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۳. در انته��ای لول��ه غرب به ش��رق طول لول��ه را تا لوله 
عمودی بخاری رسم کنید )شکل ۳-۷۶(.

۲. در انتهای آن خطی متناسب با طول لوله غرب به شرق 
ترسیم کنید )شکل ۳-۷5(.

شكل3-75 

شكل3-76 

۴. درآخر اين خط _ طول متناسب با لوله عمودی بخاری 
را ترسیم کنید )شکل ۳-۷۷(.

5. در انته��ای اي��ن لوله عمودی ش��یر بخ��اری در جهت 
مشخص شده رسم کنید )شکل ۳-۷8(.

شكل3-77 

شكل3-78 
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۷. طول لوله عمودی بخاری اتاق س��مت چپ را ترس��یم 
کنید )شکل ۳-8۰(. 

۶. در وسط لوله غرب به شرق خطی متناسب با طول لوله 
بخاری اتاق س��مت چپ تا س��ر لوله عمودی بخاری اين 

اتاق رسم کنید )شکل ۳-۷۹(. 

شكل3-79 

8 . ش��یر بخاری اتاق س��مت چپ را ترسیم کنید )شکل 
 .)۳-8۱

شكل3-80 

۹. رس��م ايزومتريك اين پالن انجام ش��ده اس��ت )شکل 
 .)۳-8۲

شكل3-81 

شكل3-82 
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دستوركار شماره  5

برای پالن شكل 83-3 ايزومتريك لوله كشی گاز را روی كاغذ ايزومتريك ترسیم كنید.
)۶۰ دقیقه(

مراحل ترسیم

۱. از ابتدای لوله کش��ی شروع به ترسیم کنید که در اين جا 
لوله جنوب به شمال است که از کنار در ورودی وارد هال 
گرديده اس��ت. برای رعايت تناس��ب در رسم، هر واحد 
از ط��ول لوله را روی کاغذ ش��طرنجی، معادل يك واحد 
از کاغ��ذ ايزومتريك در نظر بگیريد. برای راحتی ترس��یم 
می توان طول های کمتر از واحد را يك واحد فرض کنیم. 

 ارتفاع لوله عمودی آب گرم کن را ۲۴۰ سانتي متر و اجاق گاز را۱۷۰ سانتي متر در نظر بگیريد.

شكل84-3 شكل3-83 

اکنون با توجه به ش��مالی که در کاغذ ايزومتريك در نظر 
گرفته اي��د )که معموالً مانند ش��کل 8۴-۳ به طرف باالی 
کاغذ در نظر می گیريم( طول لوله ش��مال به جنوب را که 
يك واحد است، روی کاغذ ايزومتريك ترسیم کنید. توجه 
داشته باش��ید که چون امتدادهای خطوط ايزومتريك )۳۰ 
درجه به راس��ت – ۳۰ درجه ب��ه چپ- و عمودی( روی 
کاغذ ايزومتريك، با رنگ روش��ن ترسیم ش��ده، بنابراين 
نیازی ب��ه به کار بردن گونیا و خط ک��ش T جهت رعايت 
زاويه های ايزومتريك نیس��ت و به وس��یله مداد متناسب با 
طول لوله خطی با دست و به کمك خط کش يا گونیا روی 

جهت های ايزومتريك مربوط رسم کنید
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۲. لوله بعدی که در دنباله اين لوله ترسیم می شود لوله اي 
اس��ت که در مس��یر غرب به ش��رق در کنار ديوار هال به 
ط��ول ۱۰ واحد قرار دارد بنابراي��ن به تعداد ۱۰ واحد در 
مس��یر غرب به شرق روی کاغذ ايزومتريك در دنباله لوله 

شكل3-85 

۳. لوله بعدی که ترسیم می کنید لوله ای است که در سمت 
شرق ساختمان از گوشه هال تا آشپزخانه امتداد پیدا کرده 

شكل3-86 

اول��ی خطی با مداد و به وس��یله خط کش يا گونیا ترس��یم 
کنید )ش��کل 85-۳(. )توجه داش��ته باشید که خط کش يا 
گونیا فقط به خاطر مستقیم رسم کردن خطوط است وگرنه 

امتداد خط ها روی کاغذ ايزومتريك مشخص است.

و پس از ۱۲ واحد به محل انش��عاب آب گرم کن رس��یده 
است )شکل ۳-8۶(.
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۴.  اکنون نوبت ترس��یم لوله عمودی آب گرم کن اس��ت که روی خطوط عمودی کاغذ ايزومتريك 5 واحد، متناسب با طول 
لوله عمودی )۲۴۰ سانتي متر( ترسیم کنید )شکل ۳-8۷(. 

شكل3-87 

5. لوله ای که در ش��رق س��اختمان داخل آش��پزخانه شده 
اس��ت، در همان امتداد، دو واحد ديگر امتداد دارد. سپس 
به س��مت غرب پیچیده بعد از سه واحد به محل انشعاب 

شكل3-88 

اجاق گاز می رس��د. بنابراين دو واحد در جهت ش��مال و 
س��پس س��ه واحد در جهت غرب خطوط را ترسیم کنید 

)شکل ۳-88(.
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شكل3-89 

۶. لوله عمودی اجاق گاز را ترسیم کنید )سه واحد، متناسب با طول لوله عمودی اجاق گاز( )شکل ۳-8۹(. 

۷. لوله ای که در ش��مال آشپزخانه در مسیر شرق به غرب 
قرار دارد پس از طی طول آشپزخانه وارد اتاق خواب شده 
اس��ت تا انتهای اتاق پیش می رود سپس به سمت جنوب 
پیچیده دو واحد جلو می رود. پس ش��ما هم متناس��ب با 

شكل3-90 

طول لوله شرق به غرب خط رسم شده را از محل انشعاب 
اجاق گاز ادامه دهید و پس از ۱۱ واحد به س��مت جنوب 

پیچیده دو واحد جلو برويد )شکل ۳-۹۰(. 
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8 . لوله عمودی بخاری را متناسب با طول آن )۲5۰ سانتي متر( ترسیم کرده شیر آن را رسم کنید )شکل ۳-۹۱(.

شكل3-91 

۹. در انتها با دقت زياد به وس��یله راپید )اگر راپید موجود 
نب��ود با روان نويس( خطوطی را که به وس��یله مداد رس��م 
ش��ده است مرکبی کنید، سپس به وسیله مداد پاك کن کلیه 

شكل3-92 

خطوط مدادی و خطوطی که احتماالً اضافه ترس��یم شده 
يا نقاط و خطوطی که رس��م را کثی��ف کرده اند پاك کنید 

)شکل ۳-۹۲(. 
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                                                            ) تمرين عملی )1 ◄
مطابق دس��تور کار ش��ماره ۶ برای ش��کل ها و پالن های 
 ۳-۹5  ،۳-۹۴  ،۳-۹۳ ش��کل های  در  گاز  لوله کش��ی 

ايزومتريك لوله کشي گاز را  ترسیم کنید.
۱. کاغذ را بر روی میز يا تخته رسم بچسبانید.

۲. محورهای ايزومتريك را روی کاغذ رسم ترسیم کنید.
۳. جهت شمال ايزومتريك را مشخص کنید.

۴. از نقطه ش��روع لوله کش��ی در جهت های تعیین ش��ده 
 OY و OX مطاب��ق پالن بر روی محوره��ای ايزومتريك
حرکت کنید– طول لوله در ايزومتريك متناس��ب با طول 

لوله در پالن باشد. 
5. در نقاطی که به انش��عاب برای مصرف کننده می رس��ید 
متناس��ب با اندازه های داده ش��ده برای مصرف کننده رو به 

پايین حرکت کنید.
۶. ش��یر مص��رف در انته��ا را به موازات ديوارها ترس��یم 

کنید. 
۱     فرض کنید.

۷. مقیاس نقشه پالن را    ۱۰۰  

) تمرين عملی )2 ◄
۱. برای پالن ش��کل ۹۳-۳ لوله کش��ی گاز را ترسیم کنید.

)۱5 دقیقه(

شكل3-93 

۲. برای پالن ش��کل ۹۴-۳ ايزومتريك لوله کش��ی گاز را 
ترسیم کنید.

شكل3-94 

۳. برای پالن ش��کل ۹5-۳ ايزومتريك لوله کش��ی گاز را 
روی کاغذ ايزومتريك ترسیم کنید.

شكل3-95 
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ارزشیابی پايانی

نظری ◄ 
۱. تصوير مجسم يك جسم را چگونه ترسیم می کنید؟

۲. تصوير مجسم  جسم چه مزايايی دارند؟
۳. چند نوع تصوير مجسم می شناسید؟ 

۴. خطوط مستقیم در تصوير مجسم چگونه رسم می شوند؟
5. خطوط مورب درتصوير مجسم چگونه رسم می شوند؟

۶. تصوير مجسم ايزومتريك تقريبًا ........... بیشتر از اندازه حقیقی خود رسم می شود.
۷. ترسیم لوله کشی به صورت ايزومتريك در ........................... کاربرد دارد.

8. برای نشان دادن واضح تر و دقیق تر کلیه پیچ و خم های يك لوله کشی از چه روشی استفاده می شود؟
۱. کاوالیر                                 ۲. ديمتريك 

۳. با دست آزاد نقاشی می کنیم        ۴. ايزومتريك
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عملی                                                             ◄ 
 ايزومتريك لوله کش��ی پالن های زير را ترس��یم کنید. )روی کاغذ معمولی يا روی کاغذ ايزومتريك( )مقیاس پالن ۱:۱۰۰ 

است(

شكل3-96 

شكل3-97 

آشپزخانه

هال

خواب

آشپزخانه

هال

خواب

خواب

راهرو
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شكل3-99 

آشپزخانه

هال
حمام

خوابخواب

راه پله

شكل3-98 

آشپزخانه

راهرو

راه پله

هال

خواب

حیاط

تراس

شكل3-100 

خواب
آشپزخانه

خواب
راهرو
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شكل3-101 

آشپزخانه

هال

خواب

حمام

راه پله

شكل3-102 

آشپزخانه
هال

خواب

خواب
راه پله

شكل3-103 

هال

خواب

خواب

راه پله

آشپزخانه
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شكل3-104 

شكل3-105

ابتدا پالن منزل مسکونی خود را ترسیم کنید. سپس روی پالن مسیر لوله کشی گاز آن را رسم کنید. در مرحله بعد ايزومتريك 
لوله کشی آن را ترسیم کنید و به هنرآموز مربوط نشان دهید )۳۰ دقیقه(.

آشپزخانه

آشپزخانه

هال

خواب

خوابخواب

هال حمام

راه پله
تراس

خواب

حیاطتراس
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ساعات آموزش

جمععملينظري

واحد كار چهارم

توانايی ترسیم نقشه های لوله كشی گاز 

پس از آموزش اين  توانايي از فراگیر انتظار می رود: ◄ 

155469

شیت نقشه کشی گاز را توضیح دهد. ۱ .
عالئم اختصاری نقشه کشی گاز را شرح دهد. ۲ .

مقررات ملی مرتبط با نقشه کشی گاز را توضیح دهد. ۳ .
اصول ترسیم پالن لوله کشی گاز را توضیح دهد. ۴ .

پالن لوله کشی گاز را ترسیم کند. 5 .
اصول ترسیم نقشه ايزومتريك لوله کشی گاز را توضیح دهد. ۶ .

نقشه ايزومتريك لوله کشی گاز را ترسیم کند. ۷ .
مواد مصرفی يك لوله کشی را بر آورد کند. 8 .

جدول موجود در شیت نقشه کشی گاز را تکمیل کند. ۹ .
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الف(  
ب(  
ج(  

پیش آزمون 

در يك منزل مسکونی چه مصرف کننده هاي گازي سوزی می تواند وجود داشته باشد؟ ۱ .
در يك منزل مسکونی چه مصرف کننده های گازسوزی حتمًا وجود دارد؟ ۲ .

