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بررسی گردد که در جنب ملک مورد بازرسی حتما علمک گاز موجود باشد، در غیر اینصورت حتما با اداره گاز  -1
 .هماهنگی گردد

ان از شیلنگ و سر در صورت مشکل آب بندي میتو قرارگیرد ، تست تحت  10psiفشار بایستی با لوله قبل کنتور -2
 .شیلنگی بجاي رابط کنتور استفاده نمود

  .در همه سایزها باید هنگام بازرسی مشخص بوده و اتصاالت و شیرها بایستی فاقد ضد زنگ باشند آرم لوله ها -3

ی سانتیمتر فاصله افق 80الی  60قرار گیردو شیر بخاري گازي باید از دودکش آن  نباید پشت وسیله گازسوز شیر -4
 .داشته باشد

 .اجرا گردد آبگرمکن با رعایت فاصله مجازو ایمنی سمت چپ "حتما شیر آبگرمکن زمینی - 5

در . و سقف هم اجرا شده باشد درب و پنجره ها نصب شده .ساختمان داراي حداقل فضاي قابل بهره برداري باشد-6
 .ساختمان نیمه کاره از طرح آینده با اجراي بند یک استفاده شود

 :موارد ذیل دقت شود ترسیم نقشه در -7 

 مقیاس یکصدم ایزومتریک با حداقل ترسیم پالن و -   

، ضخامت دیوار، موقعیت پنجره و درب ها، محوطه حیاط ، پله، تراس، ایوان، انباري،  رعایت شمال وجنوب نقشه -   
 قید اپن بودن آشپزخانه

 طر و جنس دودکشق مشخص بودن مشخصات دودکش از سقف یا دیوار -   

حتی مغازه هاي زیر آپارتمان ، است ممنوع حتی با رضایت نامه دودکش در حریم همسایه نصب هر گونه -8 
، همچنین نصب هرگونه لوله گاز یا دودکش در درز را در حیاط آپارتمان رها نمایند نمی توانند دودکش مغازه  نیز

 .انقطاع ممنوع است

نزدیک درب ورودي هر واحد اجرا   هراه پل در حتما بایستی کنتور مشترك ي دارايشیر فرعی در آپارتمان ها -9 
 .گردد

توصیه میگردد از نصب شیر فرعی در تراس مشرف به اتاق خواب خودداري  کنتور مجزا در آپارتمان هاي داراي -10 
 .استفاده گردد یا آشپزخانه تراس مشرف به سالن و شده و از

و همچنی در  آپارتمان ها بعلت مشاع بودن ممنوع می باشد پارکینگ در  Rc وپز خانگیپل نصب بیش از یک -11 
 .صورت محصور بودن پارکینگ از سه طرف مجاز به انشعاب نمی باشد
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 ربع گرد توپکی شیر اصلی قبل از کنتور و نصب شیر قفلی در سیستم کلکتوري براي استفاده از کنتور مجزا -12 
 .است الزامی بعد از کنتور

کلیه لوله ها با دورترین نقطه مصرف آخرین مصرف کننده از  سایزینگ در سیستم کلکتوري با چند کنتور -13 
 .علمک انجام گیرد

در  - فاصله کمتراز یک متراز پنجره و درب  -روبروي کولر   : است ممنوع در فضا هاي زیر نصب روشنایی -14 
 سانتیمتر 250فضاي با ارتفاع کمتر از   درسقف گچی -  متر سانتی 280فضاي داراي سقف چوبی با کمتر از 

قراردارند،  درجه 90کنج  و بخاري از یک لوله عمودي منشعب میگردندو در شیر روشنایی در انشعاباتی که -15 
 .سانتیمتر باشد بعبارتی روشنایی باالي بخاري نباشد 40الی  30حداقل فاصله شیر روشنایی از سه راهی 

وارد فضاي  "ازخشک کردن مستقیما ون گاز هاي حاصل از سوخت از طریق تراف و بعدچها  نجکوبیبر در -16 
توصیه نمایید  "ضمنا. مناسب در دوطرف دیوار برنجکوبی نصب گردد CFM فن با تهویه اجباري برنجکوبی میگردد،

 .استفاده گردد) یا قارچی -هواکش سقفی ( در سقف باالي تراف ها از تهویه طبیعی 

 .مورد تایید نمی باشد بخاري هاي بدون دودکش  -17 

 .جزء اماکن عمومی محسوب نمیگردد نانوایی فانتزي -18 

 استاندارد استفاده گردد  اینچ گازي 2شیر هاي  ، از   اینچ 2در سایز شیرهاي باالتر از  -19 

 .ساختمان ادامه یابدباید تا یک متر باالتر از سقف  بوده و سانتیمتر15پکیج  قطر حداقل -20 

زدن پایه یا ستون در ( از طریق نصب ساپورت  طول کوچه و یا در عرض کوچه از لوله بارفیکسی عبور -21
 .ممنوع میباشد)کوچه

در صورتیکه مکانی . است اجباري در منازل مسکونی یک بخاري ، یک آبگرمکن و یک اجاق گاز نصب حداقل -22 
مقررات ملی مبحث هفدهم از لحاظ تهویه و دودکش و تامین هواي احتراق باشد  7-17و 6-17فاقد شرایط بندهاي 

، نصب وسایل گرمایشی مثل بخاري و آبگرمکن در آن مکان ممنوع بوده و می بایست از وسایل گرمازاي برقی 
 .جهت گرمایش استفاده گردد)   ...و  و یا آبگرمکن برقی مثل بخاري برقی (

 نصب شده باشد ، محل نصب بخاري محل خواب محسوب شده و نصب و اجراي بخاري فقط یک در منازلی که -23 
 .حتی اگر بخاري دیگري بصورت طرح آینده پیش بینی شده باشد. میباشد ممنوع در آن مکان روشنایی

 :استفاده کنند بایستی مقررات ذیل را رعایت کنند کنتور مشترك هایی که میخواهند از یک مغازه در خصوص -24 
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 رضایت محضري مالکین جهت قرارگیري کنتور در یک مغازه با مشورت مهندس ناظر) الف       

مغازه اي  حتی( همه مغازه ها از لوله اصلی بعداز کنتور بیرون در نصب شیر قفلی در ارتفاع قابل دسترس ب        
 که کنتور در آن نصب است

ولی نباید .(بالمانع است  نصب کنتور در فضاي مشاع .ر اجرا گرددکنتور باید در محدوده قانونی ملک مورد نظ -25  
 در پاگرد راه پله ها کنتور نصب گردد

