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4 از1 

   مقررات ملي ساختمان 19ليست مبحث  چك
   ساختمانكاري حرارتي عايقي جهت كنترل اجرا

  
  

  ……....…………………………  :شماره پالك ثبتي  . ……………………………    :شماره جواز
  …………...…………………………………………...................………………  :آدرس ساختمان

  

  معمارمشخصات مهندس 
    …………………………  :نام و نام خانوادگي

  .………………………  :شماره پروانه اشتغال

  مشخصات مهندس ناظر
      ………….………………  :نام و نام خانوادگي

  ..……………………… : شماره پروانه اشتغال
  

  

، بايـد توسـط     مـورد نيـاز اسـت      كه تأييد يا توضيح مهندس ناظر        موارديهاي اين چك ليست، به جز        بخشتمامي    :توجه
  . تكميل شودمعمارمهندس 

  

  
  جدارهاي نورگذر -1

  

  
  نوع شيشه نوع قاب پنجرهنوع  مجاورتوضعيت 

  محل قرارگيري
  هر نوع
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4 از2 

  جدارهاي غيرنورگذر وضعيت -2
  

اليه هوا/ مشخصات بخاربند  مشخصات عايق حرارتيمشخصات جدار اصليوضعيت مجاورت

  محل نوع موقعيت عايق حرارتي در جدار نوع
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4 از3 

  هاي حرارتي پل -3
  

ستون و ديوار 
  خارجي

و  ديوار داخلي
قاتبسقف ط بام و ديوار  ديوار خارجي  

 و ديوار
روي كف 
و ديوار پيلوت  

ديوار و كف 
 ديوار با پنجره روي خاك

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد داردندارد داردندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد
                            

  
  :تأييد مهندس ناظر در مورد پل هاي حرارتي

   خير     بلي        آيا اثر پل هاي حرارتي در طراحي لحاظ شده است؟ 
  

  

  كاري حرارتي  عايقطراحيليست  شده در اجرا نسبت به چك مشاهده تغييرات -4
          

  :چك ليست طراحي عايق كاري حرارتي در خصوص تغييرات احتمالي نسبت به مهندس ناظرتوضيحات 

  :موارد قابل قبول -
  
  
  

  :موارد غيرقابل قبول -
  
  
  

  كاري حرارتي پوسته ساختمان نظر نهايي مهندس ناظر در مورد عايق -5
  

 مقـررات ملـي سـاختمان       19بط مبحـث    كاري حرارتي پوسته اين ساختمان در مجمـوع بـا ضـوا             اجراي عايق  
  .مطابقت دارد

  امضاء مهندس ناظر
 

 مقـررات ملـي سـاختمان       19با ضوابط مبحـث     به طور جدي    اين ساختمان   پوسته  كاري حرارتي    اجراي عايق  
  . داردمغايرت

  امضاء مهندس ناظر

۵
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4 از4 

  هاي مكانيكي  سيستم-6
  

   مناطق گرمايش و سرمايش ساختمان-6-1
  :اطق مستقل گرمايش و سرمايش ساختمان تعداد و عنوان من-

  پكيج/  موتورخانه -6-2
   خير     بلي  سرد/  مخازن آب گرم حرارتيكاري   عايق-
   خير     بلي   كنترل جداگانه دماي آب گرم مصرفي و آب گرم گرمايش-
   خير     بلي   وابستگي كنترل دماي سيستم به دماي هواي خارج-
   خير     بلي  ) مترمربع زيربنا1000براي بيش از ( براي كاركرد تجهيزات ريزي  وجود سيستم برنامه-
  ها ها و كانال  لوله-6-3
   خير     بلي  هاي سيستم آب گرم، گرمايش و سرمايش ها و كانال كاري حرارتي لوله  عايق-
  شده هاي داخل فضاهاي كنترل سامانه -6-4
   خير     بلي  هاي كنترل ترموستاتيك  وجود سامانه-
  شومينه -6-5
   خير     بلي  تماس با ديوار يا جدارهاي خارجي ساختماندر  شومينه -
  :هاي مكانيكي تأييد مهندس ناظر در مورد سيستم -6-6

  

   خير     بلي         ؟ هاي مكانيكي رعايت شده است ضوابط مبحث نوزدهم در مورد سيستمآيا 
  

 امضاء مهندس ناظر

  الكتريكي  نورپردازي سيستم-7
  

   خير     بلي  مصرف در فضاهاي با استفاده ممتد هاي كم  نصب المپ-
   خير     بلي  خروجي فضاها و قابل رؤيت بودن آنها/ نصب كليدها در ورودي  -
   خير     بلي  فضاهاي مستقلبيني كليدهاي جداگانه براي   پيش-
   خير     بلي  در مقرراتشده  دار در مورد فضاهاي مشخص بيني كليدهاي زمان  پيش-

  

  : نورپردازي الكتريكي س ناظر در مورد سيستمتأييد مهند
  

   خير     بلي         ؟  رعايت شده است نورپردازي الكتريكي ضوابط مبحث نوزدهم در مورد سيستمآيا 
  

  امضاء مهندس ناظر

۶
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5 از1 

   مقررات ملي ساختمان 19ليست مبحث  چك
   روش كاركردي–  پوسته ساختمانكاري حرارتي طراحي عايقجهت 

  
  

  ……....…………………………  :شماره پالك ثبتي  . ……………………………    :شماره جواز
  …………...…………………………………………...................………………  :آدرس ساختمان

  

  معمارمشخصات مهندس 
    …………………………  :وادگينام و نام خان

  .………………………  :شماره پروانه اشتغال

  مشخصات مهندس ناظر
      ………….………………  :نام و نام خانوادگي

  ..……………………… : شماره پروانه اشتغال
  

  
  
  
  

  
   ويژه اصلي عوامل - 1

  

  :)19 مبحث 4طبق جدول پيوست( گروه كاربري ساختمان -1-1
  كاربري د      ي ج كاربر    كاربري ب      كاربري الف 

  

  :)19 مبحث 3طبق جدول پيوست( نياز انرژي  محل احداث ساختمان -1-2
            كم       متوسط      زياد  

  

    : زيربناي مفيد ساختمان-1-3
   متر مربع 1000     بيش از        متر مربع 1000كمتر از 

  

  ي با جمعيت بيش از آيا محل احداث ساختمان در مركز استان يا در شهر-1-4
  خير      بلي      نفر واقع شده است؟ 1، 000،000 
  

               :)19  مبحث 5طبق پيوست (جويي در مصرف انرژي   گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه-1-5
    4گروه     3گروه     2گروه     1گروه 

  

۷
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5 از2 

    اطالعات كلي - 2
         غيربرقي برقي    .مشخص نماييد) 2-3-2-19طبق بند ( نوع انرژي مصرفي را -2-1
      غيروياليي وياليي    .تعيين نماييد) 2-1-19طبق تعريف بند ( نوع ساختمان را -2-2
  .مشخص كنيد) 5-3-2-19طبق بند (كه ساختمان غيروياليي است نوع استفاده را   در صورتي-2-3

           منقطع مداوم     
جويي در مصرف انرژي و   از نظر ميزان صرفه1غير وياليي است و درگروه  نكه ساختما  در صورتي-2-4

قرار دارد، آيا در طراحي از ضريب تصحيح ) 19 مبحث 3مطابق پيوست (اي با نياز گرمايي زياد  درمنطقه
استفاده ) 3-1-3-19طبق بند  (19هاي مندرج در مقررات ملي مبحث  انتقال حرارت مرجع و تخفيف

  خير       بلي               است؟ شده
ها،   ، مقدار شاخص خورشيدي را مشخص كرده، كروكي4-2 در صورت مثبت بودن جواب سئوال -2-5

   = Is          .پيوست  نماييد) 19 مبحث 2طبق پيوست (مقاطع و تصاوير مورد نياز را 
) 19وست طبق پي( حرارتي ساختمان را ، گروه اينرسي4-2 در صورت مثبت بودن جواب سئوال -2-6

  .مشخص و محاسبات را پيوست نماييد
  اينرسي حرارتي زياد   اينرسي حرارتي متوسط        اينرسي حرارتي كم

 ، ضريب تصحيح انتقال 6-2 و 5-2 ، با توجه به نتايج 4-2 در صورت مثبت بودن جواب سئوال -2-7
  :  حرارت مرجع و حجم مفيد ساختمان مشخص گردد

 [W/m3.K]  γ  =       V    =                         [m3]   
  
  : مورد استفاده در طراحي ساختمان را با تكميل جدول زير مشخص كنيدانواع جدارهاي تعداد -2-8

  

  نام جدار
  تعداد
  انواع

  شماره اولين
  عنصر

  آخرينشماره 
  عنصر

        ديوار
        بام تخت يا شيبدار
        كف در تماس با هوا
        كف در تماس با خاك

        جدار نورگذر
        در

        نشده فضاي كنترل

۸
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5 از3 

   تعيين ضرايب انتقال حرارت عناصر ساختماني - 1-فرم  الف
بـا  (در كادر زير، مشخص نماييـد  دهنده  و شماره عناصر مورد نظر را،  هاي تشكيل جزييات اجرايي مربوط به اليه  

در ضمن، براي هر مورد، مقاومت حرارتي و ضريب انتقـال حـرارت عناصـر               ). نشان دادن طرف داخل و خارج عنصر      
  . مختلف را مشخص نماييد

      :شماره عنصر
    .نوع عنصر با عالمت  مشخص گردد

      
      ديوار  
      بام تخت يا شيبدار  
     كف در تماس با هوا  
     كف در تماس با خاك  
      جدار نورگذر  
      در  
              نشده فضاي كنترل  