در کدام نقشه مسیر عبور لوله گاز بهتر مشخص می شود؟ ۳ .
پیچ و خم ها و جهت لوله های گاز در چه نوع نقشه ای بهتر مشخص می شود؟ ۴ .

به نظر شما ايزومتريك لوله کشی گاز پالن زير کدام است؟ 5 .

)الف(

)ج(

)ب(
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ترسیم نقشه های لوله كشی گاز 

در مبحث هفدهم مقررات ملی س��اختمان " لوله کشی گاز 
طبیعی ساختمان ها" )در قسمت ۱۷-۴-۱-۲( آمده است: 
برای تهیه نقشه های سیستم لوله کشی گاز بايد اطالعات و 

مدارك زير تهیه شود: 

خواب

سرويسحمام

آشپزخانه

هال و

 پذيرايي

دودكش به قطر 10 سانتیمتر و طول 2 مترلوله سیماني

دودكش به قطر 15 سانتیمتر و طول 2 مترلوله سیماني شكل1-4 ب

الف( نقش��ه لوله کش��ی گاز در پالن محوطه و طبقاتی که در 
آن ها لوله گاز کش��یده خواهد شد. )اعم از زير زمین، همکف 
يا طبق��ات باالتر( به اضافه محل قرار گیری دودکش ها با ذکر 
مشخصات آن )طول- قطر- جنس و نوع( شکل ۱-۴ الف و 

ب نمونه ای از نقشه پالن لوله کشی را نشان می دهد. 

حیاطپیلوت

شكل1-4 الف طبقه همكف
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ب( نقشه ايزومتريك با ذکر طول و قطر لوله ها بر روی آن شکل ۲-۴. نمونه ای از نقشه ايزومتريك است.

پ( زير بنا يا فضای مفید س��اختمان به متر مربع و مقدار 
مصرف گاز هر يك از وسايل گازسوزی که به اين سیستم 
لوله کش��ی متصل می شود و يا در آينده متصل خواهد شد 

بر حسب متر مکعب گاز يا کیلوکالری در ساعت.

شكل 3-4 دو کروکی مختلف

دبیرستان

خ 8 متري

بهار 9

جاده دو طرفه كرج

ران
بها

ث( فهرست اجناس مصرفی با ذکر استانداردهای مربوطه 
و مقدار آن در جدولی که بايد در س��مت راس��ت قسمت 

ت( کروک��ی محل ملك مورد تقاضا، که بايد در زير برگ 
تقاضا با ذکر نشانی و تعیین موقعیت نسبت به معابر اصلی 
ترس��یم شود. ش��کل ۳-۴ دو نمونه کروکی محل را نشان 

می دهد.

باالی نقشه آورده شود.
د( مقیاس نقشه ها نبايد از ۱:۱۰۰ کوچکتر باشد.

شكل 4-2
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شیت نقشه كشی گاز
معم��والً نقش��ه های ايزومتري��ك گاز را روی برگه ه��ای 
مخصوصی ترس��یم می کنند که به آن " ش��یت لوله کش��ی 
گاز"  می گوين��د و در بازار به ص��ورت آماده وجود دارد. 
چند نوع ش��یت نقشه کش��ی گاز وجود دارد که به تناسب 
محل، کاربرد، ابعاد س��اختمان ب��ا هم اندکی تفاوت دارند 
ولی در عمل همه يك کار را انجام می دهند. معموالً سمت 
راس��ت اين برگه ها، جدول مشخصاتی وجود دارد که به 
صورت چاپی آماده ش��ده و نقشه کش بايد جاهای خالی 
آن را نسبت به کار پر کند. چگونگی  پر کردن اين جدول 

نكته

واحدهای اندازه گیری کلیه ابعاد در اين مبحث درسیستم متريك است. در مورد قطر لوله ها اندازه به اينچ و در مورد 
فشار مقادير به پوند بر اينچ مربع در پرانتز آورده می شوند.

در قس��مت های بعدی آم��وزش داده می ش��ود. همچنین 
در کن��ار جدول، قس��متی از جدول تعیی��ن قطر لوله های 
گازرس��انی برای قطر لوله ها تا ۲ اينچ و حداکثر طول ۷۰ 
يا 8۰ متر، چاپ ش��ده که برای کنت��رل قطر لوله ها به کار 
می رود. در ش��کل ۴-۴ يك نمونه ش��یت نقشه کشی گاز 
که بیش��تر متداول است آورده شده است. که پالن در باال 
و سمت چپ نقش��ه ايزومتريك در وسط آن کشیده شده 
اس��ت و اطالع��ات مورد نیاز ديگر ار روی ش��یت آورده 

شده است.     
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شكل 4-4
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عالئم اختصاری نقشه كشی گاز
عالئ��م نقشه کش��ی گاز خانگی و تجاری در ش��کل ۴-5 
آورده ش��ده اس��ت. ش��کل 5-۴ عالئ��م اختص��اري در 

نقشه کشي گاز
شیر

مهره ماسوره 

کنتور

رگوالتور

مقطع قائم لوله 

دودکش

عالمت اختصارینام وسیله گازسوز 

GCاجاق گاز

Hبخاری

SHشومینه

WHآب گرم کن

Liروشنايی

RCپلوپز _ کباب پز 

Bمشعل

P.Sپکیج
Mکنتور

Rرگوالتور

همچنی��ن در نقشه کش��ی گاز معموالً ح��رف اختصاری 
انگلیس��ی ابتدای نام وس��یله گاز س��وز، به عنوان عالمت 
اختصاری آن وسیله بکار می رود که اين حروف را جلوی 

عالمت شیر مصرف آن وسیله می نويسند. 
در شکل ۶-۴ به تعدادی از اين عالئم اشاره می شود. 

شكل 6-4 حروف اختصاری وسايل گازسوز

البته بعض��ی مواقع برای آب گرم ک��ن ديواری WH-W و 
برای آب گرم کن زمینی WH-G به کار می برند.

مقررات ملی در رابطه با لوله كشی گاز
 انج��ام لوله کش��ی گاز بايد بر اس��اس مبح��ث هفدهم 
مق��ررات ملی س��اختمان ايران با عنوان »لوله کش��ی گاز 
طبیعی س��اختمان ها» باشد. دانستن اين مقررات برای کلیه 
دس��ت اندرکاران لوله کش��ی گاز اعم از مجريان، مهندسان 
ناظ��ر ضرورت دارد. در اين قس��مت برخ��ی از مقررات 
مبحث هفدهم که دانستن آن ها در نقشه کشی گاز خانگی 

و تجاری ضرورت دارد آورده می شود.

محل نصب وسايل گازسوز
۱. محل نصب وس��ايل گازس��وز بايد به گونه ای باشد که 

تخلیه گازهای حاصل از احتراق ممکن باشد.
۲. نصب چراغ روشنايی در محل های زير مجاز نیست.

الف( اتاق خواب
ب( روبه روی دريچه کولر

ج( درفاصله کمتر از يك متر از پنجره و پرده.
د( درصورت وجود س��قف يا ديوار چوبی در س��اختمان 

)شکل ۷-۴الف(.

مسیر لوله كشی گاز
۱� عبور لوله گاز از سقف حمام و مناطق مرطوب تر مانند 

سونا ممنوع است.
۲� عب��ور لوله گاز از داخل کانال های مربوط به هواکش- 

آسانسور- دودکش تهويه- و امثال آن مجاز نیست.
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ه( در محل هايی که ارتفاع س��قف از۲5۰ سانتی متر است( 
)شکل ۷-۴ب(.

شكل 7-4 ب. فاصله شیر روشنايی از سقف کمتر از 8۰ سانتی متر 
نباشد

شكل 7-4 الف. سقف نبايد چوبی باشد

۳. نصب ش��ومینه و بخاری ديواری در اتاق خواب مجاز 
نیست )شکل ۴-8(.

شكل 4-8

شیرهای مورد استفاده در گازرسانی
 ابتدا تعريف ش��یرهای مورد اس��تفاده در گازرسانی ذکر 

می شود.
1. ش��یر اصلی شیر ربع گرد توپکی است که بعد از کنتور 

بر روی لوله کشی داخلی نصب می شود. 

شكل 9-4 شیر اصلی
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2. ش��یر فرعی ش��یر ربع گرد توپکی اس��ت که بعد از انشعاب، برای هر واحد س��اختمانی روی لوله کشی آن واحد نصب 
می شود. شیر فرعی نزديك در ورودی هر واحد مسکونی نصب می شود. )شکل ۴-۱۰(

شكل 10-4 شیر فرعی

3. ش��یر مصرف شیر ربع گرد توپکی اس��ت که لوله کشی داخلی را به دستگاه گاز س��وز وصل می کند. شکل هاي)۱۱-۴ و 
.) ۴-۱۲

شكل 12-4 شیر مصرف آب گرم کن شكل 11-4 شیر مصرف اجاق گاز
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دستگاه گازسوز
فاصل��ه ش��یر از 

cm كف

فاصله شیر از دستگاه گاز 

cm  سوز
- ۱۲۰~۱5۰                                       آب گرم کن ديواری 

۳۰ )از بدنه آب گرم کن(۳۰ ~ ۴۰           آب گرم کن زمینی 

۱۰~۳۰ )از بدنه(۹۰~۱۱۰اجاق گاز 

حداقل ۲۰ از بدنه ۳۰ ~ ۴۰بخاری

5۰~۷۰ از مشعل۳۰~۶۰ مشعل شوفاژ

-۱۷۰روشنايی

۳۰ از ديواره شومینه۳۰ ~ ۴۰شومینه 
8۰~۱۲۰ از دودکش

-۳۰ ~ ۴۰پلوپز

فاصله ش��یر مصرف از كف و دس��تگاه 
گازسوز

برای هر وس��یله گازس��وز بايد يك ش��یر که ب��ه راحتی 
قابل دسترس��ی باش��د نصب ش��ود. فاصله اين شیر که به 
آن ش��یرمصرف می گويند. از کف و از وسیله گازسوز در 

شکل ۱۳-۴ آورده شده است. 

شكل 13-4 فاصله شیر مصرف از کف و وسیله گاز سوز

شكل 14-4 شیر مصرف کننده نبايد پشت وسیله گازسوز قرار گیرد

ش��یر مصرف کننده نبايد مانند ش��کل ۱۴-۴ پشت وسیله 
گازس��وز قرار گیرد ش��یر مصرف بايد موازی ديوار و در 
امتداد وسیله گازسوز )افقی( باشد. شیر روشنايی می تواند 

در حالت قائم نیز قرار گیرد.

 كنتور
۱. کنتور بايد در داخل محدوده  ملك مشترك و نزديك ترين 

نقطه به در ورودی ساختمان يا واحد مسکونی باشد.
۲. کنتور را بايد در جايی نصب کرد که در معرض جريان 
هوا باش��د- در صورت وجود جري��ان دائمی، کنتورهای 
مستقل آپارتمان ها را می توان در پاگرد پله ها نصب کرد. 

۳. کنتور را بايد طوری نصب کرد که در معرض صدمات 
فیزيکی قرار نداشته باشد.

۴. کنتور بايد در مکان و وضعیتی نصب گردد که به راحتی 
قابل خواندن و دسترسي برای تعمیر و سرويس باشد.

5. ارتف��اع لول��ه جانش��ین کنتور تا کف زمی��ن بايد ۱8۰ 
س��انتی متر باشد. در صورت عدم امکان، افزايش ارتفاع تا 

۲۲۰ سانتی متر بالمانع است )شکل ۱5-۴ را ببینید(.

بست علمك                 ۱ .
لوله غالف ۲ .

الستیك عايق ۳ .
لوله گاز  شبکه  ۴ .

شهری
شیر قفلی 5 .

نیپل ۶ .
رگوالتور ۷ .

مغزی 8 .
مهره و ماسوره ۹ .
لوله کشی رابط ۱۰ .