تجاري و یا ترکیب مسکونی تجاري عبور لوله اختصاصی هر واحد از حریم  -در لوله کشی واحد هاي مسکونی  -26 
رها کردن  م اختصاصی دیگران واقع شود ودودکش نیز نباید در حری "لزوما.  اختصاصی واحدهاي دیگر ممنوع است

 .مجاز نخواهد بود دودکش مغازه در پارکینگ آپارتمان

با هواي  "بطوریکه دودکش مستقیما...) حلبی و  - سفالی  -ایرانیتی ( سقف هرگونه زیر رها سازي دودکش -27 
 .است ممنوع آزاد در تماس نباشد

 .است ممنوع خانگیکشی گازبراي لوله  لوله هاي پلیمري استفاده از -28 

و  برش بدون هرگونه  درجه 90زانوي استاندارد  در سیستم لوله کشی گاز جهت تغییر مسیر فقط میتوان از  -29 
 .یا تغییر لبه استفاده کرد

مسکونی به  منزل لوله کشی در اماکن مسکونی که داراي مغازه میباشند ، اختصاص هرگونه انشعاب از -30 
 .میباشد ممنوع نیز مسکونی در واحد دودکش مغازه و رها کردن ممنوع  مغازه

بخاري  بعنوان وسیله گرمایی استفاده میگردد، نصب یک) رادیاتور (براي آپارتمان هایی که از شوفاژ و یا پکیج  -31
 .بالمانع استگازسوز 

فضایی که رادیاتور پکیج ویا شوفاژ  در. ( میباشد ممنوع در سالن تنها وسیله گرمایی بعنوان شومینه استفاده از -32
 .نصب باشد شومینه میتواند به تنهایی نصب گردد

سانتیمتر از باالترین  60متر است و باید حدقل  3حداقل فاصله دودکش در سقف ساختمان از دیوار مجاور  - 33 
  . نقطه سقف و تجهیزات روي سقف، ارتفاع داشته باشد

 مکعب برساعت متر4   : مشعل برنجکوبیمصرف  -34

متر مکعب بر  15متر  3با ارتفاع سقف تقریبی متر مربع مساحت  500به ازاء هر  : مرغداري و گلخانهمصرف  -35
 ساعت
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زیربناي حرارتی یک شیر  متر مربع 250  تا   به ازاء) : آپارتمان یا منازل مسکونی   (نصب نباشد دیگ موتورخانه -36
متر  2 متر مربع مساحت اضافی،  100یشود و مساحت باالتر از آن به ازاء هر متر مکعبی در نظر گرفته م 10مشعل 

متر 16متر مربع مساحت ساختمان بایستی مشعل  550براي  "مثال (مکعب بر ساعت به مصرف فوق اضافه میشود 
 .مکعبی در نظر گرفت

مصرف  -3دیگ  - 2  مشعل -1بین مصرف  : آپارتمان یا منازل مسکونی  باشد نصب دیگ موتورخانه -37
 .هرکدام بزرگتر بود بعنوان مصرف شیر در نظر گرفته شود) مترمکعب 5/1مترمربع مساحت 100هر(زیربنایی

مترمکعب برساعت و اگر از تنور استفاده میگردد شیر  10اگر از مشعل استفاده مینماید حداقل شیر  :نانوایی -38
 .مترمکعب برساعت استفاده نمود 5توان از می "عموما. متر مکعب برساعت میباشد 5مشعل حداقل 

متر مربع  300تا  200بین / متر مکعب برساعت  4     متر مربع 200زیر تا زیربناي حرارتی  : پکیج نصب نباشد -39
 متر مربع 300زیربنا بیش از /   متر مکعب برساعت 5 مساحت حرارتی

متر  100زیر زیربناي حرارتی البته براي  ظرفیت قید شده در روي پالك دستگاه  : پکیج نصب باشد -40
/  متر مکعب برساعت 3/5 حداقل متر مربع مساحت حرارتی200تا 100بین / متر مکعب برساعت  2/5  حداقل  مربع
 متر مکعب بر ساعت 5متر مربع مساحت حداقل  300تا  200بین 

  برخی مصارف-41

 متر مکعب برساعت-3/5 4   :  پلوپز تجاري

 متر مکعب برساعت1/5  : )باب پزک(باربی کیو 

 متر مکعب برساعت  10 : مشعل کلوچه پزي 

 متر مکعب برساعت  10 : خشکشویی  مشعل

  متر مکعب برساعت5 : بخاري کارگاهی

  .علمک باید بتن شود -42
  .علمک باید تعادل داشته و هیچگونه انحرافی به سمت چپ و راست یا جلو و عقب نداشته باشد -43
جهت انشعاب جدید پیمانکار باید یک سه راهی ) رگالتور وصل شده باشد ( مک خروجی داشته باشد اگر عل -44

  .فشار قوي سیاه فوالدي جهت نصب لوله رابط پیش بینی نماید
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،  G4 ،G6سردنده سرلوله رابط جهت نصب به خروجی رگالتور یا سردنده دو سر رگالتور جهت کنتور هاي  -45
G10  ،G16  ) 3سر دنده  ( پیش بینی می گردد و جهت کنتور هاي  1"یاG25 ،G40 ،G65  وG100  ) 5سردنده( 

  .پیش بینی می گردد "1/2-1 یا
  .هنگام بازرسی لوله رابط باید نصب و کامال با سر علمک منطبق باشد -46
مصرف کل  اجراي لوله رابط مشترك جهت پروژه هاي مسکونی و یا تجاري بال مانع است در صورتیکه جمع -47

  .واحد ها در سایز لوله رابط لحاظ گردد
نباید در محل نا امن و در معرض آسیب قرار گیرد و بهتر ) خیابان ( مسیر عبور لوله رابط در خارج از ملک  -48

به طور مثال اگر تصادفی رخ دهد . سایز بزرگتر براي اطمینان لحاظ گردد 2است غالفی از جنس خود لوله فلزي با 
بیل به دیوار محل قرار گرفتن لوله رابط بر خورد کند و یا بار اتومبیل غیر سواري به دیوار کشیده شود و یا و اتوم

احتمال هاي دیگر با وجود غالف به دور لوله رابط، آسیب پذیري آن کاهش یافته و از خطرات احتمالی پیشگیري 
  .می کنیم

  . وده و آزاد در معرض دید باشدسانتی متر ب 220تا  200ارتفاع لوله رابط بین  -49
  .بهتر است از اداره گاز استعالم گرفته شود متر، 6طول لوله رابط بیش از  -50
. باشد هم سایز لوله اصلی در نظر می گیریم متر 2اگر بیشتر از . باشد  1"باید  متر  2اندازه لوله رابط کمتر از  -51

