به ابعاد …موتورخانه مرکزی به آبگرمکن یا پکیچ شوفاز دیواری مالک ملزم می باشد فضائی مستقل از فضاهای موجود )آشپزخانه، تراس و

عالوه بر  در پکیچ خانهالزم بذکر است  تامین نماید،فضاهای داخلی و اجرای در طراحی پکیچ خانه  به ناممتر  سانتی 11متر در  0حداقل 

تجهیزات ایمنی اشاره شده در مبحث  میبایست احتراقو پیش بینی تامین هوای مقررات ملی ساختمان  اجرای دودکش استاندارد مطابق

بر روی لوله کشی این ساختمانها اجراء و  ،کربن، شیر خودکار قطع جریان گاز اضافیساز مونو اکسید  یاب گاز، آشکار  نشتهفدهم نظیر: 

 . دنصب گرد

 . پکیج و متعلقات آن باید دارای تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد -2

و مشخصات دودکش  تامین هوای آنساختمان که محل استقرار و نحوه  زگالوله کشی بینی شده در نقشه نصب پکیج فقط در محل پیش  -3

 . باشد ن به تایید مهندس ناظر رسیده است مجاز میآ

تخلیه جهت  ملی ساختمان( طبق مقرراتاستاندارد )عمودی دودکش تعبیه و امکان ای انتخاب شود که قابلیت  گونه  محل نصب پکیج باید به -4

  . باشد وجود داشتهگازهای حاصل از احتراق به فضای خارج کامل 
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 . انتخاب شود هاخارجی ساختمان هایبهتر است نزدیک یا روی جدار محل نصب پکیج:  توصیه

 . خارج فضای مسکونی موتورخانه تعبیه شوددر و باید برای آنها  باشد داخل فضای مسکونی مجاز نمیدر زمینی  های  نصب پکیج -5

 . متر باشد سانتی05دودکش پکیج باید حداقل  قطر -6

باشد ممنوع است مگر آنکه هوای  مربع می متر 21آنها کمتر از مفید حرارتی مسکونی که مساحت ب پکیج در واحدهای مسکونی یا غیر صن -7

ابعاد این دریچه  به هوای آزاد راه دارد تامین گردد. که مستقیماًهوا تامین ن از طریق دریچه دائمی مورد نیاز جهت احتراق گاز مصرفی آ

 . مقررات محاسبه گردد بایست مطابقمی

 .باید از خارج ساختمان تامین گرددپکیچ در داخل ساختمان نصب شود هوای مورد نیاز فضایی که در آن پکیج نصب گردیده در صورتی که  -8

نصب شده سوز  مورد نیاز جهت احتراق پکیج و سایر لوازم گازتازه ای باشد که تامین هوای  شود باید به گونه ج در آن نصب میفضایی که پکی -9

 در آن فضا کافی باشد.

 بایست فضای کافی وجود داشته باشد.تعمیر و تعویض میدر اطراف محل نصب پکیج به منظور تنظیم،  -11

 :رعایت و کنترل شود  شرایط زیرید ساختمان باقائم )تخلیه اجباری( به دودکش دار اتصال دودکش پکیج فن در  -11

  مستقل اجرا شده باشددودکش ساختمان مشترک نباشد و به صورت . 

 ت دودکش ساختمان و عدم امکان نشتبا توجه به اینکه فشار داخل دودکش در این سیستمها مثبت است از درزبند بودن اتصاال 

 . محصوالت احتراق در طول مسیر اطمینان حاصل گردد

 .  آید عملت الزم بمنظور حفاظت از دستگاه به تمهیدا جهت نصب پکیج در تراس یا بالکن باید -12

 B2 در صورتی که بخواهند از پکیج فن دار )پکیچ نوع قائم مناسب برای آن تعبیه شوددر صورت نصب پکیج در تراس یا بالکن باید دودکش  -13

C , مطابق میبایست ( استفاده شود میبایست دودکش مناسب )دودکش دو جداره( نصب شود همچنین در صورت نصب دودکش دو جداره

هوای کننده دریچه های تامین هوا، کولر و سایر دستگاههای تامین ، باز شوها( از متر 3حداقل ان فواصل مناسب )مقررات ملی ساختم

پکیج در و مدل داخل واحد رعایت شود ضمناً در زمان تایید نهایی لوله کشی توسط مهندس ناظر پکیج باید نصب شده باشد و شماره سریال 

 .  درج شود تهیه شده نقشه
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 : پیوستها و فرمها 

 : نحوه اجرای دودكش استاندارد برابر مقررات ملی ساختمان : شماره يکپیوست 

 لزوم اجرای صحیح دودكش های وسايل گرمايشی 

 طرفی مقاومت صاحبان امالک بدلیل اشغال بخشی از فضای مقید ساختمان، و ازمسکن کاران ساخت و ساز  دست اندربرخی به دلیل عدم آگاهی 

از هموطنان بدلیل عدم اجرای صحیح زیادی تعداد ساالنه شاهد مرگ و میر جهت اجرای دودکش استاندارد و مطابق با قوانین مقررات ملی ساختمان 

نحوه صحیح اجراء و تامین دودکش به  در بخش تاسیسات مکانیکی صراحتاًمباحث مقررات ملی ساختمان در ها هستیم این درحالیست که  دودکش