مهره و ماسوره  ۱۱ .
لوله جانشین کنتور ۱۲ .

بوشن ۱۳ .
شیر اصلی ۱۴ .

لوله گاز ساختمان ۱5 .

شكل 15-4 نمونه تعیین محل نصب کنتور گاز و لوله رابط
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لوله جانشین كنتور
در زمان اجرای سیس��تم لوله کش��ی گاز بايد در محلی که 
برای نصب کنتور در نظر گرفته شده است، يك قطعه لوله 
با مهره و ماس��وره يا فلنج روی سیس��تم لوله کشی نصب 
ش��ود تا در زمان نصب کنتور در اين محل مشکلی از نظر 

لوله کشی پیش نیايید )شکل ۴-۱5(.

اصول ترسیم پالن لوله كشی گاز
پالن لوله کشی گاز اصول با مقیاس ۱:۱۰۰ ترسیم می  شود، 
پالن بدون اندازه گذاری و درها ترسیم می شود. تنها طول 

شكل 4-16

حیاط

حیاط 

خلوت

حمام

سرويس

آشپزخانه

هال 

 پذيرايي

و عرض ساختمان و نام مکان ها روی پالن نوشته می شود. 
مراحل ترسیم پالن لوله کشی گاز به شرح زير است:

۱. پالن ساختمان با توجه به آن چه در باال گفته شد ترسیم 
می شود.

۲. محل وس��ايل گازسوز با توجه عالمت اختصاری آن ها 
بر روی پالن مشخص می شود. ضمنًا محل و قطر دودکش 
را نی��ز بر روی پالن مش��خص می کنند )ش��کل ۱۶-۴ را 

ببینید(.
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۳. مح��ل کنت��ور را تعیین می کنی��م گاز از علمك در کنار 
ورودی س��اختمان باي��د وارد حی��اط ش��ده و ب��ه طرف 
س��اختمان برود. بنابراين در اين مسیر مناسب ترين محل 
برای کنتور که به رگوالتور نزديك باشد و تهويه کنتور هم 

شكل 4-17

حیاط

حیاط 

خلوت

حمام

سرويس

آشپزخانه

هال و 

 پذيرايي

مشکلی نداشته باشد در حیاط، بعد از در ورودی کوچك 
اس��ت. پس از کنتور، لوله گاز به طرف س��اختمان کشیده 

می شود )شکل ۴-۱۷(. 
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شكل 4-18

۴. تعیین مسیر لوله کشی و ترسیم آن ها به مصرف کننده ای 
داخل س��اختمان توجه می کنیم. در هال يك بخاری و در 
حیاط خلوت يك پلوپز و در آشپزخانه آبگرمکن و اجاق 
گاز وجود دارد، بنابراين کوتاه ترين و س��اده ترين مسیری 
ک��ه به اين مصرف کننده ها گاز برس��اند، مسیرمس��تقیمی 

حیاط

حیاط 

خلوت

حمام

سرويس

آشپزخانه

هال و

 پذيرايي

است که دنباله لوله خروجی از کنتور، وارد هال شده، پس 
از دادن انشعاب به بخاری، تا انتهای حیاط خلوت رفته و 
پس از چرخش به سمت شرق پلوپز را تغذيه کرده. جهت 
گاز رسانی به آب گرم کن و اجاق گاز وارد آشپزخانه شود. 

)شکل ۴-۱8(
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5. تکمیل مسیر لوله کشی
 اکنون لوله گاز وارد آش��پزخانه گرديده اس��ت. پس با حرکت لوله تا انتهای آش��پزخانه لوله گاز، آب گرم کن را تغذيه کرده 

سپس با چرخش مجدد به سمت جنوب تا محل اجاق گاز رفته آن را تغذيه می کند )شکل ۴-۱۹(.

شكل 4-19

حیاط

حیاط 

خلوت

حمام

سرويس

آشپزخانه

هال و 

 پذيرايي



117

)150 دقیقه(دستوركار شماره  1

شكل 20-4 الف پالن طبقه همکف

ش��کل ۲۰-۴ الف، ب و ج پالن يك س��اختمان ش��امل 
زيررمین- طبقه همکف و دو طبقه تیپ )مش��ابه( اس��ت. 
اين س��اختمان دارای سیس��تم حرارت مرکزی بوده و در 
زيرزمین دارای موتورخانه اس��ت. در هر طبقه مس��کونی 

ري
انبا

ري
انبا

اجاق گاز و يك بخاری اضطراری پیش بینی می شود. محل 
کنت��ور در طبقه همکف پیش بینی ش��ده اس��ت. برای اين 

ساختمان پالن لوله کشی گاز را ترسیم کنید.
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شكل 20-4 ب پالن طبقات

شكل 20-4 ج پالن زيرزمین

خواب

تراس
حمام

سرويس

آشپزخانه

انباري

انباري

موتورخانه

هال و 

 پذيرايي

خواب
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مراحل ترسیم

۱. پالن شکل های ۲۰-۴ را مجدداً ترسیم کنید محل وسايل 
گازسوز را، با عالمت شیر مصرف و عالمت اختصاری نام 
وسیله گاز سوز بر روی پالن مشخص کنید. همچنین محل 
دودکش مربوط به وس��یله های گازسوز با اندازه قطر آن ها 

روی پالن ها ترسیم کنید.

شكل 21-4الف پالن طبقه همکف

ري
انبا

ري
انبا

۲. محل کنتور و مس��یر لوله کش��ی از علمك تا کنتور در 
طبقه همکف را روی پالن ترس��یم کنید. کنتور در ارتفاع 
۲۲۰ س��انتی متر و ش��یر اصلی در ارتفاع ۱8۰ سانتی  متري 
ق��رار دارد، ارتب��اط آن ها بر روی يك خط مس��تقیم قرار 

می گیرد )شکل۲۱-۴الف(.
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۳. پس از شیر اصلی لوله گاز دو مسیر را طی می کند يکی به زير زمین برای تغذيه مشعل می رود- و در مسیر ديگر برای 
گازرسانی به طبقات در پاگرد راه پله رو به باال حرکت می کند )شکل۲۱-۴ ب(.

شكل 21-4 ب

۴. در اي��ن مرحل��ه لوله کش��ی پالن زير زمی��ن را تکمیل 
می کنی��د. مس��یر لوله پس از عبور از ک��ف پارکینگ وارد 
زيرزمین ش��ده از زير س��قف، پس از طی يك متر مس��یر 
ش��رق به غرب، در امتداد جنوب به ش��مال تا ۲ متر جلو 
رفته از کنار ديوار پايین آمده يك مس��یر نیم متری را از 5 
س��انتی متری کف زيرزمین در مس��یر غرب به شرق طی 

می کند و به مشعل وصل می شود. )شکل ۲۱-۴ ج(

شكل 21-4 ج

ري
انبا

ري
انبا

ري
انبا

ري
انبا

انه
رخ

وتو
م
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5. در اين مرحله لوله کشی داخل طبقات مشخص می شود. 
لول��ه گاز پس از عبور از ک��ف پاگرد- کنار ديوار راه پله، 
تا ارتفاع ۱۷۰ س��انتی متری کف طبق��ه اول باال آمده يك 
انش��عاب به داخل هال طبقه اول داده سپس تا ارتفاع ۱۷۰ 
س��انتی متری کف طبقه دوم باال رفته داخل هال طبقه دوم 
ش��ده گاز طبقه دوم را تأمین می کند. در هر دو طبقه لوله 
پ��س از ورود به داخل هال، به يك ش��یر فرعی در ارتفاع 
۱8۰ سانتی متر وارد شده تا ارتفاع ۱۰ سانتی متر زير سقف 
باال می رود. سپس دو ش��اخه شده يك قسمت از جنوب 

شكل 21-4 د

مام
ح

س
روي

س
انه

زخ
شپ

آ

يي
يرا

پذ
 و 

ال
ه ب

خوا

ب
خوا

س
ترا

به ش��مال تا انتهای عرض آش��پزخانه رفته با تغییر مسیر 
به طرف غ��رب، تا ۱متر جلو رفته س��پس تا ارتفاع ۱۱۰ 
س��انتی متری از کف آش��پزخانه پايین آمده به ش��یر اجاق 
گاز، که به س��مت اجاق گاز اس��ت متصل می شود. شاخه 
ديگر در جهت عکس از مس��یر شمال به جنوب تا انتهای 
طول هال )باالی در ورودی اتاق خواب( جلو رفته سپس 
به طرف غرب می پیچ��د، عرض هال را طی کرده از کنار 
ديوار پايین آمده در ارتفاع ۳۰ سانتی متری از کف به شیر 

بخاری متصل می شود )شکل ۲۱-۴ د(.
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برداشت نقشه پالن از روی كار انجام شده
پس از انجام کار لوله کش��ی الزم است نسبت به برداشت 
نقش��ه کار انجام شده اقدام شود و نقش��ه کار انجام شده 
ترسیم گردد. برای اين کار ابتدا نقشه کش روی يك کاغذ 
نقشه کار را با دست آزاد ترسیم می کند و اعداد و اطالعات 
الزم را روی آن ياد داش��ت می کند تا بعداً با وس��ايل رسم 
نس��بت به ترسیم نقشه دقیق اقدام کند. اين نقشه با دست 
آزاد، اصطالحًا به کروکی معروف ش��ده است. که اين کار 

شكل4-22

خواب

خواب

بالكن

راهروآشپزخانه

هال سرويس

هم در م��ورد پالن و هم در مورد ايزومتريك لوله کش��ی 
انجام می گیرد. در اين مرحله نحوه برداشت کروکی برای 
ترسیم پالن توضیح داده می ش��ود. برای ترسیم لوله کشی 
در پالن ابتدا پالن محل لوله کشی شده را ترسیم می کنیم. 
سپس مرحله به مرحله مسیر لوله را در اتاق ها و مکان هايی 
که لوله عبور کرده روی آن رسم می کنیم. برای نمونه پالن 

شکل ۲۲-۴ را در نظر بگیريد. 
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ش��خصي که می خواه��د کروکی کار انجام ش��ده در اين 
پ��الن را ب��ردارد، داخل هر اتاق رفته و ب��ا توجه به محل 
عبور لوله ها آن قس��مت را در پالن مشخص کرده، خطی 

متناسب با لوله عبوری ترسیم می کند.
۱. در ابتدا در بیرون واحد مس��کونی، در کوچه يا خیابانی 
که لوله کشی از سر علمك از آن جا شروع شده قرار گرفته 

شكل23-4 الف

و مس��یر لوله های بیرون ساختمان را در کنار پالن )بیرون 
س��اختمان( در محل خود ترس��یم می کن��د. در اين جا از 
قس��مت شمال ساختمان يك لوله به داخل راهرو رفته که 

ترسیم می شود. 
۲. در مرحله بعد مس��یر لوله ها داخل راهرو را مش��اهده 

می کنید. )شکل ۲۳-۴ الف(. 
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شكل23-4 ب 

لول��ه ورودی از س��ر علم��ك وارد کنتور ش��ده در محل 
جانش��ین کنتور از دي��وار فاصله گرفته و مج��دداً به کنار 
دي��وار رفته تا ارتفاع ۱8۰ س��انتی متر از کف راهرو پايین 
آمده وارد ش��یر اصلی می شود. سپس تا ۱۰ سانتی متر زير 
س��قف باال رفته مجدداً به طرف ش��مال رفت��ه در ابتدای 

خواب

راهروآشپزخانه

هال
سرويس

خواب

بالكن

راهرو، باالی در، دوش��اخه می شود. يکی از سمت راست 
وارد فضای آش��پزخانه ش��ده و ديگری ت��ا انتهای عرض 
راهرو رفته مجدداً به س��مت جن��وب، به طرف هال رفته 
ادامه مس��یر می دهد. با ترس��یم اين لوله ها در پالن شکل 

۲۳-۴ ب به دست می آيد.
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شكل24-4 ب 

۳. در داخل هال دنباله لوله تا اواس��ط هال )حدود ۴متر( روی ديوار غربی هال جلو رفته و س��پس به لوله عمودی تغذيه 
بخاری می رسد )شکل ۲۴-۴ الف(.

