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  فصل نھم
  بست وتکیھ گاه

 
  بست و تکیه گاه  16-9
  . بست و تکیه گاه باید براي نگهداري لوله و دیگر اجزاي لوله کشی مناسب باشد و در مورد تایید قرار گیرد 16-9-2
  . هر قسمت از لوله و دیگر اجزاي لوله کشی باید به کمک بست و تکیه گاه در وضعیت معینی نگاه داشته شود) الف
  . مقاوم باشد) آب مصرفی، فاضالب، آب باران(بست و تکیه گاه باید در برابر وزن لوله و سیال داخل آن ) ب
تا حد ) عایق، انقباض، انبساط، باد وغیره(بست و تکیه گاه، عالوه بر وزن لوله و سیال داخل آن، باید برابر دیگر بارهاي وارده ) پ

  . کافی مقاوم باشد
  . یز، بست و تکیه گاه باید در برابر اثر خوردگی محیط نصب مقاوم باشددر نقاط زلزله خ) ت
  . اتصال بست به لوله باید به ترتیبی باشد که تماس مستقیم مصالح بست و سطوح خارجی لوله موجب ایجاد اثر گالوانیک نشود) 1(
  . اتصال بست به لوله باید به ترتیبی باشد که سطوح خارجی لوله آسیب نرساند) 2(
  . اتصال تکیه گاه به دیوارها و سقف ها و دیگر اجزاي سازه اي ساختمان باید به ترتیبی باشدکه به این اجزا آسیب نرساند) ج
اتصال تکیه گاه به دیوارها و سقف هاي ساختمان، که براي مقاومت در مدت معینی در برابر آتش طراحی شده اند باید با ) 1(

  . ه به همین اندازه در مقابل آتش مقاوم باشنداستفادهاز مصالحی صورت گیرد ک
  . لوله هاي فاضالب و آب باران باید براي جلوگیري از حرکت طولی مهار شوند) چ
باشد در هر تغییر قطر بیش از دو اندازه باید مهار ) اینچ 4(میلی متر  100در نصب این لوله ها در صورتی که قطر لوله بیش از ) 1(

  . شوند
احی، ساخت و نصب بست و تکیه گاه باید با رعایت حرکات طولی ناشی از انقباض و انبساط صورت گیرد و حرکت طر 16-9-2-2

  . لوله ها، بدون ایجاد و تنش اضافی امکان پذیر باشد
ادي در مواردي که لوله در معرض انبساط باشد براي سهولت در حرکت طولی لوله هاي افقی بست و تکیه گاه باید از نوع ه) الف

  . باشد
در مواردي که لوله افقی در معرض حرکات طولی ناشی از انقباض و انبساط باشد بست و تکیه گاه لوله باید از نوع آویز و امکان ) ب

  . حرکت آونگی را داشته باشند
  . در نقاط ثابت، بست و تکیه گاه لوله هاي افقی یا قائم باید از نوع مهار باشد) پ
  

  والدي گالوانیزه قائم لوله هاي ف 2- 16-9-3
  بست و تکیه گاه لوله هاي فوالدي قائم باید از نوع گیره اي، کورپی، آویز و یا اسکلت فلزي ) الف

  . اگر لوله در معرض حرکات ناشی از انقباض و انبساط باشد بست باید لوله را نگاه دار آویز امکان حرکت طولی را بدهد) 1(
  . بست گیره اي یا کورپی لوله فوالدي گالوانیزه قائم باید از جنس پروفیل هاي فوالدي، چکش خوار یا برنجی باشد) ب
تکیه گاه لوله هاي فوالدي گالوانیزه قائم باید با قطعات چدنی یا فوالدي ساخته شود که بست به لوله را به اجزاي ساختمان ) پ

ت در اجزاي ساختمان کار گرفته شود و یا با پیچ و مهره به اسکلت فلزي ساختمان محکم اتصال تکیه گاه ممکن اس. متصل کند
  . شود

  . اگر لوله عایق دار باشد بست گیرهاي یا کورپی لوله را محکم نگاه می دارد و عایق روي بست را می پوشاند) ت
و بست یک الئی فوالدي به ضخامت حداقل  ممکن است بست روي عایق لوله بسته شود در این صورت الزم است بین عایق) 1(
  . سانتی متر لوله را در بر گیرد 30میلی متر در طول  5/1
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  لوله هاي پالستیکی تک الیه و چند الیه قائم  4- 16-9-3
  . بست لوله هاي پالستیکی تک الیه و چند الیه قائم باید از نوع گیره اي یا کورپی باشد) الف
  . بست گیره اي یا کورپی باید از جس فوالد یا پالستیک ساخته شود) ب
تکیه گاه لوله هاي پالستیکی تک الیه و چند الیه قائم باید از جنس فوالد و یا پالستیک ساخته شود که بست لوله را به اجزاي ) پ

و یا پیچ و مهره به اسکلت ساختمان محکم ساختمان متصل کند اتصال تکیه گاه ممکن است در اجزاي ساختمان کار گذاشته شود 
  . شود

  . بست و تکیه گاه لوله هاي پالستیکی تک الیه و چند الیه قائم باید امکان حرکت طولی ناشی از انقباض و انبساط لوله را بدهد) ت
  . ده لوله الزامی استدر مورد نوع بست و تکیه گاه لوله هاي پالستیکی تک الیه و چند الیه رعایت دستورالعمل هاي سازن) ث
  

  لوله هاي فوالدي گالوانیزه افقی  16-9-4-2
بست و تکیه گاه لوله هاي فوالدي گالوانیزه افقی باید از نوع آویز، دیوارکوب، گیره، کورپی، یا مجموعه اي از قطعات فلزي ) الف

  . باشد
ز بست باید لوله را نگاه دارد و آویز باید بطور آونگی اگر لوله در معرض حرکات ناشی از انقباض و انبساط باشد در حالت آوی) 1(

  . امکان حرکت طولی و عرضی لوله را بدهد
  انواع بست ) ب
  . در ترکیب بست و تکیه گاه آویز بست باید از نوع گیره اي باشد) 1(
  . در ترکیب بست و تکیه گاه دیوارکوب واسکلت فلزي بست باید از نوع گیرهاي یا کورپی باشد) 2(

  انواع تکیه گاه ) پ
  . تکیه گاه آویز ممکن است در اجزاي ساختمان کار گذاشته شود) 1(
  . تکیه گاه دیوارکوب در اتصال با اسکلت فلزي ممکن است با اتصال پیچ و مهره ب اشد) 2(
  . ط دیگر از نوع هادي باشددر تکیه گاه دیوارکوب و اسکلت فلزي اتصال بست به لوله باید در نقاط ثابت از نوع مهار و در نقا) 3(

  . اگر لوله عایق دار باشد بست گیره اي یا کورپی لوله را نگاه می دارد و عایق روي بست را می پوشاند) ت
  . ممکن است روي عایق لوله بسته شود در این صورت الزم است بین عایق و بست یک الئی فوالدي قرار گیرد) 1(
  . سانتی متر باشد 30میلی متر و طول  5/1فوالدي باید دست کم به ضخامت ) 2(

  . بست لوله هاي فوالدي گالوانیزه افقی باید از پروفیل هاي فوالدي، چکش خوار یا برنجی باشد) ث
  

 