  .لوله از آخرین مصرف کننده تا سر رگالتور محاسبه می شود سایز لوله اصلی با توجه به جمع کل مصرف و طول
  .پیش بینی می گردد)  "1یا  3( ، شیر و سر دنده  G6و  G4در کنتور هاي  -52

  .پیش بینی می گردد)  "1/2-1یا  5( ، شیر و سر دنده  G16و  G10در کنتور هاي 
  .پیش بینی می گردد)  "2 ای 6( ، شیر و سر دنده  G100و  G65و  G40و  G25در کنتور هاي 

  .شیر کنتور سمت راست و شیر قفلی سمت چپ کنتور می باشد -53
هیچ گونه انشعابی نداشته و کامال باز و آزاد باشد تا براحتی شیر  متر 1.5زیر و اطراف کنتور به فاصله حد اقل  -54

  .قطع کن کنتور در دسترس باشد
رك و یا کلکتوري و یا انشعاباتی که از یک علمک گرفته می شود نصب شیر قفلی براي لوله هاي رابط مشت -55

  .اجباري است
  .شیر اصلی کنتور در جایی نصب شود که بعد از نصب کنتور در پشت آن قرار نگیرد -56
  .دفن لوله رابط ممنوع است -57
ر نشتی داشته باشد به باشد باید به طور جداگانه تست گرفته شود چون اگ متر 2اگر طول لوله رابط بیش از  -58

  .این علت که قبل از کنتور واقع شده به ضرر اداره گاز بوده و گاز هدر می شود
در مورد جداسازي کنتور ها ، روي برگه تاییدیه جمله تغییر سیستم قید گردد تا در اداره گاز فیش قبلی مالک  -59

  .اصالح گردد
و تایید قسمتی از لوله کشی که تازه اجرا شده مورد قبول  برگ تاییدیه جدید براي کل بنا محسوب می گردد -60

نمی باشد و بازرس به مانند یک کار جدید باید تمامی دودکش ها و نحوه اجراي شیر آالت و سایر موارد را براي کل 
واحدي که طبقه پایین چند سال قبل گاز کشی  2طبقه،  2ساختمان بررسی کند، به طور مثال براي یک ساختمان 
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ده و طبقه جدید و نقشه طبقه جدید در دست بازرس است، مهندس عالوه ب بازرسی کامل طبقه دوم باید به ش
  . نحوه قرار گیري دودکش ها در طبقه اول و سایر موارد در طبقه اول نیز اشراف داشته و مورد تایید او باشد

دد و چنانچه طول لوله رابط در نظر در محاسبات سایز لوله ها طوالنی ترین مسیر از علمک حساب می گر -61
  .گرفته نشود سایزینگ اشتباه است

  .متر باشد ، اگر بود باید ساپورت پیش بینی گردد 3لوله کشی بیرون ساختمان نباید به شکل بارفیکس بیش از  -62
د که برجستگی عبور لوله گاز از روي ریوار همسایه ممنوع است، الزم به ذکر است دیواري دیوار مالک می باش -63

عبور لوله گاز از دیوار همسایه با نامه محضري از همسایه به همراه فتوکپی . دیوار به سمت داخل حیاط مالک باشد
  .شناسنامه و کارت ملی که باید ضمیمه پرونده شود مجاز می باش، همسایه ممکن است فامیل نزدیک باشد

  .است و در ورودي هر واحد در آپارتمان ها قرار می گیردشیر قطع کن ورودي تراس و یا پشت پنجره ممنوع  -64
باشد و یا شرایط به گونه اي  متر10در ساختمان هاي ویالیی و در چاهایی که فاصله کنتور تا ساختمان بیش از  -65

  .باشد که دسترسی به کنتور مشکل باشد در ورودي به ساختمان باید شیر قطع کن نصب گردد
یالیی لوله گاز در خارج ساختمان با یک بست زیر سقف انجام می گردد و از زیر پنجره و در ساختمان هاي و -66

  .جایی که در دسترس باشد نباید بگذرد
  .سوراخ کردن لوله جهت انشعاب ممنوع است و باید از سه راه استفاده شود -67
ه از نیپل یعنی لوله اي با طول در لوله کشی خانگی ممنوع است در صورت نیاز استفاد) کَپ( وجود در پوش  -68

  .برابر قطر لوله اصلی جایز میباشد 2.5برابر با 
به دالیلی خواستار برش لوله شدیم در ) البته داخل خانه حساسیت بیشتر است ( اگر در داخل یا خارج خانه  -69

  .برابر قطر لوله استفاده کرده و جوش را اجرا می کنیم 2.5ادامه از نیپل با طولی 
  .کنترل سایزینگ نقشه ها و انطباق نقشه و اجراي کار الزامی است -70
کنترل بست ها، غالفی و نوار، لوله هایی که از داخل دیوار به شکل افقی یا عمودي عبور می کنند باید نوار پیچ  -71

  .شده و غالف داشته باشند
  .ي باید بست داشته باشندمتر عمود 3لوله هایی که از فضاي آزاد عبور می کنند بفاصله هر  -72
  :عبور لوله گاز از داخل حوض آب در شرایط خاص با شرایط زیر امکان پذیر می باشد -73

سایز بزرگتر قرار گرفته به طوري که از  2سري نوار پیچی که داخل غالف مانیسمان با  2لوله مانیسمان با  |1|
  .ر پوشانیده شودبیشتر نوار پیچی شود و داخل غالف با قی 5cmطرفین غالف 

مثال اگر فقط یک بخاري . باشد حتی اگر سایز کوچکتر جواب دهد "1در مغازه بعد از کنتور حتما باید لوله  -74
بوده بعد با یک تبدیل به لوله )  3یا لوله  "1( جواب می دهد در این موارد لوله و شیر اصلی "2/1بخواهد که لوله 

  .تغییر قطر میدهد"2/1
  .مرطوب مانند گلخانه باید لوله هاي نوار پیچی گردددر محیط  -75
فاصله داده شود چون وقتی  10cmجوشکاري بیش از سه اتصال روي یک لوله نباشد در صورت لزوم با نیپل  -76

لوله و اتصال بیش از سه بار در دماي ذوب قرار می گیرد باعث از بین رفتن خواص و مقاومت اتصال می گردد بنابر 
  .ک نیپل استفاده نموده و اتصال جدید را به ان جوش می دهنداین از ی

  و جوش هاي گردان) دوپالس ( کنترل نحوه جوش  -77
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  کنترل نوع الکترود مربوط به جوش گاز -78
. مواد آلیاژي به جوش اضافه می کند |2|. موجب استقرار قوس الکتریکی می شود |1|: خواص پوشش الکترود -79