شکل۲۴-۴ الف که در پالن به صورت شکل ۲۴-۴ ب ترسیم می شود

خواب

راهروآشپزخانه

هال
سرويس

خواب

بالكن
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شكل25-4 ب 

۴. به همان ترتیب فضای آش��پزخانه را بررس��ی می کنیم. 
لوله ای که از راهرو وارد شده بود، ابتدا يك انشعاب افقی 
جهت تغذيه آب گرم کن زمینی داده که پس از ۱8۰ سانتی متر 
ب��ه لوله عمودی آب گرم کن و ش��یر مص��رف آب گرم کن 
منتهی می شود. س��پس لوله وارد شده با آشپزخانه پس از 

شكل25-4 الف

خواب

راهروآشپزخانه

هال
سرويس

خواب

بالكن

5 متر يك انش��عاب جهت اجاق گاز از آن جدا شده و از 
طرف ديگر آش��پزخانه خارج شده به اتاق خواب می رود. 
شکل ۲5-۴ الف فضای داخل آشپزخانه و شکل ۲5-۴ب 

لوله کشی روی پالن تا اين مرحله را نشان می دهد.
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شكل26-4 ب 

آشپزخانهخواب

هال سرويس

خواب

بالكن

راهرو

5. فضای اتاق خواب را بررس��ی می کنی��م. لوله ای که از 
آشپزخانه وارد ش��ده بود طول اتاق خواب را تا باالی در 
ورودی طی کرده به طرف ش��رق تغییر جهت داده پس از 
يك متر که يك انش��عاب از آن جدا شده تا انتهای عرض 
ات��اق خواب رفته س��پس با تغییر جهت به طرف ش��مال 
و طی مس��احت ي��ك متر به لوله عم��ودی تغذيه بخاری 

شكل26-4 الف

می رسد. )ش��کل ۲۶-۴ الف(. انشعاب جدا شده از باالی 
در ات��اق خواب پس از طی فضای جلوی س��رويس ها به 
اتاق خواب ديگرمی رود )البته فضای جلوی س��رويس ها 
در تصوير ديده نمی شود( بنابراين لوله کشی روی پالن تا 

اين مرحله مطابق شکل ۲۶-۴ ب است.
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۶. مس��یر لوله در اتاق خواب دوم بررسی می شود. همان طور 
که در تصوير ش��کل ۲۷-۴الف ديده می ش��ود. لوله ای که از 
اتاق خواب اول پس از طی مس��یر جلوی سرويس ها از باالی 
در، وارد اتاق خواب شده به سمت شرق تغییر مسیر داده پس 

شكل27-4 الف

شكل27-4 ب

مسیر لوله کشی روی پالن تا اين مرحله مطابق شکل ۲۷-۴ ب است.

آشپزخانه

بالكن

خواب

خواب

سرويس

هال

راهرو

از طی عرض اتاق به سمت جنوب پیچیده پس از طی ۴ متر 
به يك سه راه جهت انشعاب بخاری رسیده سپس ۲ متر ديگر 
رفته و به سمت غرب تغییر جهت می دهد و پس از طی عرض 

اتاق از اتاق خواب خارج شده وارد فضای بالکن می شود.
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شكل28-4 ب

بنابراين نقشه کامل لوله کشی روی پالن مطابق شکل ۲8-۴ ب است.

شكل28-4 الف

آشپزخانه

بالكن

خواب

خواب

سرويس

هال

راهرو

۷. در تصوير شکل ۲8-۴ الف فضای بالکن مشاهده می شود که لوله گاز به سمت شمال رفته در انتهای بالکن پس از طی 
يك متر به سمت غرب، پايین آمده به شیر پلوپز متصل می گردد. 
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تمرين عملی                                                             ◄ 
مسیر لوله کشی گاز را در پالن های ۲۹-۴، ۳۰-۴ و ۳۱-۴ ترسیم کنید.

شكل 29-4 ساختمان يك طبقه

خواب

حمام

نورگیر

هال و پذيرايي

سرويس

راهرو

آشپزخانه
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شكل4-30
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شكل4-31

خیابان

 )الف( پالن پاركینگ

 )ب( پالن طبقات

آشپزخانه

نشیمن

خواب
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اصول ترسیم ايزومتريك لوله كشی گاز

ساختمان را به صورت ايزومتريك تجسم کرده و لوله کشی 
انجام شده را داخل ساختمان در نظر مجسم می کنیم. مسلمًا 
چون لوله کشی روی ديوارها و به موازات آن ها انجام شده 
پس لوله ها هم در جهت ديوارها رسم می شوند. بهتر است 
ساختمان را طوری تجس��م کنیم که شمال آن در قسمت 
باال باش��د به س��مت چپ يا راست )ش��کل ۳۲-۴(نقطه 
شروع ترس��یم را ابتدای لوله کشی در سر علمك در نظر 
می گیريم که اين نقطه معموالً 5۰ س��انتی متر باالتر از سر 
علمك اس��ت )شکل ۳۳-۴(. س��پس مسیر لوله را تعقیب 
کرده مطابق جهت و طولی که لوله طی کرده نقشه کشی را 

تا ترسیم کلیه لوله ها ادامه می دهیم.

شكل4-32

شكل4-33

نكاتی در رابطه با نصب كنتور
وقتی روبه روی کنتور گاز بايستیم، محل ورود گاز به کنتور 
سمت چپ و محل خروج سمت راست است بنابراين در 
زمان لوله کش��ی بايس��تی لوله ای که از سر علمك می آيد 
به س��مت چپ وارد و لوله ای ک��ه از کنتور گاز را خارج 
می کند و به ش��یر اصلی وصل می ش��ود از س��مت راست 

خارج می شود.
 لوله جانشین )واس��طه کنتور( بايد از ديوار فاصله داشته 
باشد تا کنتور به راحتي در جاي خود نصب شود. اين فاصله 
از ديوار در کنتور های 5 و ۱۰ متر مکعبی، ۱۰ س��انتي متر 
و در کنتوره��ای ۱۶ و ۲5 متر مکعبی ۱5 س��انتی متر و در 
کنتورهای ۴۰ و ۶5 مترمکعبی ۲۰ س��انتی متر می باش��د. با 
توجه به مطالب باال اگر رگوالتور سمت چپ کنتور باشد 
ايزومتريك لوله کش��ی کنتور به ش��کل ۳۴-۴ الف خواهد 

شد.

شکل۳۴-۴ الف

فاصله از ديوار)جلوآمدگي(

مهره ماسوره

رگوالتور

به طرف مصرف

واسط کنتر)لوله دو سر دهنده(

شكل34-4 ب

بست علمك                 ۱ .
لوله غالف ۲ .

الستیك عايق ۳ .
لوله گاز شبکه شهری. ۴

شیر قفلی 5 .

نیپل ۶ .
رگوالتور ۷ .

مغزی 8 .
مهره و ماسوره ۹ .
لوله کشی رابط ۱۰ .

مهره و ماسوره  ۱۱ .
لوله جانشین کنتور. ۱۲

بوشن ۱۳ .
شیر اصلی ۱۴ .

لوله گاز ساختمان ۱5 .
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 و اگر رگوالتور سمت راست کنتور باشد لوله کشی به شکل ۳5-۴ خواهد بود. 

شكل35-4 ب

شكل35-4 الف

رگواتور

خروج گاز

مهره ماسوره
ورود گاز به كنتور

لوله واسط كنتور
 )دو سردنده(

شیر اصلي مصرف

صرف
ف م

 طر
به

روی لول��ه خروجی از کنتور يك ش��یر ربع گ��رد از نوع 
توپکی بس��ته می شود که به آن ش��یر اصلی مصرف گفته 
می ش��ود. )ش��کل هاي ۳۴-۴ و ۳5-۴(. فاصله اين شیر از 
کف تمام شده ۱8۰ سانتی متر است. ارتفاع نصب کنتور از 

۱8۰ سانتی متر تا ۲۲۰ سانتی متر است. 
اگر کنتور مطابق ش��کل های ۳۴-۴ و ۳5-۴ بس��ته ش��ود 
ممکن اس��ت بدنه کنتور به خاط��ر ارتفاع کم از زمین، در 
معرض صدمات فیزيکی باش��د. به اين علت بیشتر اوقات 
در محل هاي��ی ک��ه ارتفاع پايین کنتور موجب اش��کاالتی 
بش��ود محل واس��طه کنتور و مهره ماسوره آن را در ارتفاع 

باالت��ری ق��رار می دهند تا کنتور پ��س از نصب در ارتفاع 
باالتری قرار گرفته کمتر در معرض صدمه باشد. 

 ۱8۰ cm البته شیر اصلی مصرف مي بايستی در همان ارتفاع
گفته شده باشد تا در مواقع خطر در دسترس بوده و بتوان 
سريعًا نس��بت به قطع گاز اقدام کرد. بنابراين ايزومتريك 
مس��یر لوله کش��ی اين قبیل کنتورها به شکل ۳۶-۴ الف و 

ب است.

شكل36-4 ب رگوالتور سمت راست کنتورشكل36-4 الف رگوالتور سمت چپ کنتور

واسطه

رگوالتور

رگوالتور

شیر اصلي مصرف

ف
ز ک

ه ا
صل

فا

ف
ز ک

ه ا
صل

فا

شیر اصلي مصرف

به سمت مصرف

به سمت مصرف
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مطابق شکل ۳۶-۴ الف شیر اصلی مصرف ممکن است به 
صورت افقی و يا مثل شکل ۳۶-۴ ب به صورت عمودی 
ق��رار گیرد. لوله های ورود و خ��روج گاز به کنتورهای 5 
و ۱۰ متر مکعبیً ۱ً اس��ت بنابراين قطر لوله واس��ط کنتور 
)لوله دو س��ردنده ای که به جای کنتور بس��ته می شود( و 
مهره ماس��وره آن و نیز قطر ش��یر اصلی در اين کنتورهاً ۱ 
بايد باش��د. طول لوله واسط در اين کنتورها 5۰ سانتی متر 
اس��ت. در کنتورهای ۱۶ و ۲5 مت��ر مکعبی طول اين لوله 
۶۰ س��انتی متر و قطر آن و قطر مهره ماسوره و شیر اصلی 

است. در کنتورهای۴۰ متر مکعبی طول لوله 
 
۱۱
مصرف  ۲  

واس��ط ۱۰۰ سانتی متر و قطر آن و مهره ماسوره و شیر آن 
۲ً می باش��د. در کنتورهای ۶5 متر مکعبي طول لوله واسط 
۱۰۰ الی ۱۲۰ سانتی متر و قطر لوله واسط و مهره ماسوره 
وش��یر اصلی مصرف  ۲ است. فاصله ابتدای لوله کشی از 
س��ر علمك، درکنتورهايی که تا ۲5 مترمکعب در ساعت 
گاز مصرف می کنند 5۰ س��انتی متر و قطر سر دنده آن  ً ۱ 
و برای بیشتر از ۲5 متر مکعب در ساعت ۶۰ سانتی متر و 

است.
 ۱

۱
  ۲ 

قطر سر دنده آن 

ظرفیت كنتور بر حسب 
مترمكعب درساعت 

مدل كنتور رايج در 
ايران 

طول لوله واسط كنتور 
به سانتی متر 

قطر لوله واسط به 
اينچ 

قطر سردنده 
سرعلمك به اينچ 

فاصله ابتدايی 
لوله كشی از سر 
علمك با سانتی متر

۶/۱G۴5۰۱ً۱ً5۰ تا     ۶

G۶5۰۱ً۱ً5۰از ۱/۶  تا    ۱۰

G۱۰۶۰۱ ً۱ً5۰از  ۱۰/۱ تا  ۱۶

G۱۶۶۰۱ ً۱ً5۰ از ۱۶/۱ تا   ۲5

G۲5۱۰۰۲ ً۶۰از ۲5/۱  تا   ۴۰

G۴۰۱۰۰۲ ً  ۶۰از۴۰/۱   تا    ۶5

۶۰ ً ۱۲۰۲ تا G۶5۱۰۰از۶5/۱  تا    ۱۰۰

۶۰ ً ۱۲۰۴ تا G۱۰۰۱۰۰از۱۰۰/۱ تا  ۱۶۰

جدول ۳۷-۴ جانشین و لوله رابط 

 ۲ ۱ ۱ً

 ۲ ۱ ۱ً

 ۲ ۱ ۱ً

 ۲ ۱ ۱ً
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مثال ◄ 
 ايزومتريك لوله کشی پالن شکل ۳8-۴ را ترسیم کنید.