  
  

شماره 
  اليه

مشخصات مصالح 
  دهنده اليه تشكيل

مرجع مورد استناد براي 
 تعيين ضريب هدايت حرارت

  ضريب هدايت حرارت

 (W/m.K) 
 ضخامت اليه

d  (m) 

مقاومت 
 حرارتي اليه
R (m2.K/W) 

         
         
         
         
         
           

  اليه هوا
مرجع مورد استناد براي 

تعيين مقاومت حرارتي بين 
 سطح عنصر و هواي محيط

  توضيحات
مقاومت 

  حرارتي هوا
R (m2.K/W) 

       يا فضاي كنترل نشده داخل
          خارج 

     RT          (m2.K/W)  مقاوت حرارتي كل عنصر   
   U           (W/m2.K)ضريب انتقال حرارت عنصر   

  

۹
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5 از4 

   تعيين توان حرارتي و ضرايب انتقال حرارت عناصر ساختماني  - 2-فرم  الف
  

  :هاي عناصر زير بايد تكميل گردد اين فرم براي هريك از گروه
  

 ديوار 
 بام تخت يا شيبدار 
 كف در تماس با هوا 
 كف در تماس با خاك 
 جدار نورگذر 
 در 
 نشدهفضاي كنترل 
 رارتيهاي حپل 

  
  .باشد هاي ذكر شده در باال مدنظر مي با عالمت مشخص نماييد در اين فرم كدام گروه از گروه

  
  

  شماره عنصر
  ضريب انتقال حرارت

  عنصر  
U (W/Km2) 

  مساحت 
  

A(m2) 

 1ضريب تقليل

  

  
U.A  

(W/K) 

 2توان حرارتي
U.A.  
 (W/K) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     

            جمع
  

  =   P    =   Σ (U.A.)       توان حرارتي كل مربوط به عناصر اين گروه

  

                                                 
 . هاي كافي قابل كاهش باشد هاي علمي معتبر و داده روش شود، مگرآنكه با استناد به  فرض مي1  مساوي با   مقدار1
 .باشد كلوين درجه 1هاي داخل و خارج  كه اختالف دماي بين محيط گذرد، زماني زان انرژي است كه در واحد زمان از عنصري مي توان حرارتي مي2

۱۰
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5 از5 

    تعيين ضريب انتقال حرارت مرجع و طرح ساختمان - 3 -فرم  الف
  
  

  A  Û  Û . A  U . A  گروه عنصر ساختماني
  [m2] [W/(m2.K)] [W/K] [W/K] 

          رديوا
          بام تخت يا شيبدار
          كف در تماس با هوا
          كف در تماس با خاك

          جدار نورگذر
          در

          نشده فضاي كنترل
          هاي حرارتي پل

  
               = H = (W/K)      :ضرايب انتقال حرارت ساختمان

                 
  

 بيـشتر باشـد،     )(از ضريب انتقال حـرارت مرجـع        ) H(كه مقدار ضريب انتقال حرارت طرح         در صورتي 
  .بايد تغيير يابد) …كاري حرارتي،  ميزان عايق(طراحي قابل قبول نيست و مشخصات عناصر 

  
  
  
  
  
  
  
  

۱۱
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3 از1 

   مقررات ملي ساختمان 19ليست مبحث  چك
  تجويزي روش –  پوسته ساختمانكاري حرارتي طراحي عايقجهت 

  
  

  ……....…………………………  :شماره پالك ثبتي  . ……………………………    :شماره جواز
  …………...…………………………………………...................………………  :آدرس ساختمان

  

  معمارمشخصات مهندس 
   …………………………  :ادگينام و نام خانو

  .………………………  :شماره پروانه اشتغال

  مشخصات مهندس ناظر
      ………….………………  :نام و نام خانوادگي

  ..……………………… : شماره پروانه اشتغال
  

  
  
  

   ويژه اصلي عوامل - 1
  :)19 مبحث 4طبق جدول پيوست( گروه كاربري ساختمان -1-1

  كاربري د      كاربري ج     كاربري ب      كاربري الف 
  :)19 مبحث 3طبق جدول پيوست( نياز انرژي  محل احداث ساختمان -1-2

            كم       متوسط      زياد  
    : زيربناي مفيد ساختمان-1-3

   متر مربع 1000     بيش از        متر مربع 1000كمتر از 
  عيت بيش از آيا محل احداث ساختمان در مركز استان يا در شهري با جم-1-4
  خير      بلي      نفر واقع شده است؟ 1، 000،000 
               :)19  مبحث 5طبق پيوست (جويي در مصرف انرژي   گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه-1-5

    4گروه     3گروه     2گروه     1گروه 
  
  

    اطالعات كلي - 2
  :مشخص گردد) 19 مبحث 2-2-3-19طبق بند ( با توجه به شرايط طرح، ضرايب مورد استفاده -2-1

       %85  ضريب كاهش        گيري از انرژي خورشيدي بهره
     %120  ضريب افزايش         استفاده از انرژي برقي

       %88  ضريب كاهش      امكان كاهش سطوح جدارهاي نورگذر
       %82  ضريب كاهش      هاي نوين تهويه استفاده از سيستم
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3 از2 

هـاي حاصـل بـراي جـدارهاي مختلـف پوسـته               ، مقاومـت   1-2شده در قسمت      به ضرايب مشخص   با توجه    -2-2
  خارجي چقدر است؟

  
  طرح  مرجع  نوع جدار  [K.m2/W]  مقاومت حرارتي

      سبك  
      سنگين  ديوار
      مجاور فضاي كنترل نشده  
      سبك  
      سنگين  سقف
      مجاور فضاي كنترل نشده  
      سبك  

      سنگين   مجاور هواكف
      مجاور فضاي كنترل نشده  

      عايق پيراموني  كف روي
      عايق زير تمام سطح  خاك

  
هاي عناصر ساختماني بـيش از مقـدار حـداكثر تعيـين              در صورتي كه ضريب انتقال حرارت متوسط يكي از گروه         : توضيح

جزييات ايـن محاسـبات و      . ده شود  مقررات ملي ساختمان باشد، الزم است از روش طراحي الف استفا           19شده در مبحث    
  . گردد ليست ارائه مي   چك3مقادير الزم براي تعيين ضريب انتقال حرارت مرجع در فرم 

  
  : تعداد و شماره عناصر مورد استفاده در طراحي ساختمان را با تكميل جدول زير مشخص كنيد -2-3

  
 شماره آخرين عنصر  شماره اولين عنصر  تعداد  نوع عنصر

        ديوار
        بام تخت يا شيبدار
        كف در تماس با هوا
        كف در تماس با خاك

        جدار نورگذر
        در

        نشده فضاي كنترل
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3 از3 

   تعيين ضرايب انتقال حرارت عناصر ساختماني – 1 -فرم  ب
  

بـا نـشان دادن   (ص نماييـد  دهنده  و شماره عناصر مورد نظر را، در كادر زيـر، مـشخ              هاي تشكيل   جزييات اجرايي مربوط به اليه    
  . در ضمن، براي هر مورد، مقاومت حرارتي عناصر مختلف را مشخص نماييد). طرف داخل و خارج عنصر

      
      :شماره عنصر 

      
      .نوع عنصر با تيك مشخص گردد

      ديوار  
     بام تخت يا شيبدار  
     كف در تماس با هوا  
     كف در تماس با خاك  
      جدار نورگذر  
      در  
             نشده فضاي كنترل  
  = R  [m2.K/W]  مقاوت حرارتي عنصر   

  
  
  
  

      :شماره عنصر 
      

      .نوع عنصر با تيك مشخص گردد
      ديوار  
     بام تخت يا شيبدار  
     كف در تماس با هوا  
     كف در تماس با خاك  
      جدار نورگذر  
      در  
             نشده فضاي كنترل  
  = R  [m2.K/W]   عنصر مقاوت حرارتي  

  
  

۱۴

http://icivil.ir/omran


۱۵

http://icivil.ir/omran


  كشي گاز هاي لوله ، ترسيم و بررسي نقشهتهيهدستورالعمل   

  12از   2  شماره صفحه:  WI-GI-01-00  شماره سند:

 


 ا	��ن ���ان�� ��ز��ن ���م ��

  فهرست

  3  ........................................................................................................................................................  هدف  - 1

  3  ......................................................................................................................................  كاربرد محدوده  - 2

  3  .....................................................................................................................................................  تعاريف  - 3

  7  ............................................................................................................................................  دستورالعمل  - 4

  12  ................................................................................  گاز كشي لوله هاي نقشه در اختصاري عالئم  - 5
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  كشي گاز هاي لوله ، ترسيم و بررسي نقشهتهيهدستورالعمل   

  12از   3  شماره صفحه:  WI-GI-01-00  شماره سند:

 


 ا	��ن ���ان�� ��ز��ن ���م ��

  هدف  -1

هـاي خـانگي،    هاي لوله كشي گاز ساختمان نقشهو ترسيم تهيه  كردنهدف از ارائه اين دستورالعمل يكسان 

 psiمتر مكعب بر ساعت و فشار  160(تا مصرف تجاري و صنعتي 
1

4
  باشد. مي)  

  محدوده كاربرد   - 2

اين دسـتور العمـل بـراي كليـه نـاظران و مجريـان فعـال تحـت پوشـش دفـاتر نماينـدگي سـازمان             رعايت 

  نظام مهندسي ساختمان استان تهران الزامي مي باشد.