  .ناحیه مذاب جلو گیري می کنداز اکسید شدن  |3|
ضخیم بودن  |3|. کم بودن فاصله بین دو قطعه کار |2|. کم بودن مقدار شدت جریان |1|: علت عدم نفوذ جوش -80

  .قطر الکترود
آبگرمکنی که در حیاط خانه قرار می گیرد باید در اتاقکی مسقّف باشد در بعضی مواقع مالک ادعا می کند که  -81

زدیک دیوار چینی و سقف اتاقک را انجام خواهد داد ولی چون بازرسی در زمان حال انجام می شود از در آینده اي ن
  .وجود اتاقک مطمئن شوید

بازرس باید فضاي آتش گرفتن آبگرمکن را تجسم کند . شیر آبگرمکن از چپ به راست و کامال در دسترس باشد -82
  .ئن باشدو بعد از جاي درست قرار گرفتن شیر آبگرمکن مطم

در خانه هاي ویالیی که آبگرمکن در پشت خانه قرار می گیرد توجه شود که زیر پنجره سرویس بهداشتی و  -83
حمام نباشد و در این موارد حتما باید دودکش داشته باشد چون گازهاي سمی خصوصا در یک روز بادي از پنجره 

  .حمام وارد شده و موجب حادثه خواهد شد
  :یر قبل از شروع لوله کشی گاز باید از شرکت گاز استعالم کرددر موارد ز -84

  .وقتی که ملک فاقد علمک باشد |1|
  .فاصله علمک تا نصب کنتور طوالنی باشد |2|
  .باشد) m3/hr(160مصرف مشترکین نزدیک  |3|
  .تعداد مشترکین یک علمک از سه تجاوز کند |4|

از جنس لوله آزبست سیمانی بوده و انتهاي کلیه  10cmه قطر دودکش بخاري که بصورت مستقل اجرا شد -85
در . متر فاصله داشته باشد 3دودکش ها باید یک متر از سطح بام باالتر رفته و از دیوارهاي جانبی نیز حد اقل 

نصب . از بلندترین دیوار مجاور قرار گیرد 60cmمتر باشد انتهاي دودکش باید حداقل  3صورتی که فاصله کمتر از 
  .الهک اچ نیز بر آن الزامی می باشدک

بوده و نصب کالهک اچ وقتی دودکش یک متر  15cmدودکش پکیج، آبگرمکن و شومینه حد اقل داراي قطر  -86
  .باالتر از پشت بام اجرا شد، اجباري می باشد

 cm 22×  15 با مقطع گرد و یا 15cmطبقه 3واحد  3براي ساختمان هاي تا ) دیگ ( قطر دودکش موتورخانه  -87
  .با مقطع مستطیل می باشد

تا  cm 30با مقطع مستطیل و  cm 30×  22قطر دودکش ) طبقه  5تا ( طبقه و باالتر  3براي ساختمان هاي  -88
  .با مقطع گرد می باشد 25
  . دودکش آیفنی ممنوع است -89
از کف محل نصب تعبیه شده  120cmجهت استفاده از بخاري دیواري باید دهانه دودکش حد اقل در ارتفاع  -90

باشد و در هنگام بازرسی باید داخل دهانه دودکش بازدید شده و دقت شود که دهانه دودکش از داخل با سوراخ 
  .زانویی بیرون هم مرکز و هم قطر بوده و هیچگونه درزي که باعث برگشت گاز شود نداشته باشد

  .عبور دودکش داخل کابینت ممنوع است -91
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مقررات ملی ساختمان  73مشترك ممنوع ، مگر در شرایط خیلی خاص ، مراجعه شود به صفحه  دودکش -92
در خانه هاي قدیمی که دو اتاق و یا یک اتاق و یک سالن مجاور هم دارند، نبود دودکش مشترك حتما . 17مبحث 

  .چک شود
رت که تکه اي روزنامه را آتش زده دودکش دیوار غربی چون در مسیر وزش باد قرار دارد چک شود ، به این صو -93

و در دهانه دودکش قرار داده و نحوه مکش دود و آتش به سمت باال رویت شود، اگر به فرض آتش خاموش شد 
مثال پرنده اي در فضاي دودکش النه کرده باشد که . یعنی دودکش مکش الزم را نداشته و گاهاً مسدود می باشد

  .شتن کالهک موسوم به النه کبوتري بر این اساس می باشدتاکید بر گذاشتن کالهک اچ و نگذا
عبور دودکش از داکت عمومی ممنوع است مگر داکت ویژه دودکش که ایزوله بوده و عایق پیچی شده و از باال  -94

  .به هواي آزاد ارتباط داشته و به فضاهاي داخلی ساختمان راه ندارد
. مکان هایی که داراي تهویه کافی بر اساس مقررات نیستند ممنوع استقرار دادن پلو پز در طبقات زیر زمین و  -95

  .ازپلوپز باید ترجیحا در فضاي باز مانند حیاط خلوت و تراس استفاده کرد
  .استفاده از پلوپز به عنوان وسیله گرمایش ممنوع است -96
  .در فضاي بسته مثل مغازه ممنوع است RCنصب  -97
  .اب ممنوع استوجود شومینه در اتاق خو -98
  .شومینه در هال یا پذیرایی نباید تنها وسیله گرمایش باشد -99

در هنگام بازرسی شومینه باید به طور کامل اجرا شده باشد تا اگر موردي باعث حادثه می شود پیشگیري  -100
  .شود
  .صفحه دمپر شومینه گازي را در صورت وجود جدا کنیم -101
  .ممنوع است) ترموکوپل ( نصب شومینه بدون سیستم محافظ شعله  -102
از خطرات احتمالی  17شومینه و روشنایی حتی االمکان اجرا نگردد ، در صورت اجرا طلق استاندارد مبحث  -103

  .پیشگیري شود
  . نصب روشنایی در اتاق خواب ممنوع است -104
هنگام بازرسی ممکن است کولري به دیوار نباشد، . ممنوع است نصب روشنایی روبروي دریچه کولر یا پنجره -105

بازرس در فضاي هال بهتر است پیش بینی کند اگر کولري نصب شود به طور اتفاق روبروي روشنایی قرار نگیرد و 
  .این مورد را شفاهی به مالک متذکر شده و در نقشه نیز ذکر نماید

  .ر از پنجره با توجه به وجود پرده ممنوع استوجود روشنایی در فاصله کمتر از یک مت -106
  .روشنایی بهتر است کنار راه پله نباشد -107
  .کمتر است وجود روشنایی مجاز نیست 250cmدر صورت وجود سقف یا دیوار چوبی که ارتفاع سقف از  -108
  .نصب بخاري دیواري در اتاق خواب مجاز نیست -109
  .می تواند فقط یک بخاري اضطراري داشته باشد ساختمان با سیستم حرارت مرکزي -110
هر چه تعداد جوش در داخل ساختمان بیشتر باشد خطرات احتمالی بیشتر خواهد بود به این علت وجود -111