شكل4-38

خواب

هال

ايوان

انباريحمام

سرويس
آشپزخانه
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ابتدا از باالی رگوالتور در ارتفاع ۲۲۰ سانتي متري شروع 
می کنیم که اين لوله عمودی، سپس به طور افقی از جنوب 
به ش��مال تا کنت��ور ادامه پیدا کرده اس��ت. اگر روبه روی 
کنتور قرار بگیريم، علمك سمت چپ کنتور واقع شده و 
می دانیم که ورودی کنتور گاز هم از چپ اس��ت. پس اين 
لوله به طور مس��تقیم پس از طی مسافت ۲ متر به ورودی 
کنتور می رس��د و فقط به خاطر فاصله جانش��ین کنتور از 
ديوار ۱۰ س��انتی متر به جلو آمده به يك زانو وصل ش��ده 
که در محل کنتور، واسطه 5۰ سانتی متری و مهره ماسوره 

ق��رار گرفته مجدداً ۱۰ س��انتی متر به عقب ت��ا کنار ديوار 
رفته و به ش��یر متصل می گردد. س��پس ب��ه طور عمودی 
۱۳۰س��انتی متر باال رفته س��پس زير سقف، )ارتفاع سقف 
تا کف ۳ متر اس��ت و س��اختمان ۶۰ سانتي متر )۳ پله( از 
کف حیاط باالتر است( در مسیر جنوب به شمال تا ۶ متر 
ديگر ادامه داده به اولین ۳ راه برای تغذيه بخاری می رسد. 
و مجدداً به طور مستقیم تا ۴ متر ديگر هم به طرف شمال 
ادامه پیدا کرده به طرف شرق جهت انشعاب ساير وسايل 

گازسوز تغییر مسیر می دهد )شکل ۴-۳۹(.

شكل4-39

انش��عاب سه راه از غرب به شرق تا ۴ متر ادامه پیدا کرده 
ب��رای مصرف بخاری می رود. اگ��ر به طور معمول ارتفاع 
س��اختمان را ۳ متر در نظر بگیريم و ارتفاع ش��یر بخاری 

را ۳۰ س��انتی متر از کف، بنابراين ط��ول لوله عمودی که 
برای شیر بخاری پايین می آيد ۲۶۰=۳۰-۲۹۰* دويست و 
شصت سانتی متر می شود که به شیر بخاری منتهی می شود. 
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چون ارتفاع شیر پلوپز و شیر آب گرم کن مخزن دار از کف 
حدود ۴۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است بنابراين طول 
لوله عمودی پلوپز و آب گرم کن ۲5۰ س��انتی متر می شود. 
همچنی��ن چون ارتفاع ش��یر اجاق گاز ۱۱۰س��انتی متر از 

* فاصله لوله از سقف ۱۰ سانتي متر در نظر گرفته شده است.

شكل4-40

کف در نظر گرفته ش��ده پس ط��ول لوله عمودی آن ۱8۰ 
س��انتی متر می ش��ود. همچنین قطر لوله ها که محاسبه آن 
جداگانه در درس ديگری گفته شده در اين جا زير لوله ها 

نوشته شده است )شکل ۴-۴۰(. 

نكته

رعايت مقیاس در نقش��ه کش��ی ايزومتريك گاز رسانی خانگی اختیاری اس��ت ولیکن بهتر است تناسب طول ها 
حتی االمکان رعايت ش��ود. همچنین در بعضی موارد جهت جلوگیری از ش��لوغ ش��دن نقشه و يا تداخل بعضی 
از خطوط نقش��ه با هم ديگر و به خاطر واضح بودن لوله کش��ی ممکن است مقیاس را به کلی در قسمتی از نقشه 
رعايت نکرد ولی همواره اندازه طول واقعی لوله، روی خط مربوط به آن نوش��ته می ش��ود. بعضی اوقات هم به 
خاطر گنجانده ش��دن نقشه در کاغذ نقشه کشی مجبور می شويم طول های بلند را برش بزنیم مثل طول لوله افقی 
قب��ل از پلوپز، که اين کار برای نمونه در آن جا انجام گرفته اس��ت. عالم��ت لوله هايی که برش می خورند مطابق 

اين شکل است.

انتهای لوله جنوب به ش��مال که به يك زانو رسیده بود به 
طور مس��تقیم تا ۶ متر از غرب به شرق ادامه پیدا کرده به 
يك س��ه راه می رسد که به شیر پلوپز داخل حیاط خلوت 
انشعاب داده تا ۲ متر ديگر ادامه پیدا کرده به سه راه بعدی 

می رسد که به شیر آب گرم کن انشعاب می دهد و سپس تا 
۱ متر ديگر به طرف ش��رق ادامه پیدا کرده به يك زانويی 
می رسد که با تغییر مسیر از جنوب به شمال و به مقدار ۳ 

متر، به اجاق گاز انشعاب می دهد. 
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دستوركار شماره  2

برای س��اختمان پالن های ش��كل 20-4 الف، ب و ج كه قباًل لوله كش��ی روی پالن را انجام داده ايد، 
ايزومتريك آن را ترسیم كنید. 

مواد الزم: تخته رس��م، میز نقشه کش��ی، خط کش T ، خط کش، گونیای ۳۰، کاغذ نقش��ه کش��ی، مداد H وF يا HB، مداد پاك کن، برس، نوار 
چسب، شابلون حروف ، شابلون اعداد. 

مراحل ترسیم

 ۱. همان طوری که در ش��کل ۲۱-۴ الف ديده می ش��ود، لوله از س��ر علمك تا کنتور کشیده شده است که ايزومتريك آن تا 
اين مرحله ترسیم می شود: )شکل ۴۱-۴ الف( 

شكل41-4 الف
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شكل41-4 ب

۳. مطابق شکل ۴۱-۴ ج مسیر تغذيه مشعل ترسیم می گردد )شکل ۴۱-۴ ج(.

شكل41-4 ج

ارتفاع علمك با توجه به شکل ۱۱-۳-۴ ۱۷۰سانتي متر در 
نظر گرفته ش��ده و لوله ۱۰س��انتي متر زير سقف پارکینگ 
نصب ش��ده ارتفاع کف طبقات در نقش��ه موجود است و 
ضخامت س��قف ۲۰سانتي متر در نظر گرفته شده. ۲.  طبق 
ش��کل ۴۱-۴ ب پس از شیر اصلی کنتور لوله گاز مجدداً 

به باال رفته زير س��قف پارکینگ دو شاخه شده يك شاخه 
برای تغذيه گاز طبقات ساختمان به طرف جنوب و سپس 
شرق رفته و يك شاخه برای تغذيه مشعل شوفاژ به طرف 

شمال و شرق می رود)شکل ۴-۴۱(.
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۴. مطاب��ق پالن ۲۱-۴ د لول��ه تغذيه طبقات از کنار ديوار 
راه��رو باال آمده در ارتفاع ۱۷۰ س��انتي متر هر طبقه وارد 
آن طبقه ش��ده پس از نصب ش��یر فرعی در ارتفاع  ۱8۰ 
س��انتي متر  از کف، تا ۱۰ س��انتي متر زير سقف هر طبقه 
رفته سپس دو شاخه ش��ده که شاخه ای جهت گاز رسانی 

شکل۴۱-۴ د

به اجاق گاز به ش��مال، س��پس به غرب رفته در نهايت تا 
ارتفاع ۱۱۰ س��انتي متری کف پايین می آيد و شاخه ای به 
جنوب سپس به غرب رفته از کنج هال تا ۳۰ سانتی متری 
کف هر طبقه پايین آمده بخاری اضطراری را گازرس��انی 

می کند )شکل ۴۱-۴-د(. 
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برداش��ت نقش��ه ايزومتريك از روی كار انجام 
شده 

پس از پايان لوله کش��ی گاز س��اختمان ها الزم است نقشه 
لوله کش��ی برای بازرسی و تأيید به شرکت گاز يا سازمان 
نظام مهندسی ارائه شود. روش زير برای برداشت نقشه ی 

ايزومتريك از روی انجام شده آورده می شود.

شكل4-42

بنابراين لوله هايی را که مس��یر آن ها از شمال به جنوب و 
يا از جنوب به ش��مال است در جهت ۳۰ درجه به سمت 
راس��ت    و لوله هايی را که مس��یر آن ها از شرق 
به غرب و يا از غرب به ش��رق اند در جهت ۳۰ درجه به 
سمت چپ  رس��م  می کنیم و لوله های قائم در 

جهت عمودی ترسیم می کنیم.
۳. ابتدا لوله کش��ی را از س��ر علمك درنظر می گیرند که 

بس��ته به ش��رايط کنتور و ملك از ح��دود m ۰/5 نیم متر 
باالی سر علمك لوله کشی گاز شروع می شود.

۴. برای شروع کار نزديك به علمك، رو به شمال می ايستیم 
مس��یر حرکت لوله را با توجه به جهت های ايزومتريك بر 

روی کاغذ ترسیم می کنیم. 
برای آشنا شدن با اين روش به نمونه  زير توجه کنید:

۱. ابتدا چهار جهت اصلی ش��مال، جنوب، شرق و غرب 
در نقشه  ايزومتريك را در باالی نقشه ترسیم می کنیم.

۲. در نقش��ه های گاز رسانی مطابق ش��کل ۴۲-۴ معموالً 
ش��مال را ب��ه ط��رف ب��اال و اغلب ب��اال راس��ت در نظر 

می گیرند.
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نمونه 1 ◄
 لوله کشی ساختمانی که پالن آن در شکل ۴۳-۴ ديده می شود طبق مسیر مشخص شده انجام شده است. نقشه ايزومتريك 

آن را ترسیم کنید. 
 GC ،آب گرم کن WH ،بخاری H ،کنتور M .شكل 43-4 مسیر لوله گاز با خط نقطه و رنگ سبز مشخص شده. رگوالتور

اجاق گاز است.

شکل۴۳ -۴

هال پذيراييراهرو

حیاط

سرويس

اتاق خوابپاسیوآشپزخانه
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مراحل انجام كار
۱. مطابق شکل ۴۴-۴ در ابتدای کار شخص در کوچه روبه روی علمك گاز ايستاده است. 

شكل44 -4

شكل45 -4

همان طوری که گفته شد روبه روي به طرف شمال و پشت 
سر او به طرف ما است. دست راست شخص که بلند شده 
جهت شرق را مش��خص می کند. لوله گاز از سر علمك، 
حدود ۳۰ س��انتی متر به طور عمودی باال رفته س��پس در 

جهت جنوب به ش��مال ) از پش��ت سر به جلو( به داخل 
حیاط رفته اس��ت بنابراي��ن ايزومتريك آن به اين صورت 

خواهد بود )شکل ۴-۴5(.
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شکل۴-۴۷

۲. مطابق ش��کل ۴۶-۴ شخص از کوچه وارد حیاط شده 
و همچنان روبه ش��مال ايستاده اس��ت و دست راست او 
باالس��ت. دنباله لوله ای که از سر علمك آمده بود، به طول 
۱ متر به س��مت شمال حرکت کرده سپس به طرف پايین 
تغییر مسیر داده است پس از ۳۰ سانتی متر، از سمت چپ 
به محل کنتور رس��یده سپس برای اين که از ديوار فاصله 

شکل۴-۴۶

بنابراين تا اين جا ايزومتريك آن به صورت شکل۴۷-۴ است. 
)M( محل نصب کنتور اس��ت که پس از تأيید لوله کش��ی و مشترك شدن، به وس��یله شرکت ملی گاز ايران نصب می شود 

)شکل ۴-۴۷(. 

