دانستنی های خدمات مهندسی

نشریه شماره  : 01کنترل و بازرسی گاز ()0

موضوع  :نکات مهم مبحث  71مقررات ملی ساختمان

چکیده  :با توجه به اهمیت مسائل مربوط به گاز و کنترل بازرسی گاز ،سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان اصفهان بر آن شد که نکاتی را بر چند مختصر با توجه به مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان
به مالکین و مهندسین اطالع رسانی نمايد.

اطالعیه :
اهم موارد به قرار زیر است :
 _7انتخاب مسیر دودکش وسايل گازسور
در انتخاب مسير عبور دودكش ها بايد احتمال نفوذ گازهاي سمي حاصل از احتراق به ضاها ههاي مجهاور ديوارههاي محهل عبهور
دودكش ها ،مورد توج قرار گيرد و پيشبينيهاي الزم براي جلوگيري از اين خطر در هنگام طراحي دودكشها ب عمل آيد.
 -2انتخاب مسیر لوله کشی گاز
الف) لولة گاز بايد از ايمنترين مسير عبور نمايد.
ب) لولة گاز بايد از كوتاه ترين مسير ممكن عبور نمايد.
پ) بخش هاي مشترك لول كشي گاز واحدهاي مسكوني مانند رايزرها نبايد از داخل ملك خصوصي عبور نمايد.
ت -مسير لولة گاز بايد ب نحوي انتخاب گردد ك هيچ گون صدم اي ب سازة اصلي ساختمان وارد ننمايد.
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 _3لوله کشی رابط (لوله کشی بین رگوالتور و کنتور)
الف -لول كشي رابط بايد كوتاهترين مسير را داشت  ،روي كار اجرا شده و در معرض ديد باشد.
ب -مسير عبور لول كشي رابط در خارج از ملك نبايد در محل ناامن و در معرض آسيب قرار گيرد.
 _4کلکتور
الف -كلكتور بايد با استفاده از اتصاالت استاندارد ساخت شود.
ب -اخذ انشعابات ب صورت مستقيم بدون استفاده از اتصاالت استاندارد از لولة كلكتور ممنوع است.
پ -قطر كلكتور نبايد از قطر لولة اصلي كمتر باشد.
 _5شیر مصرف دستگاه گازسوز
در انتهاي انشعاب لول كشي براي هر دستگاه گازسوز بايد يك شير مصرف نصب شود .قطر شير مصرف تا  50ميلي متهر ) 2ايهنچ(
هم اندازه انشعاب و باالتر از آن مي تواند طبق بند -3-2-5-71ب اجرا شود ( .نصب شير  50ميلي متر ) 2اينچ) بر روي لولة با قطر
50تا  100ميلي متر ) 2تا  4اينچ) با استفاده از تبديل مجاز ميباشد.
محور لول شير تمام دستگاه هاي گازسوز بايد اضقي ،موازي ديوار و در جهت دستگاه گازسوز باشد.
 _6اتصاالت فوالدي
در اجراي لول كشي گاز چنانچ لول كشي توكار باشد بايد از اتصاالت جوشي ضوالدي بهدون درز براسها
3076استفاده گردد.
 _1الکترودها
الكترودهاي مصرضي در جوشهكاري بايهد برطبهق اسهتانداردهاي 5.1 AWS/ASME
SFAيا معادل آن باشد .براي جوشكاري لول با قطرهاي زير  50ميلهي متهر ) 2ايهنچ (
مي توان از الكترودهاي با شمارة  E601يا  E6013استفاده نمود  .ولي براي جوشكاري
لول هاي با قطر  50ميلي متر ) 2اينچ) و باالتر ،ضقط استفاده از الكترود  E6010مجهاز
ميباشد.

اسهتاندارد ملّهي شهماره
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 _8نقاط مصرف (نقاط انتهايی)
بر روي تمام سرهاي انتهايي لول ها بايد يك شير نصب گردد و دهانة خروجي اين شيرها با درپوش هاي دنهده اي طهوري مسهدود
شوند ك با باز كردن شير ،گاز نتواند از آنها نشت كند و تا وقتي ك دستگاههاي گازسوز ب آنها متصل نشده است ،مسدود بمانند.
 _9محل نقاط انتهايی لوله کشی
الف) نقاط انتهايي در لول كشي روكار بايد در محل خود توسط بستهاي ضلزي ب ديوار محكم گردد.
ب) نقاط انتهايي نبايد در پشت درها واقع شود.
پ) نقاط انتهايي نبايد در پشت دستگاههاي گازسوز واقع شود.
 _71مسئولیت کنترل کیفیت
الف_مسئوليت كنترل كيفيت و صدور تأييدي هاي مربوط در همة مراحل طراحي ،انتخاب مصالح ،اجرا ،آزمايش سيستم لول كشي
گاز و همچنين حصول اطمينان از مناسب بودن دودكش ها و مجاري تهوي لوازم گازسوز ب عهدة مهند

ناظر ميباشد.

خ _در صورتي ك تمام يا بخشي از لول كشي توكار باشد ،مراحل بازديدها ،رضع اشكاالت ،آزمهايش و صهدور تأييديه بايهد قبهل از
پوشاندن لول كشي انجام شود .پوشاندن هيچ قسمت از لول كشي توكار قبل از تأييد مهند

ناظر مجاز نميباشد.

 _77پلوپز
الف_ نصب پلوپز در طبقات زيرزمين و مكانهايي ك داراي تهوي كاضي براسا
ب_ پلوپز بايد ترجيحاً در ضااي باز مانند حياط ،حياط خلوت و يا ترا

اين مقررات نيستند ممنوع است.

استفاده گردد.

پ _ استفاده از پلوپز ب عنوان وسيلة گرمايش ممنوع است.
 _72دودکش
استفاده از لول هاي قابل انعطاف (خرطومي يا آكاردئوني) ب عنوان دودكش ممنوع است.
انتهاي كلي دودكش ها بايد حداقل يك متر از سطح پشت بام باالتر بوده و از ديوارهاي جانبي نيز حداقل سه متهر ضاصهل داشهت
باشد .در صورتي ك ضاصل كمتر از  3متر باشد انتهاي دودكش بايد حداقل  60سانتي متر از بلندترين ديوار مجاور باالتر قرار گيرد.