  يفرتعا - 3

ــيج  ــايش     : پك ــده آب گــرم ســرويس بهداشــتي و آب گــرم سيســتم گرم ــأمين كنن دســتگاه گازســوز ت

  گردد. صورت مستقل نصب مي سكوني بهكه معموالً براي هر واحد م داخل ساختمانها

  دســتگاهي كــه فشــار گــاز ورودي را كــاهش داده و آن را بــه: تنظــيم كننــده فشــار گــاز (رگوالتــور)

  مي دارد. ميزان فشار مورد نظر براي مصرف، ثابت نگه

  سوزد. ها مي دستگاهي كه داراي يك يا چند مشعل بوده و گاز در اين مشعل: دستگاه گازسوز

متــر مكعــب در ســاعت  5/1 دســتگاهي كــه مقــدار گــاز مصــرفي آن از : گازســوز پرمصــرفدســتگاه 

  بيشتر باشد.

مجرايــي بــا مقطــع دايــره يــا چهــارگوش جهــت هــدايت گازهــاي محفظــه احتــراق دســتگاه   : دودكــش

  نوع است: دوساختمان، كه بر  گازسوز به بيرون از

ه و مخصــوص وســيله گازســوز دودكشــي كــه در كارخانــ الــف) دودكــش ســاخته شــده در كارخانــه:

  شده است. ساخته

دودكشــي كــه از ورق فــوالدي گــالوانيزه يــا از ورق فــوالدي ســياه در كارگــاه و  ب) دودكــش فــوالدي:

  محل ساختمان ساخته شود. يا در

  باشد. ساختمان هايي كه مورد استفاده و مراجعه عموم مردم مي: ساختمان هاي عمومي

  و كنترل ساختمان يقانون نظام مهندس قانون :

  ساختمان. يسازمان نظام مهندس :سازمان
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  كشي گاز هاي لوله ، ترسيم و بررسي نقشهتهيهدستورالعمل   

  12از   4  شماره صفحه:  WI-GI-01-00  شماره سند:

 


 ا	��ن ���ان�� ��ز��ن ���م ��

  .تهران ساختمان استان يسازمان نظام مهندس استان: سازمان

مجموعـه لولـه كشـي گـاز سـاختمان (مشـتمل بـر لولـه كشـي          : سيستم لوله كشـي گـاز سـاختمان   

مصـرف خـتم    شـيرهاي  خروجـي رگوالتـور آغـاز و بـه     رابط، كنتور و لوله كشـي داخـل سـاختمان) كـه از    

  شود. مي

سيسـتمي كـه فضـاي داخـل اتـاق يـا محـل نصـب دسـتگاه گازسـوز را جهـت تعـويض             : سيستم تهويـه 

ــواي  ــان ه ــا ايجــاد جري ــوا ي ــه  ه ــازه در آن محــل، ب ــواي آزاد راه    ت ــه ه ــا غيرمســتقيم ب طــور مســتقيم ي

  دهد. مي

پـااليش، انتقـال،   يكـي از شـركت هـاي اصـلي تـابع وزارت نفـت اسـت كـه عهـده دار           :شركت ملّي گـاز 

  باشد. در كشور مي صادرات و توزيع گاز طبيعي

سـازماني كـه برخـي از وظـايف شـركت ملّـي گـاز ايـران را در سـطح كـوچكتري در             :شركت گاز ناحيه

  هر ناحيه به عهده دارد.

ــالح  ــراد ذيص ــات، مشــاورين و اف ــا حقــوقي كــه از مراجــع   :شــركتها، موسس شــخص حقيقــي و ي

  صالحيت معتبر باشند. تخصصي مربوطه داراي مجوز و گواهينامهقانوني جهت كار 

  شود. كشي داخلي نصب مي شير ربع گرد توپكي كه بعد از كنتور بر روي لوله : شير اصلي

شير ربـع گـرد نـوع تـوپكي كـه در انتهـاي انشـعاب مربـوط بـه هـر دسـتگاه گازسـوز قـرار              : شير مصرف

  مي گيرد.

بـه هـر واحـد     يورود يلولـه كشـ   يكـه در ابتـدا   يبـع گـرد تـوپك   ر شـير  :(قطع كن واحد) يفرع يرش

  شود. ينصب م

گـردد و در حالـت    يكـه قبـل از رگوالتـور نصـب مـ      يگوشـواره ا  يسـماور  يرشـ  :قبل از رگوالتور يرش

  .مناسب باشد psi60يا  bar4براي فشار بسته، قابل قفل كردن بوده و 

ايمنـي كـه در مسـير لولـه كشـي گـاز نصـب و در        وسـيله اي   :شير خودكار قطع جريان گـاز اضـافي  

  نمايد. جريان گاز را قطع مي صورت عبور جريان گاز، بيش از حد تنظيم شده،

وسـيله اي كـه در هنگـام بـروز زلزلـه بـا شـدت از         :شير خودكار قطع گاز حسـاس در مقابـل زلزلـه   

  مي نمايد. تعيين شده در آن، جريان گاز را به طور خودكار قطع پيش

۱۸

http://icivil.ir/omran


  كشي گاز هاي لوله ، ترسيم و بررسي نقشهتهيهدستورالعمل   

  12از   5  شماره صفحه:  WI-GI-01-00  شماره سند:

 


 ا	��ن ���ان�� ��ز��ن ���م ��

  ساختمان يمبحث هفدهم مقررات ملّ هفدهم: مبحث

بــه  يشــگاههاكــه از پاال )عمــدتاً متــان( يگــاز يهــا يــدروكربنشــده ه يشپــاال مخلــوط : يعــيگــاز طب

  باشد . يعي ميگاز طب يشود. هرجا كلمه گاز آمده به معنا ينقاط مصرف منتقل م

كننــده مقــدار مصــارف، نقشــه هــا ،  يــينكــه طــراح، محاســب و تع يحقــوق يــا يقــيشــخص حق طــراح:

گـاز براسـاس مبحـث هفـدهم كـه داراي پروانـه اشـتغال         يكشـ  يـزات لولـه  ، مصالح و تجه يمشخصات فن

ــار از وزارت راه و شهرســازي در رشــته تأس  ــه ك  يطراحــ يتداراي صــالح و ســاختمان يكيمكــان يســاتب

  باشد. يگاز مربوطه از وزارت راه و شهرسازي م يلوله كش

 ينـدگي دفـاتر نما  يـا كـه در سـاختمان مركـزي سـازمان اسـتان       يفنـ و واحـدي اسـت اداري    گـاز:  واحد

 دهد. يرا انجام م گازامور مربوط به  كه شود يم يلشهرستان ها تشكتهران و آن در 

قســمت عمــودي و انتهــايي انشــعاب گــاز كــه جهــت نصــب رگوالتــور بــر روي آن توســط  : علمــك گــاز

  گيرد. كي به ملك مصرف كننده قرار ميو مت شركت گاز، در مجاورت

  رود. كار مي دستگاهي كه براي اندازه گيري حجم گاز مصرفي به :كنتور گاز

مخلــوط پــااليش شــده هيــدروكربن هــاي گــازي (عمــدتاً متــان) كــه از پااليشــگاه هــا بــه : گــاز طبيعــي

  گاز طبيعي است.مي شود. در اين مقررات هر جا كه كلمه گاز آمده به معني  نقاط مصرف منتقل

  )آشكار ساز نشت گازگازياب (

حسـاس در مقابـل وجـود گـاز قابـل اشـتعال در        يا يلهوسـ  آشـكار سـاز گـاز قابـل اشـتعال :      -الف 

 يـا و  ينـور  يـا  يصـوت  يـق گـاز را بـه طر   وجـود  غلظـت گـاز بـه حـد خطرنـاك،      يدنكه قبل از رس يطمح

  . يدنما ياعالم م يگرطرق د

ـ   -ب   يدكربنحسـاس در مقابـل وجـود گـاز مونوكسـ      يا يلهوسـ  كـربن :  ديآشكار ساز گـاز مونوكس

 يصـوت  يـق وجـود گـاز را بـه طر    ppm 50 غلظـت گـاز بـه حـد خطرنـاك      يدنكـه قبـل از رسـ    يطدر مح

  . يدنما ياعالم م يگرطرق د ياو  ينور يا

  كند. لوله اي كه وسيلة گا زسوز را به دودكش مرتبط مي: لوله رابط دودكش

  لوله كشي رابط بين رگوالتور و كنتور گاز.: لوله كشي رابط

۱۹

http://icivil.ir/omran


  كشي گاز هاي لوله ، ترسيم و بررسي نقشهتهيهدستورالعمل   

  12از   6  شماره صفحه:  WI-GI-01-00  شماره سند:

 


 ا	��ن ���ان�� ��ز��ن ���م ��

لولـه كشـي داخـل سـاختمان كـه بالفاصـله پـس از خروجـي كنتـور و يـا ايسـتگاه            : لوله كشي داخلـي 

  گردد. شيرهاي مصرف ختم مي تقليل فشار شروع و به

شـخص حقيقـي يـا حقـوقي كـه اقـدامات الزم را مطـابق ضـوابط انجـام و شـماره            ( مشترك ): يمتقاض

 باشد. به وي تخصيص يافتهاشتراك 

شــخص حقــوقي كــه داراي گواهينامــه صــالحيت اجــراي لولــه كشــي گــاز ســاختمان از وزارت   مجــري :

  باشد. مسكن و شهرسازي مي

ــاز:  ــاظر گ ــدس ن ــد وزارت مســكن و   شــ مهن ــورد تأيي ــه صــالحيت وي م ــوقي ك ــا حق ــي ي خص حقيق

تأسيسـات لولـه كشـي گـاز طبيعـي      كنتـرل و تأييـد طـرح و محاسـبات      شهرسازي مي باشـد و مسـئوليت  