بگیرد تا کنتور راحت وصل ش��ود، ۱۰ سانتی متر به طرف 
غرب حرکت کرده )عمود بر ديوار - از ديوار جلو آمده( 
بعد به سمت جنوب تغییر مسیر داده به طول 5۰ سانتی متر 
همراه با يك مهره ماس��وره که جهت نصب کنتور اس��ت، 
س��پس مجدداً به سمت ش��رق )کنار ديوار( رفته سپس به 

طرف پايین به طول 5۰ سانتی متر ادامه مسیر داده است.

)الف(

)ب(
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پس از آن لوله گاز به سمت شمال تغییر مسیر داده، يك عدد شیر قطع و وصل روی آن بسته شده و پس از 55 سانتي متر 
مجدداً به طرف باال حرکت می کند. ايزومتريك آن مطابق شکل ۴8-۴ خواهد بود. 

شكل4-48

پ��س از طی ي��ك متر به طرف باال مجدداً لوله به س��مت 
ش��مال حرکت می کن��د و پس از ۴ متر به س��مت غرب 
)سمت چپ شخص( حرکت می کند. پس از طی ۲/5 متر 
به سمت غرب، يك انشعاب، به سمت شمال ، از آن جدا 

شكل4-49

ش��ده وارد هال می ش��ود و ۴ متر ديگر طی کرده و سپس 
به س��مت شمال ادامه مس��یر داده، وارد پذيرايی می شود. 
بنابراي��ن تا اين جا آن چه که ش��خص در حیاط می بیند و 

ترسیم می کند مانند شکل ۴۹-۴ خواهد بود.

)الف(

)ب(

)الف(

)ب(
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شكل4-51

۳. در قس��مت بعد ش��خص وارد هال می ش��ود) ش��کل 
5۰-۴(. در س��مت راس��ت او، لوله ای که وارد هال شده 
بود پس از طی مس��یر ۶ متری، از جنوب به ش��مال، يك 
انش��عاب عمودی جهت بخاری از آن جدا ش��ده و سپس 
۳ متر ديگر را در همان مس��یر جنوب به شمال طی کرده 

شكل4-50

وارد آشپزخانه می شود. انشعاب عمودی جهت بخاری تا 
ارتفاع ۳۰ سانتی متر از کف به شیر بخاری به سمت شمال 
متصل می ش��ود. بنابراين آن چه که شخص در هال می بیند 
و دنباله لوله های قبلی رسم می کند نقشه ايزومتريك شکل 

5۱-۴ ديده مي شود.

)ب(

)الف(
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همچنین دقت ش��ود که در سمت چپ شخص در ارتفاع 
۳۰ س��انتی متری از کف يك شیر بخاری به سمت شمال 
ديده می ش��ود که از اتاق پذيرايی وارد هال ش��ده اس��ت 
)در اص��ل به خاطر بزرگ بودن هال، دردو نقطه از بخاری 

شكل4-52

در پشت سر او لوله ای که از هال وارد آشپزخانه شده بود از 
سمت غرب به شرق حرکت کرده پس از طی مسافت ۱/8 
متر به سمت شرق يك انشعاب عمودی جهت آب گرم کن 
از آن جدا شده، س��پس لوله غربی شرقی تا ۷۰ سانتی متر 
ديگر هم به س��مت شرق ادامه مس��یر داده، پس از آن به 
سمت ش��مال ادامه مس��یر داده پس از حرکت به طول ۱ 

جهت گرم کردن آن استفاده می شود( در نقشه ايزومتريك 
اين شیر نیز ديده می شود.

۴. اکنون شخص رسام وارد آشپزخانه شده و همچنان رو 
به شمال ايستاده است )شکل ۴-5۲(.

متر به سمت پايین آمده به يك شیر جهت اجاق گاز ختم 
می شود. جهت شیر اجاق گاز از جنوب به شمال و جهت 
شیر آب گرم کن از شرق به غرب می باشد. لوله ای که برای 
آب گرم کن زمینی به پايین آمده تا ارتفاع ۴۰ س��انتی متری 
ک��ف و لوله اجاق گاز تا ارتفاع ۱۱۰س��انتي متری از کف 

پايین آمده اند و اين شاخه در اين جا تمام می شود. 
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شكل4-53

5. مطابق ش��کل 5۴-۴ شخص وارد اتاق پذيرايی می شود 
تا بقیه لوله کش��ی را ترس��یم نمايد. در اين اتاق، در سمت 
راست شخص ادامه لوله ای که وارد پذيرايی شده بود، در 
مس��یر جنوب به شمال ديده می شود که در فاصله ۳ متری 
يك انش��عاب به طرف پايین از آن جدا ش��ده سپس مسیر 

بنابراين نقشه ايزومتريك لوله کشی تا اين جا به صورت شکل 5۳-۴ خواهد بود. 

خود را به طرف ش��مال تا انتهای ات��اق، ۶ متر ديگر طی 
می کن��د و وارد اتاق خواب می ش��ود. لوله عمودی تا ۳۰ 
س��انتی متری کف ادامه پیدا کرده يك ش��یر جهت بخاری 
پذيرايی در جهت ش��مال و يك انشعاب به طرف هال از 

آن جدا شده که شیر آن را قباًل در هال ديده بوديم.

)ب(

)الف(
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شكل4-55

بنابراين تا اين مرحله نقشه ايزومتريك مطابق شکل 55-۴ خواهد بود.

شكل4-54

)ب(

)الف(
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۶. در انتها شخص وارد اتاق خواب شده شکل 5۶-۴ ادامه 
لوله ای که از پذيرايی وارد اتاق خواب شده بود در پشت 
س��ر شخص ديده می ش��ود که به سمت غرب چرخیده و 
پس از ۴۰ س��انتی متر ب��ه طرف پايین آم��ده و در ارتفاع 

شكل4-56

شكل4-57

حدود ۳۰ سانتی متري از کف به شیر بخاری، که به سمت 
غرب اس��ت، خاتمه می يابد بنابراين نقشه ايزومتريك اين 

ساختمان به طور کامل در شکل 5۷-۴ ديده می شود.

)ب(

)الف(
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۱. لوله از س��ر علمك وارد راهرو ش��ده تا به کنتور وارد 
ش��ود. دراين جا همان طور که در ش��کل 5۹-۴ مشخص 
است رسام در محوطه راهرو، رو به شمال ايستاده است و 
لوله ورودی از سر علمك در مسیر از شمال به جنوب پس 
از طی ۷۰ س��انتی متر وارد کنتور می شود. البته همچنان که 
در نمونه ۱ ذکر شد، در ابتدا به جای کنتور، قطعه لوله ای 
به طول 5۰ س��انتی متر با يك مهره ماسوره بسته می شود. 

شكل4-58

راهروآشپزخانهخواب

سرويس

هال

خواب

بالكن

نمونه 2 ◄
مطلوب است رسم ايزومتريك لوله کشی پالن شکل ۴-58 
. اين نمونه از نوع خانه های جنوبی انتخاب ش��ده اس��ت. 
در اين جا نیز مانند نمونه قبلی ش��خص نقش��ه بردار رو به 

ضمنًا در محل نصب کنتور لوله ابتدا ۱۰ سانتی متر به طرف 
غ��رب رفته و از ديوار فاصله می گی��رد و پس از لوله 5۰ 
س��انتی متری که به جای کنتور بسته شده مجدداً به طرف 
ش��رق، يعنی کنار ديوار می رود که اين عمل فاصله گرفتن 
لوله 5۰ س��انتی متری از ديوار، به خاطر فضايی  است که 

جهت نصب کنتور الزم است. 

ش��مال ايستاده و دست راست خود را که به طرف مشرق 
است بلند کرده است.
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شكل4-59

سپس لوله با تغییر جهت رو به پايین، 5۰ سانتی متر حرکت 
کرده مسیر خود را به طرف جنوب تغییر می دهد و پس از 
نصب شیر اصلی مصرف، مجدداً تغییر جهت داده به طور 

شكل4-60

پس از طی ۱۳۰ س��انتی متر رو به باال تغییر جهت داده از 
جنوب به ش��مال به طول ۱۴۰ س��انتی متر طی مسیر کرده 
به يك س��ه راهی می رس��د که از يك طرف مسیر غرب به 

شرق، مسیری به طرف آشپزخانه را طی می کند و از طرف 
مقابل، يعنی از ش��رق به غرب پ��س از طی ۳ متر عرض 

راهرو مسیر خود را به طرف جنوب تغییر می دهد. 

عمودی رو به باال می رود ايزومتريك اين قسمت در شکل 
۶۰-۴ ترسیم شده است. 
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شكل4-61

۲. لول��ه ای که پس از ۳ متر عرض راهرو به طرف جنوب 
تغییر مس��یر داده بود پس از طی مس��یر راهرو، وارد هال 
می شود. در شکل ۶۲-۴ شخص را داخل هال و همچنان 
رو به شمال می بینیم. و لوله ای که از راهرو وارد هال شده 
بود در س��مت چپ شخص ديده می ش��ود. اين لوله پس 

شكل4-62

پس تا اين جا ايزومتريك لوله ها در ش��کل ۶۱-۴ رس��م 
شده است.

شکل۴-۶۳

از طی مس��افت ۷/5 متر در طول راهرو و قسمتی از هال 
)يعنی مس��یر ش��مال به جنوب( تغییر جه��ت داده به طور 
عمودی تا ۳۰ س��انتی متری کف هال پايین آمده به ش��یر 
مص��رف کننده بخاری در جهت جنوب به ش��مال منتهی 
می ش��ود. و نقش��ه ايزومتريك تا اين قسمت مطابق شکل 

۶۳-۴ خواهد بود. 

)ب(

)الف(

)ب(

)الف(
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همان ط��ور که مالحظه می ش��ود لوله ای ک��ه از راهرو به 
آشپزخانه آمده از سمت چپ شخص از راهرو وارد شده 
و از س��مت راس��ت ش��خص از طرف ديگر از آشپزخانه 
خارج ش��ده و به ط��رف اتاق خواب م��ی رود، يعنی يك 
مس��یر غرب به ش��رق را طی ک��رده اس��ت. در دو نقطه 
۲ انش��عاب از اين لوله جدا ش��ده يکی ابت��دای ورود به 
آشپزخانه که يك انشعاب رو به جنوب جهت آب گرم کن 
از آن ج��دا ش��ده و ديگری در فاصله ح��دود يك متر به 

۳. در قس��مت بعد )ش��کل ۶۴-۴( شخص رسام وارد آشپزخانه شده است تا مسیر لوله ای که به آشپزخانه وارد شده بود را 
رسم کند. 

شکل۴-۶۴

انتهای آشپزخانه که يك انشعاب عمودی جهت اجاق گاز 
منش��عب شده است.انش��عاب آب گرم کن پس از طی ۱/8 
متر مسیر شمال به جنوب تغییر داده به طور عمودی پايین 
آمده و پس از ۲۴۰سانتی متر به شیر مصرف آب گرم کن در 
جهت جنوب ختم شده و انشعاب اجاق گاز پس از ۲متر 
حرکت عمودی رو به پايین به ش��یر مصرف اجاق گاز در 

جهت غرب منتهی گرديده است. 
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شكل4-65

۴. در قس��مت بعد شخص وارد اتاق خواب شده تا دنباله 
لوله ای را که از آش��پزخانه به اتاق خواب وارد ش��ده بود 
ترس��یم کند. مالحظه می کنید که لوله  پس از وارد ش��دن 
به اتاق خواب در س��مت چپ ش��خص، مسیر خود را به 
س��مت ش��مال- جنوب تغییر داده پس از طی مسیر طول 

پس ايزومتريك لوله کشی تا اين جا به صورت شکل ۶5-۴ است.