  .در داخل ساختمان ممنوع است) یعنی لوله را به نحوي جوشکاري کنند که به شکل عصا در بیاید( عصایی 
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از پشت بخاري و جایی که به راحتی قابل دسترس باشد، قابل تایید است بازرس شیر بخاري در محلی غیر  -112
باید توجه کند که شلنگ از شیر تا بخاري به نحوي نباشد که دور بخاري بچرخد و دماي بخاري به آن آسیب 

  .برساند
اشد و پرده توجه شود که شیر بخاري در جایی نصب نشده باشد که پس از نصب بخاري در کنار پنجره ب -113

  .موجب خطرات بعدي گردد
شیرهاي روي یک دیوار و روي یک لوله باید با جهات مخالف نصب گردند، به طور مثال بخاري در جهت  -114

  .راست و روشنایی عمود بر دیوار
و  Hمتر مربع با نصب دودکش سیمانی استاندارد و کالهک  12نصب شیر بخاري در اتاق خواب هاي زیر  -115

  .تامین هوا امکان پذیر است دریچه
  .متر مربع با هر شرایطی ممنوع است 8نصب شیر بخاري در اتاق خواب هاي زیر  -116
متر مربع که شما با توجه به دریچه تامین هوا تایید می کنید  12بازرس محترم ، در اتاق خواب هاي زیر  -117

آینده اي نزدیک توسط مالک بسته شده پس حتما مالک توجه کنید طبق آمار و ارقام نانوشته ، این دریچه هوا در 
را با خطرات جانی کور کردن دریچه هوا آگاه نمایید و توجه بفرمایید که اتاق حتما داراي پنجره معمولی بوده و زیر 

  .درب ورودي اتاق چند سانتی فاصله با کف داشته باشد و از جاي دریچه هوا عکس برداري نمایید
متر  1هوا در ساختمان هاي با درز بند معمولی که حجم فضاي نصب دستگاه گاز سوز بیش از  دریچه تامین -118

  .کیلو کالري بر ساعت می باشد نیاز به دریچه تامین هوا نمی باشد 177مکعب براي هر 
  . اشدو شیشه هاي دوبلکس باشد نصب دریچه تامین هوا ضروري می ب upvcاگر ساختمان با درز بند هوا و یا پنجره 

  .عبور لوله گاز داخل کابینت ممنوع و در صورت عدم اجراي جوش امکان پذیر است -119
  .متر مربع بود حتما دریچه هوا منظور گردد8اگر گاز خوراك پزي در یک اتاق زیر  -120
  .نباید داخل کابینت قرار بگیرد GCشیر  -121
  .می باشد 15cmر و اجاق نباید پشت اجاق قرار گیرد حد اقل فاصله شی GCشیر  -122
  .متر مربع نباید نصب گردد 60پکیج در فضاي زیر  -123
  .پکیج را باید در تراس نصب کرد -124
  .عبور لوله گاز از سقف کاذب حمام ها و مناطق مرطوب مانند سونا ممنوع می باشد -125
  .امکان پذیر است 17بند س مبحث  44عبور لوله گاز از سقف کاذب با شرایط مندرج در صفحه  -126
ارزش ( 8117براي یافتن مصرف شوفاژ می توان ظرفیت دیگ بر حسب کیلو کالري بر ساعت را بر عدد  -127

  .بر حسب کیلوکالري بر متر مکعب تقسیم نماییم) حرارتی گاز
720000  ÷8117  =8.87 ~ 9 m3/hr  مقدار مصرف شوفاژ = به طور مثال  

 7m3/hrحداقل ) متر مربع  120 – 80با متراژ حد اقل ( به طور سر انگشتی مصرف شوفاژ جهت یک واحد  -128
  .پیش بینی می شود

 =7 m3/hr  یک واحد  
  . اضافه می شود m3/hr 1.5 و به ازاي هر واحد اضافه

  :واحدي  10به طور مثال در یک ساختمان 
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 =7m3/hr  یک واحد  
) 7  ×1  ) + (9  ×1.5  = (7  +13.5  =20.5 ~ 21 m3/hr   

 =180000  ÷8117  =22.17 m3/hr  مقدار مصرف شوفاژ  
  .لوله کشی گاز در مراکز تجاري مانند رنگ فروشی، داروخانه، سم فروشی، تعویض روغن ممنوع است -129
متر مکعب بر ساعت پیش بینی می  15متر حدوداً  3متر مربع با ارتفاع  500مصرف هیتر در مرغداري هر  -130
  .گردد

 =3 )m3/hr ( متر مربع مرغداري 100میزان مصرف هر  
 =10  ×3  =30 )m3/hr ( متر مربع مرغداري 100هر  

متر، یک  4متر مکعب مساحت یا ارتفاع باالي  500هر ) حسینیه ها  -تکایا -مساجد( در اماکن مذهبی  -131
 - 132در ارتفاع  3 شیرو )  1"یا  3 (با لوله به قطر ) m3/hr( 3.5 - 2ظرفیت ... ) پوالر یا انرژي ( انشعاب بخاري 

40 cm  متر مربع دو انشعاب باید پیش بینی  500براي مساحت بیش از . پیش بینی می گردد 15از کف با دودکش
  .گردد
در این موارد دور وسیله گرمایی گاز سوز باید حفاظ میله اي آهنی که محکم ثابت شده در نظر گرفته شود  -133

  .دهد جابجا نشودکه پبب به آن تکیه 
در آشپز خانه هاي اماکن مذهبی و رستوران ها با پیش بینی فضاي الزم می توان به تعداد کافی اجاق تجاري  -134

نصب تهویه . متر باشد 1.5اجرا نموده در صورتیکه فاصله هر شیر اجاق تجاري حد اقل  RC)  "0.3( و  )"1( 3با شیر 
  .ین فضاهایی اجباري استدر چن ) 80×  80( الی  ) 50×  50( 

پیش بینی می  m3/hr 14 - 12یا دو مشعل  )m3/hr( 12در لوله کشی نانوایی ها و قنادي ها، یک مشعل  -135
  .گردد
و  ) "1/2- 1(  5 و شیر کنتور)  "1/2-1 ( 5و لوله رابط  G10در نانوایی ها و قنادي ها حد اقل سایز کنتور  -136