دودكـش هـا و مسـيرهاي تهويـه مربـوط بـه وسـايل گازسـوز سـاختمان           و مصالح مصرفي و كنتـرل ابعـاد  

  آزمايش هاي مربوطه را برعهده دارد. ها، نظارت بر اجراي عمليات لوله كشي و

فتـه و وسـائل   نقطه اي كه در انتهاي هـر يـك از انشـعا بهـاي لولـه كشـي داخلـي قـرار گر         : نقطة مصرف

  مي شود. آن متصل گازسوز به

روش طبيعـي و يـا بـا اسـتفاده از وسـيلة مكـانيكي بـراي تهويـة هـواي اتـاق يـا             مجرايي كه بـه : هواكش

  شود. گازسوز استفاده مي محل نصب دستگاه

  گردد. هوايي كه براي احتراق در قبل و بعد از مشعل با سوخت مخلوط مي: هواي احتراق

هوايي كه عالوه بر هـواي مـورد نيـاز سـوخت، از محفظـة احتـراق عبـور مـي كنـد و بـراي           : هواي اضافي

  است. سوخت كامل الزم

هوايي كه براي ايجـاد جريـان هـواي تـازه داخـل اتـاق محـل نصـب دسـتگاه، بـه آنجـا وارد            : هواي تهويه

  مي گردد.
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A0 = 1188 mm × 840 mm 

A1 = 840 mm × 594 mm 

A2 = 594 mm × 420 mm 

A3 = 420 mm × 297 mm 

A4 = 297 mm × 210 mm 
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  كشي گاز هاي لوله ، ترسيم و بررسي نقشهتهيهدستورالعمل   

  12از   11  شماره صفحه:  WI-GI-01-00  شماره سند:

 


 ا	��ن ���ان�� ��ز��ن ���م ��

آشـنا   يمنـي و مسـائل ا  يفبـه وظـا   يـد مالـك با  17مطـابق مبحـث    ينكـه نظـر بـه ا   ينمچنه - 1-8- 13- 4

بـر اسـاس مبحـث     يقـا كـه دق  يـر مكتـوب باشـد مـتن ز    يـد كـار بـه مالـك با    يلتحو يگرگردد و از طرف د

) آنـرا امضـا   1(طبـق فـرم    يو ينـده نما يـا نوشـته و مالـك    يوتريقسـمت بـه طـور كـامپ     يكاست در  17

  : يدنما

ــك موظــف اســت در ســاخت و نصــب كاب " ــق نقشــه رعا  ينــتمال ــاز فاصــله را طب ــتو اجــاق گ ــدنما ي  ي

تـازه را مسـدود    يهـوا  يهـا  يچـه وجـه در  يچ) و بـه هـ  يمترسـانت  20تـا اجـاق گـاز حـداقل      ير(فاصله شـ 

در پشـت   Hسـتقرار كالهـك   گازسـوز و ا  يلنكند و همـواره از بـاز بـودن آنهـا و بـاز بـودن دودكـش وسـا        

وجـه   يچو بـه هـ   يـد نما يضتعـو  يگازسـوز را قبـل از فرسـودگ    يهـا  دسـتگاه  يلنگو شـ  باشـد بام مطمئن 

ندهـد و بـه هنگـام واگـذاري ملـك بـه        ييـري گازسـوز تغ  يـزات و نصـب تجه  يمجاز در لوله كشـ  يربطور غ

لولـه هـا تسـت و     يـه همچنـين كل  مالـك جديـد برسـاند.   آگـاهي  مكتـوب بـه   تعهدنامه را ديگران مفاد اين 

  ".يدمالك گرد يلتحو يرهاو با درپوش هوابند ش شارتحت ف

ــك در  - 1-9- 13- 4 ــش ت ــوص دودك ــزي،  خص ــداره فل ــخامت ج ــداقل ض ــوالدي  ح ــزي از ورق ف ــه فل لول

باشـد و بايــد بـا مــواد مناسـب عــايق بنـدي شــده و      مــي mm 5/1و ورق فــوالدي سـياه   mm1گـالوانيزه   

 رج شود.مشخصات كامل دودكش در نقشه د

متــر مكعــب در ســاعت بــه ازاي هــر متــر مكعــب  3/0تــا  1/0مصــرف گــاز بــراي اســتخر  -1-10- 13- 4

 شود. آب استخر حسب سايز كنتور تعيين مي

كــه محاســبات گرمايشــي توســط مهنــدس تاسيســات انجــام  بــراي واحــدهاي مســكوني  -1-11- 13- 4

ا تـ  120متـر مكعـب در سـاعت و بـراي واحـدهاي       5/2متـر مربـع مصـرف پكـيج      120زيـر  نشده اسـت،  

متـر مربـع تعيـين تعـداد پكـيج و       250متـر مكعـب در سـاعت و بـاالي      5/3متر مربع ، مصرف گـاز   250

 شود. هاي تاسيساتي منظور مي مصرف با نظر مهندس طراح و از طريق نقشه

-  
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  كشي گاز هاي لوله ، ترسيم و بررسي نقشهتهيهدستورالعمل   

  12از   12  شماره صفحه:  WI-GI-01-00  شماره سند:

 


 ا	��ن ���ان�� ��ز��ن ���م ��

  هاي لوله كشي گاز عالئم اختصاري در نقشه - 5

 اختصاري در نقشه هاي لوله كشي گاز : عالئم1-5 جدول 

  عالمت اختصاري  دستگاه گازسوز  عالمت اختصاري  دستگاه گازسوز

 Ps  كوچك پكيج WHw آبگرمكن فوري ديواري

  Pb  پكيج بزرگ  WHg دار (زميني) آبگرمكن مخزن

  FP  شومينه  GC  شعله فردار) 5اجاق گاز خانگي (

  B  ديگهاي حرارتي  GCC  اجاق گاز تجاري

 BA  كباب پز خانگي  H  بخاري خانگي دودكش دار

 SD  سوناي خشك  Hw  بخاري ديواري

 SW  سوناي بخار  Hws  بخاري كارگاهي

 SK  جكوزي  RC  پلوپز خانگي

  P  استخر  RCc  پلوپز تجاري

  RH  مشعل گرماتاب LI  روشنايي
 

 : عالئم نقشه هاي لوله كشي گاز 2-5 جدول 

  عالمت اختصاري  عنوان  / شكلعالمت اختصاري  عنوان

     عبور لوله از غالف

       رود لوله باال مي

        رود لوله پايين مي

        كپ

       مهره ماسوره

       شير قفل شونده

    .E.V  واحدكن  شير قطع
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گ
شــــرح رنـــــ

آدرس و كد پســــــــــــــــــــــــيت ملك:  

نـــام شــــــــركت جمــــــــري
ــــت
مشـــــــــــاره ثـبــــــــــ

نــــام و نــــام خـــــــــــــــــانوادگي مالك
كد ملــــــي

ك 
موقعيـــت جغرافيــــايي ملـ

جتــــــــــــــــــاري
نـــــــوع كـــــــــــاربري: 

صــــــــــــــــــــــــــــــنعيت
اداري

آموزشــــــــــي

بدينوســــــــــــــــــــــــــــــــيله جمــــــــري پــــــــــــــــروژه بـــــــا مشخصــــات بـــــــــاال  متعهــــــــــــد مي شـــــود كـــه لولــــــــــــــه ها و مصــــــــــاحل اجـــرا شـــــده در 
ــــث    می باشــــــــــد 

سيســـــــــــــــــتم لولـــــــــــــه كشــــي گـــــاز مطــــــــــابق جداول مصــــــــــاحل مصـــــــــــــــرفی و اســـــــــــــــتانداردهای ذکــــــــر شـــــده در مبحــــ
ــت 
ــــت مهنــــدس نـــــاظر رســـــــــــــيده اس

ــت و مصـــــــــــاحلي غـــــــــري از آنچـــــــه بـــــــــــه رويــــ
ــــت مهنــــدس نـــــاظر رســـــــــــــيده اس

کـــــــــه بـــــــــــه رويــــ
ــت.
ــــط پيمانكــــــــــــــار اجـــرا نشــــــــده اس

توســـــــ

4
"

3
"

2½
"

2
"

1½
"

1¼
"

1
"

¾
"

½
"

نــــــــوع مـصـــــرف كننــــــــــــده

تعـــــــــــداد

نــــــــوع مـصـــــرف كننــــــــــــده

تعـــــــــــداد مصــــــرف كننـــــــــــده ها
زيــــــــر بنـــــــــــاي كل

مجــــــع كل مصــــــرف
دورتـــــــــــــــــــرين نقطــــــــــــه مصــــــرف ســــــــاختمان

مـــــــــرت مــــــــــــربع
زيــــــــر بنـــــــــــاي مفيــــــــــــد حــــــــــــــــراريت

مـــــــــرت مــــــــــــربع

عمومــــي
تعـــــــــــداد واحـد

تعـــــــــــداد طبـقـــــــــــات

مـــــــــرت
مـــــــــرت

دورتـــــــــــــــــــرين نقطــــــــــــه مصــــــرف واحـد

آدرس جمــــــــري:

عــدد
ـــب بــــــــر ســــاعت

مـــــــــرت مكع

ش.ش.
مــــــــــــــــذهيب

مشـــــــــــاره پروانــــــــــــــــــه كســب
نـــام و نـــام خــــــــــــــانوادگي مـــــدير عامـل