 .  شده استاخته پرد

 : آمده است (83)صفحه  مقررات ملی ساختمان چهاردهمبحث در 

  : دامنه كاربرد 14-8-1-1

امات مندرج در این فصل صورت کننده ویژه باید طبق الز  یر در دستگاههای گرم کننده و خنک، بهره برداری تعمیر و تغیطراحی، ساخت، نصب الف(

 .  گیرد

 : دارد دستگاههای زیر را مقرر میت این فصل الزاما ب(

 بخاری با سوخت گاز، مایع و جامد یا برقی -1

 آبگرمکن خانگی  -2

 کوره هوای گرم  -3

 کولرهای گازی و آبی  -4

 کننده سونا گرم  -5

 شومینه  -6

 : بند )پ( آمده است 2-1-8-14در بند در ادامه 

 یازدهم این مبحث طراحی و نصب شود.پ( دودکش دستگاههای گرم کننده باید طبق الزامات مندرج در فصل 

 : آمده است (119صفحه مقررات ملی ساختمان ) چهاردهمدر فصل يازدهم مبحث 

 :دامنه كاربرد  14-11-1-1

 ، نصب ، تعمیر و بازرسی شود.(( طراحی، ساخت 00-01مقررات )) در تاسیسات مکانیکی ساختمان، دودکش باید طبق الزامات مندرج در این فصل از 
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 :  آمده است( 126صفحه مقررات ملی ساختمان ) چهاردهممبحث  يازدهمدر فصل 

 دودكش با مصالح بنائی با دمای پائین  14-11-6-2

 الف( ساخت دیوار دودکش

 :ابر مقادیر زیر باشد ضخامت دیوارهای دودکش دست کم باید بر -0

 .     میلی متر 02، برای دودکش آجری یا بتونی با پوشش داخلی از مصالح نسوز به ضخامت دست کم میلی متر 111

 :  بصورت زير اجراء گردد يعنی بايد
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  .ابعاد میلی متر می باشد

 : آمده است (ب)در ادامه همان بند قسمت 

 دودکش قید شده( باید حائز شرایط زیر باشد:فت اجراء شوند )در اینجا معبر قائم دود( در داخل شها ) اگر دودکش  

 معبر قائم دود : 

ز نیاز های متعدد ساخته شود، به پوشش داخلی نسو  چنانچه دودکش با مصالح بنائی با چند معبر دود جداگانه و برای تخلیه دود دستگاه -1

آزبست سیمان، سفال و ای باشد که از مواد و مصالح غیر سوختنی مناسب برای دمای دودکش مانند سیمان،  نیست. معبر دود باید لوله

 گیرد. متر ساخته شده و در داخل دودکش با مصالح بنائی قرار میلی 02، به ضخامت دست کم مصالح مشابه

مقاوم درجه سیلسیوس  511حتراق تا دمای ازهای حاصل از امعبر دود باید در برابر خوردگی، ساییده شدن و ترک برداشتن ناشی از تماس گ -2

 باشد.

معبر دود باید هم زمان با ساخت دودکش با مصالح بنائی، داخل آن قرار گیرد و هر قطعه آن با دقت بر روی قطعه زیرین سوار شود و  -3

  .درزهای بین قطعات با مواد نسوز پر گردد

متر در نظر  میلی 011. این فاصله دست کم باید دکش یا مصالح بنائی نباید پر شودداخلی دوفاصله میان سطح خارجی معبر دود و سطح  -4

 گرفته شود. برای اتصال قطعات معبر دود، باید مالت به اندازه ای که برای درزبندی و پرکردن سوراخ ها الزم است به کار رود. 

معبر از هم باید ه برای دستگاه مختلف نصب شود، فاصله سطح خارجی این دو معبر دود جداگان 1اگر در داخل دودکش قائم با مصالح بنائی،  -5

 متر باشد.  میلی 051دست کم 

 

 
 : است آمده ( 127صفحه )مقررات ملی ساختمان  مبحث چهاردهمدر 

 دودكش شومینه : 14-11-7

 . با مصالح بنائی ساخته و نصب شود قائمدودکش  2-00-01دودکش شومینه با مصالح بنائی باید با رعایت الزامات  01-00-1-0

 دودکش قائم فلزی ساخته و نصب شود.  5-00-01دودکش شومینه فلزی باید با رعایت الزامات  01-00-1-1



 گاز فشار ضعیف اجرایی لوله کشی نظام نامه

 

 47 صفحه گروه تخصصی تاسیسات مکانیکی

 

 : آمده است (81صفحه )مقررات ملی ساختمان  هفدهمدر مبحث 

 دودبند شود.  کلیه محل های اتصال دودکش باید کامالً 01-1-5-1

 استفاده از قطعات لوله های سیمانی پیش ساخته سر صاف )لب به لب( ممنوع می باشد و باید از نوع نر و ماده )فنجانی( استفاده شود.  01-1-5-1

 

  : براساس مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان تعريف دودكش دما پايین

  دودكش با دمای پائین:

نهایت( در شرایط درجه فار 0111درجه سیلسیوس ) 511ستگاه با سوخت مایع یا گاز، با دمای حداکثر دودکشی که برای انتقال محصوالت احتراق د

 اندازه گیری دما در نقطه خروج دود از دستگاه صورت می گیرد.  ،، طراحی و آزمایش شده باشدکار عادی دستگاه

 باشد:  دودکش دما پایین مین، کلیه وسایل گرمایشی معمول ساختما دودکشسازمان مدیریت و برنامه ریزی  1-011ذکر است بر اساس نشریه  شایان

 

 
 

 

 
 