اتاق با حرکت در جهت غرب به ش��رق، که در يك متری 
آن انشعابی در جهت شمال جنوب از آن جدا شده عرض 
اتاق را طی کرده مجدداً به س��مت شمال تغییر جهت داده 
پ��س از يك متر به يك لوله عمودی جهت ش��یر بخاری 

منتهی شده است.

)ب(

)الف(
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جهت ش��یر بخاری در جهت ش��مال است )شکل ۶۶-۴(. نقش��ه ايزومتريك لوله کش��ی تا اين جا به صورت شکل ۴-۶۷ 
است.

شکل۴-۶۶

شکل۴-۶۷

)ب(

)الف(
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5. لوله ای که در اتاق خواب اول رو به جنوب جدا ش��ده 
بود پس از طی مس��یر ۷ متری در ه��ال وارد اتاق خواب 
ديگر می ش��ود و چون مسیر لوله در هال مستقیم  و بدون 
انش��عاب بوده ادامه لوله در همان مس��یر شمال به جنوب 
ترسیم می شود و در مرحله بعد مطابق شکل ۶8-۴ شخص 
برای ادامه ترسیم لوله کشی وارد اتاق خواب دوم می شود. 
در اين جا همان طوری که مش��اهده می شود، لوله گاز پس 

شكل4-68

از ورود به اتاق خواب بالفاصله مس��یر خود را تغییر داده 
به طرف شرق می پیچید. 

سپس اين مسیر غرب به شرق را تا انتهای اتاق طی کرده 
مجدداً تغییر مس��یر داده از شمال به جنوب تا انتهای اتاق 
می رود. در بین اين مسیر يك لوله عمودی جهت انشعاب 
بخاری از آن جدا می ش��ود که در انتهای آن ش��یر مصرف 

بخاری در جهت جنوب نصب می شود.

انته��ای لول��ه گاز ک��ه طول اتاق را طی کرده بود، مجدداً به س��مت غ��رب رفته و عرض اتاق را طی ک��رده از اتاق خارج 
می شود. 
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شكل4-69

پس نقشه ايزومتريك اين لوله کشي تا اينجا مطابق شکل ۶۹-۴ است.

ب(
(

ف(
)ال



160

۶. برای ترس��یم آخرين قس��مت لوله کشی مطابق شکل ۷۰-۴ رس��ام در بالکن و هم چنان رو به شمال قرار گرفته و دست 
راست خود را که در جهت شرق است بلند کرده است.

مش��اهده می شود که لوله گاز که از اتاق خارج شده است 
در مس��یر جنوب به ش��مال تا انتهای بالک��ن جلو رفته و 
س��پس روی ديوار هال، در قسمت باال يك مسیر شرق به 
غرب را طی کرده س��پس از کنار پنج��ره پايین آمده و به 

يك ش��یر جهت پلوپز در ۴۰ س��انتی متری از کف بالکن، 
ختم شده است. 

در نتیجه نقش��ه کامل ايزومتريك اين لوله کشی به صورت 
زير است )شکل ۴-۷۱(.

شكل4-70
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شكل4-71

ب(
(

ف(
)ال
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دستوركار شماره  3
)60دقیقه(

ترسیم نقشه ايزومتريك لوله كشی از يك ساختمان لوله كشی شده 

مراحل ترسیم

۱. جهت های ايزومتريك لوله کشی مطابق آن چه در متن درس گفته شده است در گوشه کاغذ ترسیم کنید.
۲. ترسیم ايزومتريك را از باالی سر علمك شروع کنید ابتدا حرکت رو به باال و سپس ورود به ساختمان را ترسیم کنید.

۳. مسیر علمك به کنتور را تکمیل کنید.
۴. مطابق مراحلی که در نمونه های ۱ و ۲ بوده اس��ت در مس��یر لوله کشی اتاق حرکت کرده و نقشه را تکمیل کنید. مراحل 

فوق الذکر با دست آزاد انجام شود اگر از کاغذ ايزومتريك استفاده شود راحت تر است.
5. نقشه کروکی ترسیم شده و با دست آزاد را با استفاده با ابزار و وسايل نقشه کشي ترسیم کنید.
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دستوركار شماره  3
)60دقیقه(

نقشه ايزومتريك لوله كشی پالن 72-4 تا 73-4 را ترسیم كنید.
مراحل ترسیم

۱. جهت های ايزومتريك باالی کاغذ را ترسیم کنید.
۲. ترسیم ايزومتريك را از روی علمك شروع کنید.

۳. مسیر علمك به کنتور را تکمیل کنید.
۴. مسیر کنتور به ساختمان با توجه به پالن داده را شده و آن چه در ترسیم های قبلی ديديد ترسیم کنید.

5. ايزوتريك ابتدا با دست آزاد روی کاغذ معمولی و ترجیحًا کاغذ ايزومتريك ترسیم کنید.
۶. نقشه ترسیم شده با دست آزاد با استفاده از ابزار و وسايل نقشه بر روی کاغذ A4 ترسیم کنید.

شكل4-72 پالن پیلوتپالن طبقه اول

خوابآشپزخانه

خواب

سرويس

پاركینگهال و پذيرايي

حمام
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شكل4-73
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ده
 ش

رده
ر ب

کا
س ب

جنا
ع ا

نو

روی کار: موقعیت لولهدنده ای جوشی تعداد اتصاالت 

توی کار:عددسه راهی

اندازه لوله به اينچعددزانويی 

طول لوله به مترعددتبديل 

کل طول لوله ها عددبوشن 
به متر

   دنده ای:                    جوشکاری: سیستم لوله کشی عددشیر
رنگ آمیزی:              نوار پیچی: نوع پوشش

جدول ۷۴-۴ نمونه از جدول بر آورد مواد مصرفی است.

در ش��یت لوله کشی جدولی اس��ت که برای تعیین مقدار 
مواد مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد. برای پر کردن اين 
جدول الزم است به نقشه ايزومتريك لوله کشی ساختمان 
مراجع��ه نمود و تعداد س��ه راهی ها، زانويی ها، تبديل ها و 

۱
 ۲ 

۳
 ۴ 1 ً1

 4 1
1
 2 12 ً1

 2 2ً 3  4 

ش��یرها از روی نقشه ش��مارش و در جدول وارد کرد و 
همچنین برای پر کردن ج��دول مربوط به لوله ها با توجه 
به قط��ر لوله ها جمع لوله هر قطر را ب��رآورده کرده و در 

جدول وارد کرد. 

اصول تعیین مقدار مواد مصرفی در لوله كشی گاز
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 نمونه 1 ◄
می خواهی��م مواد مصرفی به کار رفته در لوله کش��ی گاز 
طبیعی ساختمانی را بر آورد کنیم که نقشه ايزومتريك آن 
در شکل ۷5-۴ آمده است. از روی نقشه ايزومتريك تعداد 

شكل4-75

زانوها، س��ه راه ها، تبديل ها و شیرهای به کار رفته همچنین 
مقدار لوله مصرف ش��ده از قطرهای مختلف را به تفکیك 

مشخص کرده در جدول مربوطه می نويسیم.
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شكل4-76

۱. برای برآورد مصالح در اين نقش��ه ش��مارش را ابتدا برای تعیین تعداد سه راهی انجام می دهیم در شکل ۷۶-۴ سه راهی 
را با فلش مشخص نموده ايم و تعداد آن ها ۴ عدد است.
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۲. در مرحله بعد نوبت به ش��مارش زانويی ها اس��ت در 
ش��کل زانوها با فلش مشخص ش��ده است تعداد آن ها را 
می ش��ماريم به عدد۱۹ می رس��یم - از اي��ن تعداد ۲ عدد 
زانوی دنده ای و بقیه جوش��ی هستند- زانوی دنده ای در 
قس��مت کنتور و نیز س��ر علمك به کار می رود در بعضی 

کارها ممکن است تعداد آن بیشتر شود.
۳. ب��رای تعیین تعداد تبديل ها بايد توجه کرد هر جا تغییر 
قطر داشته باشیم نیاز به تبديل داريم. معموالً محل تبديل ها 

شكل4-77

بعد از سه راهی ها اس��ت تبديل ها در ش��کل ۷۷-۴ با فلش 
مشخص شده است و تعداد آن ها 5 عدد است.

تعداد شیرها را با توجه به عالمت شیر به سهولت می توان 
ش��مارش کرد. در اين نمونه تعداد شیرها ۶ عدد است که 

يکی از آن ها شیر اصلی و بقیه شیر مصرف هستند.
در ش��کل ۷۷-۴ ش��یرها با عالمت  نش��ان داده شده 

است.

تبديل ها
شیرها



169

5. محاسبه طول لوله های مصرفی: لوله هایً ۱ در اين نقشه 
به رنگ قرمز ترس��یم ش��ده اند که در اين لوله کشی از سر 
علمك تا اولین س��ه راهی لولهً ۱ مصرف شده و طول آن ها 

برابر اس��ت ب��ا cm ۶5۰=۱۳۰+۲۷۰+5۰+۱8۰+۲۰ يعنی 
۶/5 متر لولهً ۱ در اين لوله کش��ی بکار رفته است )شکل 

.)۴-۷8

شكل4-78



170

ً ۳ که با رنگ س��بز ترس��یم ش��ده اند در سمت 
لوله های ۴

راست نقشه به طرف آب گرم کن به ترتیب:
85۰+8۰+۲۴۰=۱۱۷۰ cm

۴۴5+۴۰۰=8۴5 cm     و در طرف چپ نقشه به ترتیب
 ۱۷۰+8۴5=۲۰۱5 cm۳ مصرفی ً

۴ 
بنابراين جمع لوله های

است.
مصرفی برای اجاق گاز

 
۳ ً
لوله های ۴

۴۶5+۱۹۰=۶55 cm 
و برای بخاری اتاق خواب تراس دار 

۱5+۱5۰+۲۷۰=۴۳5 cm

۱5+۲۷۰=۲85 cm و برای اتاق خواب ديگر
۲۴۰+۲۷۰=5۱۰ cm و برای بخاری هال

ً ۱ مصرفی 
و جمع لوله های ۲

۶55+۴۳5+۲85+5۱۰=۱885 cm

۱
 ۲ 

 ً ۳
۴
 ً ۱ ً قطر لوله

m۲۰/۱5 m۱8/85 m ۶/5لوله مصرفي به متر

نتايج برآورد مصالح در جدول ۷۹-۴ آورده شده است.

نمونه 2 ◄ 
نمونه بعدی مطابق ش��کل 8۰-۴ دو واحد آپارتمان است 
که هر دو در کنار هم در طبقه دوم واقع شده اند و از يك 
۱ و به رنگ آبی  ۱ ً

۴ 
کنتور استفاده می کنند. لوله اصلی که 

ترس��یم شده است تا طبقه دوم رفته و در محل مناسبی دو 
ش��اخه شده و هر ش��اخه به قطرً ۱ پس از يك شیر فرعی 
)B.V( داخل ساختمان شده و وسايل گازسوز آن را تغذيه 
می کند. تعداد سه راهی ها همان طوری که مالحظه می کنید 
نه عدد اس��ت و تعداد زانويی ها ۴۳ عدد اس��ت که از اين 
تعداد ۳ عدد زانوی دنده ای و بقیه زانوی جوشی اند. تعداد 
ش��یرها ۱۲ عدد است که نه عدد آن ها شیر مصرف و يك 
عدد ش��یر اصلی و  دو عدد ش��یر فرعی می باش��د. تعداد 
تبديل ه��ا ۱۰ عدد اس��ت که از اين تع��داد تبديل دو عدد 
قبل و بعد از کنتور و يکی هم قبل از رسیدن لوله کشی به 
رگوالتور است و بقیه بعد از سه راهی هااند. زيرا اتصاالت 
کنت��ور 5 و ۱۰ متر مکعبیً ۱ می باش��د و برای اين که اين 
ً ۱ بهً ۱ تبديل ش��ود. 