كد مـلــــي

نــــام پــــــــدر
ـصــــــــادره

ي اســـتان تهــران
ســازمان نظــام مهندســـ

طبقــــــــــــــــه واحـد
ــت واحـد

جه

پلوپــــــــــــــــــــــــــــز خــــــــــــــانگي
RC

آبگــــــــــــــــــــــــــــرمکن ديـــــــــــــواري
W

H
w

آبگــــــــــــــــــــــــــــرمکن زميـــــــــــــــــــــين
W

H
g

روشـــــــــــــــــــــنايي
LI

پكيــــــــــــــــــــج  كوچك
PS

پكيــــــــــــــــــــج  ـبـــــــــــــــــــزرگ
Pb

مصـــــــرف شــــــــــــــوفاز
B

مـصـــــرف
مجــــــع مصــــــرف

m³hr
m³hr

مـصـــــرفتعـــــــــــداد
مجــــــع مصــــــرف

m³hr
m³hr

مهـــر و امـضــاي مهنــــــدس نــــــاظر

تــــــــــــــــــاريخ تاييـــــــــــــــــــــد نقشــــــــــــــه        1395/01/01

مهـــر و امـضــاي جمــــــــــري

مســــــــــــــــــکونی

ــت.
ــــب گردـيـــــــــــــــده اس

ــــب " خمصــــــــــوص عبــــــــــــور جريــــــــان هوای تــــــــــــــــازه وســــــــايل گـــــاز ســــوز - بـــــــــــه هيـــــــــچ عنــــــــوان مســدود نشـــــــود" روی دريچــــــــــــه ها نصـــ
برچســـــــــ

اجاق گـــــــاز خــــــــــــــانگي فــــــــــــــردار
GC

خبــــــــــــــــــاري 
شــــــــــــــــــــــومينه

H
F.P.

جوشــــــــي
دنــــــــده اي

ســـــــه راهـــــــي
زانويــــــــــــــــــــي
تبــــــــــــــــــــــــــــديل
بوشـــــــــــــــن
اســـــــــــــــــــتاندارد

اتصـــــــــــــــــاالت مصـــــــــــــــــــرفی

نـــــــــوع اتـصــــــــــــــــاالت
نوارپيچـــــــــــــــــــــــــــــــي

ـگ آمــــــــــــيزي
رنـــــــ

نـــــــــوع درزبنـــــــــــــــــــدی

ــــــــش
نـــــــــوع پوشــــــ

معمولــــــــــی

ـشـــــــــــــــريها

هوابنـــــــــــــــــد

ســــــــــايز
طــــول (     )

لولــــــــــــــــــه مصـــــــــــــــــــرفی

اســـــــــــــــــتاندارد
DIN 2440

API5 L
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آدرس

شـــــــــــــري قفلــــــــــــــــــــــی

دودكش ـهــا از نـــــــوع ـســــــــــــــيماين بـــــــــــــوده و 
ــــب گرديـــــــــــــــــده اســت.

بــــــــا كالهك      نصـــ
H

شـــــــــــــري قـطــــــــــع  اضـــــــــــــطراری
E.V.

دريچـــــــــــــــه تــــــــــــــــــامني هــــوا

دريچـــــــــــــــه گـــــــــــردش هــــوا

ـــش دـســـــــــــــــــــــــتگاه گازســـــــــــــــوز
دودك

ـک
مقيــــــــــــاس ايزومرتيـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـک
مقيــــــــــــاس ايزومرتيـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1:100

1:100
تـــــــــــــــــــــاريخ ترســـــــــــــــــــــــيم نقشـــــــــــــــــه

صــــــــــــــــــفحه 1 از 1

تـــــــــــــــذکر مهم:
ــک پکيــــــــــــــــــــج فــــــــن دار      حمفظــــــــــــــــــه بســـــــــــــــــــــته     مدل........... بـــــــــــه مشـــــــــــاره 

در ايــــــن ملــ
 پروانــــــــــــــــــه 

 مشـــــــــــاره
 بـــــــا
 شـــــــــــــرکت

 جمـــــاز
 نصــــــاب

ــــط
ســــــــــريال..........................توســـــــ

ــت. 
ــــب و راه انـــــدازی شـــــده اس

ــــط آقــــای ............................ نصـــ
ــــب ............ توســـــــ

کســــ
ــت لولـــــــــــــه دودکش هـــــــــا بـــــــــــه حلـــــــاظ خـــــروج حمصـــــــــــــوالت احـــــــــــرتاق و تـــــــــــــامني هــــوای 

الزم بـــــــــــه ذکــــــــر اس
ــت.
مـــورد نيـــــــــاز دســــــــــــــــــتگاه بـــــــــــه تاييــــــــــــــــــد نصــــــاب رســـــــــــــيده اس

                                                             مهــر و امضـــای نصــــــاب جمـــــاز
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شــــرح رنـــــ

آدرس و كد پســــــــــــــــــــــــيت ملك:  

نـــام شــــــــركت جمــــــــري
ــــت
مشـــــــــــاره ثـبــــــــــ

نــــام و نــــام خـــــــــــــــــانوادگي مالك
كد ملــــــي

ك 
موقعيـــت جغرافيــــايي ملـ

جتــــــــــــــــــاري
نـــــــوع كـــــــــــاربري: 

صــــــــــــــــــــــــــــــنعيت
اداري

آموزشــــــــــي

بدينوســــــــــــــــــــــــــــــــيله جمــــــــري پــــــــــــــــروژه بـــــــا مشخصــــات بـــــــــاال  متعهــــــــــــد مي شـــــود كـــه لولــــــــــــــه ها و مصــــــــــاحل اجـــرا شـــــده در 
ــــث    می باشــــــــــد 

سيســـــــــــــــــتم لولـــــــــــــه كشــــي گـــــاز مطــــــــــابق جداول مصــــــــــاحل مصـــــــــــــــرفی و اســـــــــــــــتانداردهای ذکــــــــر شـــــده در مبحــــ
ــت 
ــــت مهنــــدس نـــــاظر رســـــــــــــيده اس

ــت و مصـــــــــــاحلي غـــــــــري از آنچـــــــه بـــــــــــه رويــــ
ــــت مهنــــدس نـــــاظر رســـــــــــــيده اس

کـــــــــه بـــــــــــه رويــــ
ــت.
ــــط پيمانكــــــــــــــار اجـــرا نشــــــــده اس

توســـــــ
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نــــــــوع مـصـــــرف كننــــــــــــده

تعـــــــــــداد

نــــــــوع مـصـــــرف كننــــــــــــده

تعـــــــــــداد مصــــــرف كننـــــــــــده ها
زيــــــــر بنـــــــــــاي كل

مجــــــع كل مصــــــرف
دورتـــــــــــــــــــرين نقطــــــــــــه مصــــــرف ســــــــاختمان

مـــــــــرت مــــــــــــربع
زيــــــــر بنـــــــــــاي مفيــــــــــــد حــــــــــــــــراريت

مـــــــــرت مــــــــــــربع

عمومــــي
تعـــــــــــداد واحـد

تعـــــــــــداد طبـقـــــــــــات

مـــــــــرت
مـــــــــرت

دورتـــــــــــــــــــرين نقطــــــــــــه مصــــــرف واحـد

آدرس جمــــــــري:

عــدد
ـــب بــــــــر ســــاعت

مـــــــــرت مكع

ش.ش.
مــــــــــــــــذهيب

مشـــــــــــاره پروانــــــــــــــــــه كســب
نـــام و نـــام خــــــــــــــانوادگي مـــــدير عامـل

كد مـلــــي

نــــام پــــــــدر
ـصــــــــادره

ي اســـتان تهــران
ســازمان نظــام مهندســـ

طبقــــــــــــــــه واحـد
ــت واحـد

جه

پلوپــــــــــــــــــــــــــــز خــــــــــــــانگي
RC

آبگــــــــــــــــــــــــــــرمکن ديـــــــــــــواري
W

H
w

آبگــــــــــــــــــــــــــــرمکن زميـــــــــــــــــــــين
W

H
g

روشـــــــــــــــــــــنايي
LI

پكيــــــــــــــــــــج  كوچك
PS

پكيــــــــــــــــــــج  ـبـــــــــــــــــــزرگ
Pb

مصـــــــرف شــــــــــــــوفاز
B

مـصـــــرف
مجــــــع مصــــــرف

m³hr
m³hr

مـصـــــرفتعـــــــــــداد
مجــــــع مصــــــرف

m³hr
m³hr

مهـــر و امـضــاي مهنــــــدس نــــــاظر
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مهـــر و امـضــاي جمــــــــــري

مســــــــــــــــــکونی

ــت.
ــــب گردـيـــــــــــــــده اس

ــــب " خمصــــــــــوص عبــــــــــــور جريــــــــان هوای تــــــــــــــــازه وســــــــايل گـــــاز ســــوز - بـــــــــــه هيـــــــــچ عنــــــــوان مســدود نشـــــــود" روی دريچــــــــــــه ها نصـــ
برچســـــــــ

اجاق گـــــــاز خــــــــــــــانگي فــــــــــــــردار
GC

خبــــــــــــــــــاري 
شــــــــــــــــــــــومينه
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F.P.

جوشــــــــي
دنــــــــده اي

ســـــــه راهـــــــي
زانويــــــــــــــــــــي
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آدرس
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شـــــــــــــري قـطــــــــــع  اضـــــــــــــطراری
E.V.