  .پیش بینی می گردد)  "1/2-1 ( 5سردنده مربوط به شیر نیز 
و در نهایت ) ضد زنگ ( کنترل رنگ آمیزي لوله ها به این شکل که ابتدا با سنباده تمیز شده سپس با استري  -137

 . با رنگ طوسی روشن رنگ آمیزي شود
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  باید ها و نباید ها 
  در بازرسی گاز
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 :گاز کشی لوله انتخابی مسیر شرایط 
 .نشود وارد اصلی سازه به صدمه,خصوصی ملک از مشترك عبورقسمتهاي عدم,مسیر کوتاهترین,مسیر ترین ایمن

 :گاز کشی لوله هاي نقشه تهیه جهت الزم مدارك و اطالعات

 استانداردهاي و اجناس فهرست,محل کروکی,گاز ومصرف زیربنا,ایزومتریک نقشه,محوطه و پالن کشی لوله نقشه
 آنها
 

 :گاز کشی لوله هاي نقشه تهیه جهت الزم مدارك و اطالعات

 :آید می اي نقشه چه در ها لوله سایز و طول
 ایزومتریک نقشه

 آید؟ می چیزهایی چه پالن نقشه در

 .آنها مشخصات و دودکش قرارگیري محل,محوطه و طبقات در گاز کشی لوله

 است؟ چقدر حداقل ها نقشه مقیاس
1:100 
 :گازسوز وسایل و رگوالتور بین مجاز ارفش افت حداکثر

 آب متر میلی 12.7

 :گاز لوله قطر محاسبه براي نیاز مورد اطالعات

 گاز چگالی,کننده مصرف آخرین تا رگوالتور از لوله طول,مقدارمصرف حداکثر,فشار مجاز افت حداکثر

 :آب متر میلی 176 فشار مجازبا لوله قطر حداکثر
 اینچ 4

 جدول؟ از لوله قطر واندنخ براي الزم موارد

 مصرف و لوله طول

 :اصلی لوله و اصلی شیر قطر حداقل
 اینچ 1

 چیست؟ اصلی لوله

 راهی 3 اولین تا کنتور از

 :رگوالتور و کنتور بین رابط لوله قطر حداقل

 اینچ 1

 :علمک از بعد قطعه اولین
 قفلی شیر
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 رگوالتور از قبل رگوالتور و قفلی شیر بین قطعه
 نیپل
 رگوالتور از بعد

 مغزي
 رابط کشی لوله و مغزي بین

 ماسوره و مهره
 رابط کشی لوله و کنتور بین

 ماسوره و مهره
 کنتور از بعد

 اصلی شیر و بوشن

 :کلکتور خصوصیات
 .باشد اصلی لوله از کمتر نباید قطر,کلکتور براي استاندارد اتصاالت از استفاده

 :کنتور قرارگیري محل خصوصیات

 سوزي آتش خطر محل در,نباشد فیزیکی صدمات معرض در,ساختمان ورودي در نزدیک و كمشتر فضاي در
 باشد مجاز مکان ودر,باشد داشته تعمیر و خواندن قابلیت,نباشد

 :روکار برق سیم از کنتورگاز فاصله حداقل
 متر سانتی 10

 :برق کنتور از گاز کنتور فاصله حداقل
 متر سانتی 50

 :...و آبگرمکن نظیر اشتعال منابع زا گاز کنتور فاصله حداقل
 متر 1

 :زمین از گاز کنتور تفاع ار
 .است افزایش قابل متر سانتی 220 تا ضروري زمان در که متر سانتی 180 حداقل

 :گاز کشی لوله در شیرها نوع
 توپکی گرد ربع

 :آپارتمان به ورودي گاز کشی لوله با فرعی شیر قطر رابطه

 .باشد مساوي باید کشی لوله و فرعی شیر قطر

 :اصلی شیر ارتفاع و محل
 زمین از متري سانتی180 ارتفاع در و کنتور از بعد
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 :فرعی شیر انواع
 مصرف شیر,دارند کننده مصرف یک از بیش که انشعاباتی ابتداي در رایزري انشعابات فرعی شیر,مسکونی واحد شیر

 گازسوز دستگاه

 :سقف و کف از روشنایی چراغ شیر فاصله

 باشد متر سانتی 170 حداقل کف از و متر سانتی 80 حداقل سقف از صلهفا

 :کف از دیواري آبگرمکن شیر فاصله
 متر سانتی 150 تا 120 بین

 :آن بدنه از زمینی آبگرمکن شیر فاصله
 متر سانتی 30

 :کف از گاز اجاق شیر فاصله
 متر سانتی 110 تا 90 بین

 :آن بدنه از گاز اجاق شیر فاصله
 متر سانتی 30 تا 10 بین

 :کف از زمینی آبگرمکن و شومینه,بخاري شیر فاصله
 متر سانتی 40 تا 30 بین

 :آن بدنه از بخاري شیر فاصله
 متر سانتی 20 حداقل

 :کف از حرارتی هاي دیگ شیر فاصله
 متر سانتی 60 تا 30 بین

 :آن مشعل از حرارتی هاي دیگ شیر فاصله

 متر سانتی 70 تا 50 بین

 :کف از دیواري بخاري رشی فاصله
 متر سانتی 120 تا 110 بین

 :آن بدنه از دیواري بخاري شیر فاصله
 …متر سانتی 20

 :فوري آبگرمکن مصرف تقریبی مقدار
 ساعت در مکعب متر 2.5

 :شومینه دیوار و دودکش از شومینه شیر فاصله

 بدنه از متر سانتی 30 و دودکش از متر سانتی 120 تا 80 بین
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 دار مخزن آبگرمکن تقریبی فمصر مقدار

 ساعت در مکعب متر 1.5

 :فردار شعله 5 خانگی گاز اجاق تقریبی مصرف مقدار

 ساعت در مکعب متر 0.7

 تجاري پلوپز و تجاري گاز اجاق تقریبی مصرف مقدار

 ساعت در مکعب متر 4 تا 2.5 بین

 خانگی بخاري تقریبی مصرف مقدار
 ساعت در مکعب متر 0.6

 :شومینه و خانگی پلوپز و پز کباب ریبیتق مصرف مقدار

 ساعت در مکعب متر 0.3

 روشنایی تقریبی مصرف مقدار

 ساعت در مکعب متر 0.1

 :مشعل تقریبی مصرف مقدار

 زیربنا مربع متر 100 هر براي مرکزي حرارت
 ....ساعت در مکعب متر 1.5

 :گاز کشی لوله در استفاده مورد هاي لوله خصوصیات

 3360 ملی استاندارد مطابق,درز با یا درز بدون,سیاه فوالد

 :مسی هاي لوله مجاز طول حداکثر
 متر 1.5

 :شیلنگ طول حداکثر
 متر سانتی 120

 درز بدون یا درزدار-توکار جوشکاري اتصاالت نوع
 درز بدون

 درز بدون یا درزدار-روکار جوشکاري اتصاالت نوع
 درز بدون و درزدار اتصاالت

 :متر میلی 50 رقط تا گاز ي شیرها جنس
 برنجی



  ازرسانیازرسانینکات گنکات گ، محاسبات و ، محاسبات و گازگازبازرسی بازرسی 

  
    ::كد مدرككد مدرك

  0000  ::شماره بازنگريشماره بازنگري

    3939ازاز  18صفحه صفحه 
 

18 
 

 :متر میلی 50 از بیش قطر با گاز شیرهاي جنس
 فوالدي

 :باشد درزبند آن مقابل در باید بسته حالت در گاز شیر که فشاري مقدار
 آي اس پی 10 یا بار 0.7 فشار