۴ 
کنتور نصب ش��ود بايد قطر لوله از

همچنین درسر علمك، خروجی رگوالتورً ۱ است که بايد 
۱ به ً ۱ تبديل می ش��ود )ش��کل هاي  ۱ ً

۴ 
از
 
قطر لوله اصلی

8۱-۴ و ۴-8۲( 

جدول ۷۹-۴ نتايج برآورد مصالح حل شده 
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شکل۴-8۰
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ش��کل 8۲-۴ الف و ب قبل و بعد از کنتور پنج و ده متر 
مکعبی قطر لوله بايد به ً ۱ تبديل ش��ود تا اتصاالت کنتور 

قابل نصب باشد.

شكل81-4 يك کنتور ۱۰ متری نصب شده

تبديل شده است   ً۱ ۱ به 
۱ ً
شکل8۲-۴ ب بعد از کنتور لوله از ۴

پركردن جدول شیت نقشه كشی

پس از ترس��یم پالن و ايزومتريك لوله کش��ی الزم اس��ت 
جدول موجود در س��مت راست شیت نقشه کشی تکمیل 

شود.
در قسمت باالی جدول کروکی محل ملك مورد تقاضا با 
توجه به جهت ش��مال مشخص شده در شیت و موقعیت 
مل��ك نس��بت به معابر اصلی ترس��یم می ش��ود. )ش��کل 

  .)۴-8۳

شكل4-83

خیابان معلم

كوچه بها 

خیابان انقالب

۱به ۱ً تبديل شده است ۱ ً
۲. در زير اين قسمت جدولی مانند شکل 8۴-۴ است که شکل8۲-۴ الف قبل از ورود به کنتور لوله از ۴

مقدار و نوع اجناس مصرف شده را نشان می دهد.

شكل 84-4 نتايج برآورد مصالح حل شده
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۳. در زير جدول مواد مصرفی جدولی مطابق شکل ۴-85 
هست که مربوط به مشخصات مالك می شود.

شكل4-85

شكل4-86

۴. در جدول پايین سمت راست شیت نقشه کشی، در سطر 
دوم جدول، زير قسمت نام مجری، نام شرکت انجام دهنده 

لوله کشی نوشته می شود و بقیه قسمت ها خالی می ماند.
در س��طر س��وم: روبه روی کد منطقه ش��هرداری: شماره 
منطقه ش��هرداری نوشته می شود. مثاًل شهرداری منطقه ۲. 
نوع مصرف: اگر لوله کشی برای منازل مسکونی باشد نوع 
مصرف خانگی اس��ت و اگر برای مص��ارف تجاری مثاًل 
نانوايی، قنادی، ساندويچ فروش��ی، آرايشگاه... باشد نوع 

مصرف تجاری است. 
تع��داد واحد: تعداد واحد های مس��کونی که از اين کنتور 
استفاده می کنند نوش��ته می شود مثاًل اگر يك ساختمان ۳ 
طبقه که در هر طبقه ۲ واحد مس��کونی موجود است اگر 

همگی از يك کنتور استفاده کنند ۶ واحد دارد.

دورترين نقطه مصرف: فاصله دورترين مصرف کننده گاز 
از سر علمك به متر نوشته می شود. 

زير بن��ای مفی��د حرارتی: در اين جا آن قس��مت از زير بنا 
که به وسیله گاز گرم می شود نوشته می شود )قسمت هايی 

مثل انباری، پارکینگ، بعضی از راهروها و ..... که به وسیله 
ش��وفاژ يا بخاری گرم نمی ش��وند در زير بن��ای حرارتی 

محاسبه نمی شوند(.
مصرف ش��وفاژ: اگر ساختمان به وس��یله حرارت مرکزی 
)ش��وفاژ( گرم شود مصرف ان را مطابق محاسبات در اين 

جا می نويسند. 
اجاق گاز فردار خانگی، بخاری، شومینه- آب گرم کن .....: 
در جلوی هر يك از اين مصرف کننده ها، درس��تون تعداد 
–آن تع��داد ک��ه از آن مصرف کننده از اين کنتور اس��تفاده 
می کنند نوشته می شود و در ستون متر، جمع مصرف آن ها 
نوش��ته می شود، مثاًل اگر در يك نقش��ه ۳ بخاری از يك 
کنتور گاز مصرف می کنند، جلوی بخاری در ستون تعداد 
ع��دد ۳ و در س��تون متر عدد ۱/8 )۱/8=۰/۶×۳( نوش��ته 
می ش��ود. يا اگر ساختمانی ۶ واحد مسکونی دارد که همه 
از ي��ك کنتور گاز اس��تفاده می کنن��د و در هر واحد يك 
اجاق گاز، يك آب گرم کن ديواری و ۲ عدد بخاری وجود 
دارد بنابراي��ن جلوی اجاق گاز خانگی فردار، در س��تون 
تعداد عدد ۶ و در ستون متر عدد ۴/۲ )۴/۲=۷/×۶( نوشته 
می شود و جلوی آب گرم کن ديواری در ستون تعداد عدد 
۶ و در س��تون مت��ر ع��دد ۱5 )۱5=۲/5×۶( و نیز جلوی 
بخاری در س��تون تعداد عدد ۱۲ و در ستون متر عدد ۷/۲ 
نوش��ته می ش��ود. برای بقیه مصرف کننده ها نیز به همین 
ترتیب جدول پر می شود اجاق گاز تجاری و پلوپز بزرگ 
تجاری برای مصارف تجاری مثل رستوران ها، مجتمع های 
پخت غذا، کبابی و... مشعل تنور برای مشعل های نانوايی 

يا قنادی يا مشابه آن به کار می رود.
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تمرين عملی ◄ 
برای ايزومتريك شکل 8۰-۴ جدول کنار شیت را پر کنید. 
مواد الزم: جدول ش��یت نقشه کش��ی، مداد F يا HB مداد 
تراش، مداد پاك کن، کاغذ يادداش��ت، ماش��ین حساب، 

خودکار،خودنويس يا روان نويس يا وسايل مشابه آن 

نحوه انجام: 
۱. ابتدا تعداد س��ه راهی، زانويی، تبديل، بوشن و شیرهای 
به کار رفته را از روی نقش��ه شمارش کرده در محل خود 

بنويسید.
۲. در مرحل��ه بعد لوله ه��ای به کار رفته از ه��ر اندازه را 

جداگانه محاسبه کرده در محل خود بنويسید.
۳. طوالنی ترين مسیر را محاسبه و در جای خود يادداشت 
می کنید. همچنین جمع لوله های به کار رفته در محل خود 

نوشته می شود.

۴. نوع سیستم لوله کشی که در اين جا به وسیله جوشکاری 
انجام ش��ده و نحوه پوش��ش لوله ها که رنگ آمیزی است 
)برای لوله های زير کار پوش��ش لوله ها نوار پیچی همراه 
پرايمر اس��ت( و موقعیت لوله ها که روی کار است با زدن 

عالمت مشخص می شود.
5.با شمارش تعداد اجاق گازها- بخاری ها- آبگرمکن ها و 
پلوپز و روشنايی و هر وسیله گازسوز ديگری که درنقشه 
موجود اس��ت تعداد آن ها را يادداش��ت و مصرف آن ها را 
هم در ستون مربوط می نويسیم و در سطر آخر جدول هم 
جمع کل مصرف را محاسبه کرده يادداشت می کنیم. البته 
بهتر است کلیه نوش��ته های باال را ابتدا با مداد نوشته پس 
از کنترل مجدد و اطمینان از صحت آن ها، نوش��ته ها را با 

خودکار يا وسیله ديگری بنويسیم.
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جدول۴-8۷
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شکل ۴-88
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شکل۴-88
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شکل۴-8۹
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شکل۴-۹۰
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ارزشیابی پايانی

نظری                                                            ◄
۱. عالمت اختصاری آب گرم کن در نقشه لوله کشی گاز چیست؟

GC .۲ در نقشه گازرسانی عالمت اختصاری چه وسیله گازسوزی است؟
۳. عالمت اختصاری پلوپز در نقشه گاز رسانی ........... است.
۴. عالمت اختصاری روشنايی در نقشه کشی گاز کدام است؟

 Li )د         H )ج     RC )ب      GC )الف
5. عالمت اختصاری بخاری .......... و عالمت اختصاری اجاق گاز ........ می باشد.

 Li و H )د         GC و H)ج        GC و Li )ب        WH و H )الف
۶. پکیج را در نقشه های گازرسانی با عالمت اختصاری .......... نشان می دهیم.
۷. شیر مشعل شوفاژ در نقشه های گازرسانی با چه عالمتی نشان داده می شود؟

8. در يك شیت لوله کشی گاز چه مواردی گنجانیده می شود؟
۹. آيا تعداد سه راهی های مصرفی در يك پروژه را می توان از روی تعداد شیر ها تعیین کرد؟
۱۰. آيا تعداد زانويی های مصرفی در يك پروژه را می توان از روی تعداد شیرها تعیین کرد؟

۱۱. آيا زير بنای مفید ساختمان در نقشه لوله کشی گاز نوشته می شود؟
 الف( بلی زير بنای مفیید در جدول سمت راست شیت نقشه کشی نوشته می شود.

 ب( خیر زير بنای ساختمان فقط به شهرداری مربوط می شود و به نقشه کشی مربوط نمی شود.
۱۲. آيا مصرف هر وسیله گازسوز در شیت نقشه کشی مشخص می شود؟ 

الف( خیر فقط مصرف کلی آن هم به خاطر خريد اشتراك گاز نوشته می شود. 
ب( بلی، مصرف هر مصرف کننده و نیز جمع مصرف در جدول سمت راست نقشه مشخص می شود.
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)  عملی )1 ◄
برای پالن های داده شده، روی شیت نقشه کشی گاز، ابتدا لوله کشی روی پالن را انجام دهید. سپس ايزومتريك آن را ترسیم 

کنید و جدول کنار شیت را تکمیل کنید. )زمان الزم برای هر نقشه ۳/5 ساعت(
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شکل۴-۹۳
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) تمرين عملی )2 ◄
۱. پالن منزل مس��کونی خود و يا مدرس��ه خود را ترسیم 

کنید.
۲. مسیر لوله گاز را روی آن مشخص کنید.

۳. ايزوتريك لوله کشی گاز آن را ترسیم نمايید.
۴. مق��داری س��یم ن��رم تهیه ک��رده )می توانید س��یم های 
برق میله ای تك ال يا س��یم خاموت )س��یم آرماتور بندی 

نكته

چنان چ��ه در منطقه ش��ما لوله کش��ی گاز 
موج��ود نباش��د می توانید من��زل يکی از 
آش��نايان خود را که دارای لوله کش��ی گاز 
باش��د برای اين منظور در نظر بگیريد و يا 
اين تمرين را برای لوله کشی آب ساختمان 

خود و يا مدرسه خود انجام دهید. 

ساختمان( و يا سیم های فلزی نازکی که در گل فروشی ها 
جهت بستن دسته گل به کار می رود و يا هر سیم نرم مشابه 
آن مثل س��یم الکی موتور پیچی يا مشابه آن را تهیه کنید( 
و آن را مطابق مس��یر لوله کشی گاز ساختمان انتخابی خود 
خم کنید و آن را به هنرآموز خود ارائه دهید. زمان ۳ الی ۶ 

ساعت )بستگی به ساختمان و مسیر لوله کشی آن دارد(.
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منابع 

۱- کتاب رسم فني که تألیف آقاي مهندس مهرآبادي از وزارت آموزش و پرورش
۲- مبحث مهندسي- لوله کشي گاز خانگي و تجاري از انتشارات سازمان مسکن و شهرسازي