دريچـــــــــــــــه تــــــــــــــــــامني هــــوا

دريچـــــــــــــــه گـــــــــــردش هــــوا

ـــش دـســـــــــــــــــــــــتگاه گازســـــــــــــــوز
دودك

ـک
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تــــــــــــــــــاريخ تاييـــــــــــــــــــــد نقشــــــــــــــه        1395/01/01

آشــــــــــــــــــــــپزخانه پـــــــــــــــــــــــــذيرايي
هال

آسانســــــــــور

محــــام
خـــوابمحــــام

خـــواب

خـــواب

تــــــــــــــراس

كمد دـيـــــــــواري

كمد ديـــــــــــــواري
كمد ديـــــــــــــواري

كمد ديـــــــــــــواري

درب ضـــد حــــــــــــــريق
خـــود بســــــــــــــــــــــــــــته شـــو

ــــت
توالـــــــــــ

درز انقطــــــــــــــاع

پــــــــــالن طبـقـــــــــــــــــه اول

ــگ
پاركينـــــــــــــــــــــــ

آسانســــــــــور

ـــف
پــــــــــالن طبـقـــــــــــــــــه مهكـــ

پاســـــــــــــــــيو
دريـچـــــــــــه تــــــــــــــامني هــــواي تـــــــــــــازه 

ـبـــــــــــه ابعــــــــــــاد

R
e

frg.

مدل بوتـــــــــــــــــان  فـــــــــن دار پكـيـــــــــــــــج
 ســـــــــــريال مشــــــــــــاره 

فاصـــــــــــــــــــله بـــــــــــــــني 
شــــــــــري تــــــــا اجاق گـــــاز

حيـــــــاط

مـــــــــــــعرب عبـــــــــــــور دودكــش پكـيـــــــــــــــج ـبـــــــــــه قطـــــــر 

دريـچـــــــــــه هاي گـــــــــردش هــــوا

غـــالف جهــت عبـــــــــــــور لولــــــــــــــه از ديـــــــــوار

24/8
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خ مــــرزداران

خ ســــــــــــپهر

كوچــــــه ســــــــــــپهر 

پـــــــــالك **

دودكش ـهــا از نـــــــوع ـســــــــــــــيماين بـــــــــــــوده و 
ــــب گرديـــــــــــــــــده اســت.

بــــــــا كالهك      نصـــ
H

طبــق بنـــد 22-8-4 مبحــث 22 ایــن تاییدیـــــه بــه مدت 2 سال    اعتبـــار دارد.شــــبکه لولــه کشـــی گــاز ســاختمان و ملزومــات آن بایـــد 
ک  خواهد بــود.

س از تـــاریخ انقضـــــاءدوباره در دوره تنـــاوب بازرســـی گــردد در غــیر ایــن صــورت عواقب      احتمـــالی بــه عهده مالـ
 پــ
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گ
شــــرح رنـــــ

آدرس و كد پســــــــــــــــــــــــيت ملك:  

نـــام شــــــــركت جمــــــــري
ــــت
مشـــــــــــاره ثـبــــــــــ

نــــام و نــــام خـــــــــــــــــانوادگي مالك
كد ملــــــي

ك 
موقعيـــت جغرافيــــايي ملـ

جتــــــــــــــــــاري
نـــــــوع كـــــــــــاربري: 

صــــــــــــــــــــــــــــــنعيت
اداري

آموزشــــــــــي

بدينوســــــــــــــــــــــــــــــــيله جمــــــــري پــــــــــــــــروژه بـــــــا مشخصــــات بـــــــــاال  متعهــــــــــــد مي شـــــود كـــه لولــــــــــــــه ها و مصــــــــــاحل اجـــرا شـــــده در 
ــــث    می باشــــــــــد 

سيســـــــــــــــــتم لولـــــــــــــه كشــــي گـــــاز مطــــــــــابق جداول مصــــــــــاحل مصـــــــــــــــرفی و اســـــــــــــــتانداردهای ذکــــــــر شـــــده در مبحــــ
ــت 
ــــت مهنــــدس نـــــاظر رســـــــــــــيده اس

ــت و مصـــــــــــاحلي غـــــــــري از آنچـــــــه بـــــــــــه رويــــ
ــــت مهنــــدس نـــــاظر رســـــــــــــيده اس

کـــــــــه بـــــــــــه رويــــ
ــت.
ــــط پيمانكــــــــــــــار اجـــرا نشــــــــده اس
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نــــــــوع مـصـــــرف كننــــــــــــده

تعـــــــــــداد

نــــــــوع مـصـــــرف كننــــــــــــده

تعـــــــــــداد مصــــــرف كننـــــــــــده ها
زيــــــــر بنـــــــــــاي كل

مجــــــع كل مصــــــرف
دورتـــــــــــــــــــرين نقطــــــــــــه مصــــــرف ســــــــاختمان

مـــــــــرت مــــــــــــربع
زيــــــــر بنـــــــــــاي مفيــــــــــــد حــــــــــــــــراريت

مـــــــــرت مــــــــــــربع

عمومــــي
تعـــــــــــداد واحـد

تعـــــــــــداد طبـقـــــــــــات

مـــــــــرت
مـــــــــرت

دورتـــــــــــــــــــرين نقطــــــــــــه مصــــــرف واحـد

آدرس جمــــــــري:

عــدد
ـــب بــــــــر ســــاعت

مـــــــــرت مكع

ش.ش.
مــــــــــــــــذهيب

مشـــــــــــاره پروانــــــــــــــــــه كســب
نـــام و نـــام خــــــــــــــانوادگي مـــــدير عامـل

كد مـلــــي

نــــام پــــــــدر
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دودكش ـهــا از نـــــــوع ـســــــــــــــيماين بـــــــــــــوده و 
ــــب گرديـــــــــــــــــده اســت.
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ک  خواهد بــود.
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گ
شــــرح رنـــــ

آدرس و كد پســــــــــــــــــــــــيت ملك:  

نـــام شــــــــركت جمــــــــري
ــــت
مشـــــــــــاره ثـبــــــــــ

نــــام و نــــام خـــــــــــــــــانوادگي مالك
كد ملــــــي

ك 
موقعيـــت جغرافيــــايي ملـ

جتــــــــــــــــــاري
نـــــــوع كـــــــــــاربري: 

صــــــــــــــــــــــــــــــنعيت
اداري

آموزشــــــــــي

بدينوســــــــــــــــــــــــــــــــيله جمــــــــري پــــــــــــــــروژه بـــــــا مشخصــــات بـــــــــاال  متعهــــــــــــد مي شـــــود كـــه لولــــــــــــــه ها و مصــــــــــاحل اجـــرا شـــــده در 
ــــث    می باشــــــــــد 

سيســـــــــــــــــتم لولـــــــــــــه كشــــي گـــــاز مطــــــــــابق جداول مصــــــــــاحل مصـــــــــــــــرفی و اســـــــــــــــتانداردهای ذکــــــــر شـــــده در مبحــــ
ــت 
ــــت مهنــــدس نـــــاظر رســـــــــــــيده اس

ــت و مصـــــــــــاحلي غـــــــــري از آنچـــــــه بـــــــــــه رويــــ
ــــت مهنــــدس نـــــاظر رســـــــــــــيده اس

کـــــــــه بـــــــــــه رويــــ
ــت.
ــــط پيمانكــــــــــــــار اجـــرا نشــــــــده اس
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نــــــــوع مـصـــــرف كننــــــــــــده

تعـــــــــــداد

نــــــــوع مـصـــــرف كننــــــــــــده

تعـــــــــــداد مصــــــرف كننـــــــــــده ها
زيــــــــر بنـــــــــــاي كل

مجــــــع كل مصــــــرف
دورتـــــــــــــــــــرين نقطــــــــــــه مصــــــرف ســــــــاختمان

مـــــــــرت مــــــــــــربع
زيــــــــر بنـــــــــــاي مفيــــــــــــد حــــــــــــــــراريت

مـــــــــرت مــــــــــــربع

عمومــــي
تعـــــــــــداد واحـد

تعـــــــــــداد طبـقـــــــــــات

مـــــــــرت
مـــــــــرت

دورتـــــــــــــــــــرين نقطــــــــــــه مصــــــرف واحـد

آدرس جمــــــــري:

عــدد
ـــب بــــــــر ســــاعت

مـــــــــرت مكع

ش.ش.
مــــــــــــــــذهيب

مشـــــــــــاره پروانــــــــــــــــــه كســب
نـــام و نـــام خــــــــــــــانوادگي مـــــدير عامـل

كد مـلــــي

نــــام پــــــــدر
ـصــــــــادره

ي اســـتان تهــران
ســازمان نظــام مهندســـ

طبقــــــــــــــــه واحـد
ــت واحـد

جه

پلوپــــــــــــــــــــــــــــز خــــــــــــــانگي
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آبگــــــــــــــــــــــــــــرمکن ديـــــــــــــواري
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روشـــــــــــــــــــــنايي
LI

پكيــــــــــــــــــــج  كوچك
PS

پكيــــــــــــــــــــج  ـبـــــــــــــــــــزرگ
Pb

مصـــــــرف شــــــــــــــوفاز
B

مـصـــــرف
مجــــــع مصــــــرف

m³hr
m³hr

مـصـــــرفتعـــــــــــداد
مجــــــع مصــــــرف

m³hr
m³hr

مهـــر و امـضــاي مهنــــــدس نــــــاظر

تــــــــــــــــــاريخ تاييـــــــــــــــــــــد نقشــــــــــــــه        1395/01/01

مهـــر و امـضــاي جمــــــــــري

مســــــــــــــــــکونی

ــت.
ــــب گردـيـــــــــــــــده اس

ــــب " خمصــــــــــوص عبــــــــــــور جريــــــــان هوای تــــــــــــــــازه وســــــــايل گـــــاز ســــوز - بـــــــــــه هيـــــــــچ عنــــــــوان مســدود نشـــــــود" روی دريچــــــــــــه ها نصـــ
برچســـــــــ

اجاق گـــــــاز خــــــــــــــانگي فــــــــــــــردار
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خبــــــــــــــــــاري 
شــــــــــــــــــــــومينه
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ســـــــه راهـــــــي
زانويــــــــــــــــــــي
تبــــــــــــــــــــــــــــديل
بوشـــــــــــــــن
اســـــــــــــــــــتاندارد

اتصـــــــــــــــــاالت مصـــــــــــــــــــرفی

نـــــــــوع اتـصــــــــــــــــاالت
نوارپيچـــــــــــــــــــــــــــــــي

ـگ آمــــــــــــيزي
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هوابنـــــــــــــــــد

ســــــــــايز
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اســـــــــــــــــتاندارد
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روکـــــــــــــــار
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نــــام و نــــام خـــــــــــــــــــانوادگی
نــــام پـــــــــدر

صـــــــــــادره
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آدرس و ـکـــــد پســــــــــــــــــــــــــتی 

نــــام شــــــــــركت جمـــــــــــري
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نــــام و نــــام خـــــــــــــــــــانوادگي مـــــــدير عامــل
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آدرس

شـــــــــــــري قفلــــــــــــــــــــــی

دودكش ـهــا از نـــــــوع ـســــــــــــــيماين بـــــــــــــوده و 
ــــب گرديـــــــــــــــــده اســت.