 اینچ 2 کمتر قطر با هاي لوله جوشکاري براي مجاز الکترود
 6013 و 6010 هردوي
 بیشتر و اینچ 2 قطر با لوله شکاريجو براي مجاز الکترود

 6010 فقط

 :الکترود جعبه روي اطالعات

 .ساخت تاریخ,مصرفی آمپروولتاژ محدوده,الکترود قطر,الکترود شماره,سازنده نام

 :نیست مجاز الکترودها این از استفاده
 الکترودها,غیریکنواخت پوشش داراي,شده فاسد الکترودهاي

 :نیست مجاز دهاالکترو این از استفاده ادامه
 .خیس الکترود,بریزد آن پوشش مصرف موقع در که الکترودهایی

 :توکار هاي لوله پوشش
 پرایمر و نوار

 :پرایمر و نوار خصوصیات
 .باشد نو باید,باشد سازنده تایید مورد شیمیایی نظرهمخوانی از و بوده سازنده یک ساخت

 اینچ 2 تا هاي لوله براي نوار عرض
 متر میلی 50

 اینچ 2از بیش هاي لوله براي نوار ضعر
 متر میلی 100

 نوار ضخامت
 متر میلی 0.5 حداقل

 نوار چسبی الیه ضخامت
 متر میلی 0.2 حداقل

 اتصال و سرجوش مخصوص نرم نوار ضخامت
 متر میلی 0.8 حداقل

 اتصال و سرجوش مخصوص نرم نوار چسبی الیه ضخامت
 .متر میلی 0.6 حداقل
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 :لوله هب نوار چسبندگی میزان
 نوار عرض متر سانتی بر کیلوگرم 1.5 حداقل

 :نوار به نوار چسبندگی میزان
 نوار عرض متر سانتی هر ازاي به کیلوگرم 0.5 حداقل

 :دوم دست شیرهاي و اتصاالت و لوله از استفاده
 .است ممکن ناظر مهندس تایید و آنها کارایی و سالمت از اطمینان حصول از پس تنها

 :اتصال وسایل و لوله خارجی هاي دنده بندي آب براي تفلون بردن کار به
 است مجاز

 :اتصال وسایل و لوله خارجی هاي دنده بندي آب براي مواد خمیروسایر با کنفی هاي نخ بردن کار به
 .نیست مجاز
 متر میلی 15-اینچ دوم یک لوله خارجی قطر

 متر میلی 21.8 تا 21 بین

 متر میلی 20-اینچ چهارم سه لوله خارجی قطر

 متر میلی 27.3 تا 26.5 بین

 متر میلی 25-اینچ یک لوله خارجی قطر

 متر میلی 34.2 تا 33.3 بین

 چهارم یک و یک لوله خارجی قطر
 متر میلی 32-اینچ
 متر میلی 42.9 تا 42 بین

 متر میلی 40-اینچ نیم و یک لوله خارجی قطر

 متر میلی 48.8 تا 47.9 بین

 متر میلی 50-چاین 2 لوله خارجی قطر

 متر میلی 60.8 تا 59.7 بین

 متر میلی 65-اینچ دوم یک و دو لوله خارجی قطر

 متر میلی 76.6 تا 75.3 بین

 متر میلی 80-اینچ سه لوله خارجی قطر
 متر میلی 89.5 تا 88 بین

 متر میلی 100-اینچ چهار لوله خارجی قطر
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 متر میلی 115 تا 113.1 بین

 متر بر کیلوگرم واحد با متر میلی15-اینچ دوم یک لوله وزن
1.22 
 متر بر کیلوگرم واحد با متر میلی 20-اینچ چهارم سه لوله وزن

1.58 
 متر بر کیلوگرم واحد با متر میلی25-اینچ یک لوله وزن

2.44 
 متر بر کیلوگرم واحد با متر میلی 32-اینچ چهارم یک و یک لوله وزن

3.14 
 متر بر کیلوگرم واحد با ترم میلی 40-اینچ نیم و یک لوله وزن

3.61 
 متر بر کیلوگرم واحد با متر میلی 50-اینچ دو لوله وزن
5.1 
 متر بر کیلوگرم واحد با متر میلی 65-اینچ نیم و دو لوله وزن

6.51 
 متر بر کیلوگرم واحد با متر میلی 80-اینچ سه لوله وزن

8.47 
 متر بر کیلوگرم واحد با متر میلی100-اینچ چهار لوله وزن

12.1 
 G4 کنتور مصرف

 ساعت بر مکعب متر 6 تا 0.1 از
 G6 کنتور مصرف

 ساعت بر مکعب متر 10 تا 6.1 از
 G10 کنتور مصرف

 ساعت بر مکعب متر 16 تا 10.1 از
 G16 کنتور مصرف

 ساعت بر مکعب متر 25 تا 16.1 از
 G25 کنتور مصرف

 ساعت بر مکعب متر 40 تا 25.1 از
 G40 کنتور مصرف

 ساعت بر مکعب متر 65 تا 40.1 از
 G65 کنتور مصرف

  ساعت بر مکعب متر 100 تا 65.1 از
   G100 کنتور مصرف
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 ساعت بر مکعب متر 160 تا 100 از
 G4 , G6 کنتورهاي کنتور بین لوله قطر

 اینچ 1
 G10, G16 کنتورهاي کنتور بین لوله قطر
 اینچ دوم یک و یک
 G25, G40, G65 کنتورهاي کنتور بین لوله قطر