بــــــــا كالهك      نصـــ
H

شـــــــــــــري قـطــــــــــع  اضـــــــــــــطراری
E.V.

دريچـــــــــــــــه تــــــــــــــــــامني هــــوا

دريچـــــــــــــــه گـــــــــــردش هــــوا

ـــش دـســـــــــــــــــــــــتگاه گازســـــــــــــــوز
دودك

ـک
مقيــــــــــــاس ايزومرتيـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقيــــــــــــاس ايزومرتيـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                عــدد دارای اســـــــــــــــــــتاندارد 
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مغــــــــازه 

پـــــــــالن طبقـــــــــــــــه همكـف

پـــــــــالن طبقـــــــــــــــه اول

مغــــــــازه 
O

K
B

 80

21

بلــــــــــــوار دريــــــا

ـــــــاد خ ســــــعادت اب

طبــق بنـــد 22-8-4 مبحــث 22 ایــن تاییدیـــــه بــه مدت 2 سال    اعتبـــار دارد.شــــبکه لولــه کشـــی گــاز ســاختمان و ملزومــات آن بایـــد 
ک  خواهد بــود.

س از تـــاریخ انقضـــــاءدوباره در دوره تنـــاوب بازرســـی گــردد در غــیر ایــن صــورت عواقب      احتمـــالی بــه عهده مالـ
 پــ
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 سیسات مکانیکیتأ های مانتخاب و طراحی سیست در اهمیتدفترچه راهنمای نکات حائز 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان
 استان تهران

 

 

 های مکانیک واحد کنترل نقشه

 9315ماه  خرداد
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9315خرداد   نقشه نظام مهندسی استان تهرانواحد کنترل  
 

ISO:WI/D.C/03.00  مکانیکی اهمیت در انتخاب و طراحی سیستمهای تاسیساتدفترچه راهنمای نکات حائز 
 2 صفحه 

 

 فهرست مطالب

         صفحه                                                                                                                                            عنوان           

 3 ..…………………………………………………………………………………………   کیمکان یها نقشه یطراح در تیاهم حائز نکات -1

 4 ……………………………………………………………یمرکز ساتیتاس و یبرودت و یحرارت یها ستمیس یطراح و  انتخاب یراهنما -2

 5 ….…………………………………………………………………………………………………    ها دودکش و ها داکت انتخاب یراهنما -3

 6 .……………………………………………………………………………یمصرف برگشت و یمصرف وگرم آبسرد ستمیس انتخاب یراهنما -4

 7 .………………………………………………………………………………باران آب و ونت فاضالب، یکش لوله ستمیس انتخاب یراهنما -5

 8 ………………………………………………………………………………ها پله راه مثبت فشار و اگزاست یها ستمیس انتخاب یراهنما -6

 9 .…………………………………………………………………………  پمپاژ واتاق کن خنک برج موتورخانه، زاتیتجه انتخاب یراهنما -7
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ISO:WI/D.C/03.00  مکانیکی اهمیت در انتخاب و طراحی سیستمهای تاسیساتدفترچه راهنمای نکات حائز 
 3 صفحه 

 

 مکانیک های نقشه طراحی در اهمیت حائز نکات -1

 

 

 مورد استناد مورد
 3-3-8-91 استفاده از لوله های پوش فیت برای آب باران فقط در شرایط مجاز

 3-2-5-91 قطر ونت نباید کمتر از نصف قطر فاضالب باشد

  عدم قرارگیری کفشوی بام زیر تجهیزات روی بام

  کفشوی آب باران در بامعدم استفاده از سیفون برای 

  جدا کردن چاه آب باران از چاه فاضالب

 8-2-1-91 اجرای ونت مستقل برای رایزر و سیفون های فاضالب مگر طبق بند

 4-2-5-91 رعایت شیب بندی لوله های فاضالب

  پیش بینی اتصال آینده فاضالب به اگو

  عدم اتصال لوله های آب باران به سیستم فاضالب شهری

 2-94-8-94 رعایت فاصله استاندارد کولر آبی با ونت، هواکش و دودکش در بام

  عدم تداخل دریچه های دیواری با سقف یا سقف کاذب

 2-94-8-94 عدم نصب کولر آبی در پارکینگ یا سایر مکان های آلوده

 2-4-8-94 سانتیمتر از طرفین برای کولر آبی تا موانع اطراف 16حداقل فاصله 

  درجه در ساخت زانو و اتصاالت کانال 16عدم استفاده از زوایای

 5-1-91 تعبیه و نصب دریچه تهویه سوخت در موارد مقتضی

 9-1-4-91 دریجه تهویه و تعویض هوا و کف شو برای محل مخزن ذخیره آب

 3-3-96-94 عدم استفاده از لوله های پلی پروپیلن برای گرمایش و یا سرمایش

 2-5-4-91 هواگیری روی لوله های رایزر و  موتور خانهنصب شیر 

 5-3-4-91 عدم نصب مستقیم پمپ روی لوله آب شهری

 3-8-4-91 متر لوله 36اجرای لوله برگشت آب گرم مصرفی در صورت طول بیش از 

 3-5-4-91 نصب شیر قطع و وصل، یک طرفه و تخلیه بعد از کنتور

 3-5-4-91 رهیقطع و وصل در ورود به آپارتمان و مخازن ذخ رنصب شی

  هدایت سرریز برج ، منابع انبساط و درین فن کویل به موتورخانه

   1-4-8-91       2-2-99-94 سانت قطر آن 5/2سانتیمتر به ازای  45حداکثر طول افقی رابط دودکش 

 9-1-4-91 واحد 96طبقه یا بیش از  4اجرای مخزن ذخیره آب برای ساختمان مسکونی بیش از 

 4-3-8-91 عدم استفاده از دودکش مشترک برای وسایل با سوخت فسیلی با مشعل فن دارکه در طبقات مختلف نصب شده اند

 3-3-8-91 عدم اتصال دودکش وسایل بدون فن به فن دار

 5-2-96-9-3 الزامات بارنده خودکار برای بنای اپارتمانی

  طبقه مجاز است 5کوار ابی روی بام تا قرار گیری 

  تعبیه  فن سانترال سرویسها  برای بناهای بلند مرتبه

  هدایت تک تک رایزر های اب باران به چاه

  عدم اتصال کفشو به رایزر اب باران

  اجرای رایزر ابرسانی در مشاع

  تعبیه دریچه بازدید گریل دار برای پمپخانه دفنی

  اب روی بام مجاز نیستاجرای منابع 

  سانت پایین تر از کف استخر 56اجرای تصفیه خانه در تراز حداقل 

  زون بندی ابرسانی برای بناهای بلند مرتبه

  امتداد دودکش بویلرها تا بام

  تعبیه دودکش و کانال تهویه هوای داغ رادیاتور دیزل
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 مرکزی تاسیسات و برودتی و حرارتی های سیستم طراحی و  انتخاب راهنمای  -2
 

 ،ه و پس از مقایسه با محاسبات بار ئها و چیلر ها در قالب بلوک لود ارا انتخاب دیگ محاسبه و در صورت انتخاب موتورخانه مرکزی

 نتخاب گردد.ها و چیلر ها ا ای مرکزی شامل دیگه تک تک فضاها ، دستگاه

  محاسبات هر واحد به صورت مستقل و براساس نرم افزار  )پکیج های حرارتی و برودتی(در صورت استفاده از سیستم های مستقل

 ه گردد.ئارا

 سیسات مرکزی گنجانده شود.أسیسات فوق در تأات جنبی ، بارهای حرارتی و برودتی  تسسیأدر صورت وجود استخر و ت 

 ًحداقل  اتاق تصفیه خانه ترجیحا( 50در رقوم پایین تر از کف استخر cm   با پیش بینی نحوه دفع پس آب ) پایین تر از کف استخر

 و یا کفشوی انجام گردد.