 اینچ 2
 G4, G6, G10,G16 کنتورهاي علمک روي رفت بیرون انتهاي قطر

 اینچ 1
 G25, G40, G65 کنتورهاي علمک روي رفت بیرون انتهاي قطر
  اینچ دوم یک و یک
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   گاز لوله عبورشرایط 
  مختلف اماکن از
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 تا 5 فاصله با ، حمام از لوله عبور اضطراربراي مواقع در - است وعممن خواب دیورار و خواب کف عبوراز :حمام -1
 اتیلن پلی لوله از عبور و کاري عایق بار دو انجام با جوش یا و خم هیچگونه وجود عدم ضمن ، سقف از سانت10

 حمام دیوار از سانت 10 تا 5 طرف هر از اتیلن پلی لوله طوریکه به ، باالتر دوسایز و ( بار6 ) درز بدون قوي فشار
 . است مجاز شود خارج

 و کف از فاصله بیشتر یا سانت 5 با اضطرار شرایط در ولی است ممنوع روکار صورت به خواب کف از :آشپزخانه -2
 می ممنوع آن از لوله عبور و آشپزخانه کف کردن سوراخ - ندارد مشکلی هم خواب دیوار - ندارد مشکلی عایق دوبار
 .باشد

 سقف از - مجازاست حمام مشابه اتیلن پلی غالف از عبور با فقط خواب دیوار - ممنوع خواب فک : توالت -3
 . ندارد مشکلی

 خشک انباري ) عایقکاري انجام ضمن باشد پذیر ضربه اگر - ندارد کاري عایق به نیاز باشد خشک اگر : انباري -4
 . کند باالترعبور سایز دو با فلزي غالف از ( عایقکاري بار دو مرطوب انباري براي و یکبار

 انجام با دیوارها از لوله فقط (...حمام دریچه - گلدان وجود ) سقف و کف در زیاد تعرق خاطر به : پاسیو -5
 بار دو با ( آشپزخانه مثل ) کف از سانت 5 فاصله با کف از عبور اضطرار صورت در - باشد می مجاز عایقکاري
 . عایقکاري

- نیست مجاز ، نباشد رو آدم و باشد تنگ اگر- دارد را پاسیو حکم کند تعرق و باشد پوشیده قفس اگر : نورگیر -6
 ها لوله- (شود عایق دوبار باشد مرطوب اگر). باشد داشته راه آزاد هواي به سرلوله و شده عایق یکبار بود عادي اگر
 ( محما در نشت احتمال و تعرق خاطر به ) نکند عبور حمام پنجره کنار از
-پلوپز- بخاري : زیرزمین فضاي با متناسب مجاز وسایل - شود کنترل آن بودن مسکونی جواز حتما : زمین زیر -7

 حیاط به پنجره متر یک فرضا وجود صورت در و زمینی آبگرمکن مناسب، تهویه وجود صورت در و گاز اجاق
 ( است ناظر با تصمیم موارد همه براي نباشد فیکا هوا اگر - داد توان می هم ( است بهتر ندیم ) دیواري آبگرمکن

 . بگیریم نظر در هم آیفونی تهویه دریچه -
 است ممنوع خرپشته داخل همچنین و گرما و رطوبت ، پذیري ضربه خاطر به بام پشت دیوار روي از : بام پشت -8
 . ندارد مشکلی خرپشته آنطرف ، پناه جان دیوار از پلوپز انشعاب -
 در - است ممنوع خواب اتاق کردن سوراخ . است ممنوع روشنائی و تشعشعی بخاري ، شومینه : بخوا اتاق -9

 داشته هم تهویه و باشد متر 15 باالي اتاق که شرایطی در مگر ) است ممنوع بخاري ، آن در حمام وجود صورت
 ( باشد تهویه داراي چداگانه نیز حمام خود و باشد

 . باشد داشته راه آزاد هواي به - نباشد پذیري ضربه- شود عایق حتما گاز لوله : شیروانی کاذب سقف -10
 . باشد می ممنوع حمام کاذب سقف از گاز لوله عبور : حمام کاذب سقف -11
 از االمکان حتی - گردد استفاده باالتر سایز دو با فلزي غالف از پذیري ضربه وجود به توجه با : دیواري کمد -12
 . شود رد باال
 از فاصله رعایت با کابینت پائین و باال از لوله- کند عبور کابینت پشت یا داخل از- شود عایق لوله : کابینت -13

 .کند عبور چگان آب و شعله
 . شود می داده مشعل انشعاب فقط - نباشد پذیر ضربه - کف از باالتر سانت 5 با خواب کف : موتورخانه -14
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 . باشد می صلیا لوله از مشعل انشعاب : 1توجه
 زیرین سانت 10 -سانت 30عرض با سانتی 40 سیمانی کانال ایجاد :درخت بدون باغچه و ماشین بدون حیاط -15

 یا زرد نوار دادن قرار ، نرم خاك لوله روي بعدي سانت 10 ، کانال مرکز در شده عایق لوله قراردادن ، نرم خاك
 . سازي کف و معمولی خاك مابقی ، موزائیک

 قراردادن ، نرم خاك زیرین سانت 15 ،( متري یک تا ) سانتی 70 گودال حفر :پارکینگ یا و رو سواري حیاط -16
 . معمولی خاك مابقی ، زرد نوار دادن قرار ، نرم خاك لوله روي بعدي سانت 15 ، شده عایق بار دو لوله
 15 ، ( است شده قید متري یک لگودا عمق کتابها بعضی در ) متري 1.5 گودال حفر : رو کامیون حیاط -17

 ، زرد نوار دادن قرار ، نرم خاك لوله روي بعدي سانت 15 شده، عایق بار دو لوله قراردادن ، نرم خاك زیرین سانت
  معمولی خاك مابقی

 می استفاده آن روي درپوش یا و سنگ دادن قرار و بتنی دال از شود زیاد عمق خواهند نمی که مواقعی در : 2توجه
 . دشو

 ریشه بوسیله آن پوشش یا لوله دیدن آسیب احتمال و ریشه وجود خاطر به االمکان حتی : درختی باغچه -18
 با سانتی 40 سیمانی کانال ایجاد . شود استفاده بتنی دال از باید اضطرار صورت در ، است نکندبهتر عبور درخت

 لوله روي بعدي سانت 10 ، کانال مرکز در شده عایق لوله قراردادن ، نرم خاك زیرین سانت 10 -سانت 30عرض
  . سازي کف و معمولی خاك مابقی ، موزائیک یا زرد نوار دادن قرار ، نرم خاك
 باید ، نمود پر ماسه با آنرا توان نمی که گیرند می قرار مشترکی کانال یک در ها لوله سایر با گاز لوله اگر - 3توجه
 متر 5 الی 4 هر در باید شود می پوشانده کانال روي صورتیکه در. باشد مرتبط آزاد هواي به و بوده تهویه داراي
 شود گرفته نظر در هوا تهویه دریچه

 
  
  
  

  