 بدون تخریب ساختمان و  ورود و خروجسیسات جنبی کنترل و جهت أجانمایی موتورخانه و ت سازه  با هماهنگی گروه معماری و

 تجهیزات و ینده آحال و در جهیزات سرمائی و گرمائی، استخر و جکوزی و دیزل ژنراتورهای موتورخانه مرکزی و ت دستگاه

 فضاهای الزم اخذ گردد. ها  دستگاه

 ،تعمیر، سرویس و نگهداری تجهیزات موتورخانه، تصفیه خانه، پمپ خانه و برج خنک کن یا کولر آبی  فضای کافی جهت نصب 

 ود.در نظر گرفته ش

  در صورت نصب دستگاه ها و وسایل سنگین و یا دارای ارتعاش نظیر چیلر، برج خنک کن، منابع آب و ... سازه اصلی آن در 

 لحاظ گردد.نقشه های سازه 

  واحد با گنجایش دست کم  96طبقه و یا بیش از  4محاسبات مخازن ذخیره اب و اتش نشانی برای ساختمان های بیش از 

ه ئلیتر برای هر نفر در شبانه روز  با ارایه جانمایی مربوطه و هماهنگی با گروه های معماری و سازه ارا 956ساعت و بر اساس  92

 گردد.

 ًید.آبا گروه سازه و معماری هماهنگی های الزم به عمل  جهت جانمایی مخازن ذخیره آب و آتش نشانی حتما 

 ه گردد.ئنقشه های فونداسیون تجهیزات با ابعاد و کد ارتفاعی ارا 

  ورده شود.آفن کویل ها و داکت اسپلیت ها با اندازه واقعی در نقشه ها 

 ًاز بکار گیری فن کویل ها و اسپلیت های  با فشار باال در واحد های مسکونی خودداری به عمل آید . ترجیحا 
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 پرتال جامع داوشجًیان ي مهىدسیه عمران

 

 ارائه کتابها ي جسيات رایگان مهىدسی عمران

 بهتریه ي برتریه مقاالت ريز عمران

 اوجمه های تخصصی مهىدسی عمران

 فريشگاه تخصصی مهىدسی عمران
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 راهنمای انتخاب داکت ها و دودکش ها  -3

  گردد. ارائه  9556جانمایی با مقیاس دست کم  و داکت های تأسیساتی با ابعاد مناسب پس از  انتخاب سیستم ها، کلیه 

 ،داکت های  باشد لذا ترجیحاً سیسات اجرا شده الزامی میأدسترسی به ت با توجه به دستورالعمل های مقررات ملی ساختمان 

نشانی، شیر های قطع و وصل هر واحد، در فضای آتش  رایزر های اصلی آبرسانی، گازرسانی، سرمایش و گرمایش منابع انبساط،

 قرار گیرد . واحدها و گروه سرویس و نگهدار کلیه مشاع و قابل دسترسی توسط

 ،لوله ها به راحتی در حال و آینده امکان پذیر گردد. و التآکنترل و تعویض شیر  بازدید، با تعبیه دریچه های مناسب 

 ،در فضای مشاع قرار گیرد. دودکش های موتورخانه با رعایت استاندارد مربوطه، ترجیحاً  در صورت استفاده از سیستم های مرکزی 

 اتاق های خواب پیشگیری گردد. از اجرای اجرای رایزر  دودکش در مسیر سرویس های بهداشتی، حمام  ممنوع و 

 م های احتراق ،  از تغییر در رنگ نما از با توجه به ایجاد کندانس دردودکش ها و کالهک مربوطه و نشتی دوده و باقی مانده سیست

 ساط و انقباض در دودکش ها و تخریب نما،  از اجرای دودکش ها در نماهای ساختمان  خودداری گردد. بیکطرف و ان

 داشته زاد ارتباط آن به هوای آو به نحوی انتخاب گردد که ابتدا و انتهای  لوله گاز طبیعی به صورت مستقل رایزر داکت ساختمانی

 باشد .

 زاد آ ترین مسیر تا هوای تهویه پارکینگ ها  با رعایت کلیه مباحث مقررات ملی و توسط کانال های گالوانیزه منتهی  به کوتاه

 انتقال نماید. 

 ید.آمجاور خودداری به عمل  از عبور کانال های تهویه و یا اگزاست واحد ها از فضای واحد 

 در یک طبقه به یکدیگر خودداری گردد. از اتصال اگزاست واحد های مجاور 

   سانتی متر و  سایز دودکش موتورخانه ها بر اساس ارتفاع از موتورخانه تا  95حداقل سایز دودکش پکیج های مستقل آپارتمانی

 گردد. هئحرارتی دیگ ارا و ظرفیت بام

  و  شیشه و مواد  آتش زا، عدم  تداخل با اجاق گاز ها تا بام، فاصله داشتن از پرده و نآدر جاسازی پکیج ها، دودکش ها و ادامه 

 مقررات ملی  لحاظ گردد. 91در پناه بودن در مقابل باد غالب شهر و رعایت مبحث 

  ه شود .ئن در سازه اراآمحل دودکش ها  در نقشه های معماری و  داکت 

  داکت با ابعاد هر پنج  لوله های فاضالب و ونت،کنار هر سرویس یا سرویس ها مشترک، داکت جهت  انتقال هوای اگزاست، نصب

 86حداقل  پنج طبقه جهت سرویس  های مشترک ابعاد فوق برای تا سانتی متر  منظور گردد.   46در   16حداقل  طبقه به ابعاد

 سانتی متر مفید در نظر گرفته شود . 46در 

  داکت در طول اضافه گردد. درصد به ابعاد  56طبقه دیگر،   5جهت  طبقات باالتر به ازای هر 

  ، حداقل  داکت با ابعاد هر پنج طبقه به ابعاد نصب لوله های فاضالب و ونت، کنار هر آشپزخانه داکت جهت  انتقال هوای اگزاست

سانتی متر  46در  966حداقل  جهت سرویس  های مشترک ابعاد فوق برای تا  پنج طبقه سانتی متر  منظور گردد.   46در  86

 در نظر گرفته شود .مفید 

  درصد به ابعاد  داکت در طول اضافه گردد. 56طبقه دیگر،  5جهت  طبقات باالتر به ازای هر 

 ،حداقل  داکت با ابعاد هر پنج طبقه به ابعاد نصب لوله های فاضالب و ونت،  کنار هر آشپزخانه داکت جهت  انتقال هوای اگزاست

سانتی متر  46در  966طبقه  حداقل های مشترک ابعاد فوق برای تا  پنج  رویسجهت س گردد.  منظور متر سانتی 46در  86

 مفید در نظر گرفته شود .
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 راهنمای انتخاب سیستم آبسرد وگرم مصرفی و برگشت مصرفی  -4

 ه گردد.ئجدول مصارف بر اساس ضرایب مصرف واحد ها و مجموع کل ساختمان تنظیم و ارا 

  (5-3-4-91) ها به تعداد طبقات، محل اتاق پمپاژ، تعداد واحد ها انجام پذیرد.الزام به زون بندی در ساختمان 

 شیر یکطرفه باشد مجهز به شیر قطع و وصل و مطابق مقررات ملی هر واحد آپارتمان باید . 

  گردد.جنس مصالح مناسب تأسیساتی مطابق مقررات ملی ساختمان انتخاب 

  با سایزینگ متریک ، با همان سایز و در غیر این صورت سایزبندی با واحدهای  سایز بندی در نقشه ها در صورت استفاده از مصالح

 ه گردد.ئانگلیسی ارا

 ،ه گردد.ئارا و یا شیر فشاری دقیقاً فالش تانک در توضیحات اجرایی،  با توجه به محاسبات طراح 

 آانتخاب اندازه لوله های  محاسبات( ب مصرفی بر اساس حداکثر مصرف لحظه ای آبS.F.U.انجام گردد ) (جدول 

 (91مبحث  2-2-9پ  

 باشد. در طرح های دارای موتورخانه مرکزی اجرای لوله کشی برگشت آبگرم مصرفی الزامی می 

 ًه گردد.ئارا رقوم اجرای لوله ها با هماهنگی گروه معماری حتما 

 مسیرها  پیشنهاد گردد. الیه و یا  پکس( 5لوله های  )خصوصاً داخل دیوارها گیری از آسیب پذیری آتی لوله های قایمجهت جلو 

 و رایزر های آتش نشانی در داخل داکت و در فضای مشاع قابل دسترسی کلیه  رایزر های اصلی آب سرد،  آبگرم و برگشت مصرفی

 ، بدون مزاحمت برای واحد ها باشد.واحد ها و گروه نگهدار و مدیریت ساختمان
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 راهنمای انتخاب سیستم لوله کشی فاضالب، ونت و آب باران  -5

 لوله کشی ونت  لوله کشی  باشد لذا ترجیحاً ه شده در مقررات به حداقل ها میئکید های لوله کشی های ونت اراأمبانی و ت

 ه گردد.ئفاضالب ها به صورت فول ونت طراحی و ارا

 رعایت گردد. 5-2-1-91ه شده در ردیف ئلوله ونت و اتصال در یک فضا کلیه مبانی ارا در اجرای 

 .از اتصال لوله کشی های واحد های مجاور به یکدیگر خودداری گردد 

 خودداری گردد. از طرح و اجرای رایزر ها ی فاضالب، ونت و آب باران در دیوارها و درزهای انبساط 

 فر چاه الزامی است.ب باران حآ جهت دفع شبکه های 

  نشود. استفاده اینچ 3در ساختمان عمومی بهتر است که از  کفشوی کوچکتر از 

  اینچ الزامی  3شپزخانه  شامل ماشین ظرفشویی، رختشویی، سینک و کفشوی، سایز آبا توجه به حداکثر جریان لحظه ای در یک

 (91مبحث 9-2-2جدول پ) است.

 ت دیوار کف و سقف نصب گردد.لوله فاضالب تا حد ممکن به موازا 

 تر،  بودن مسیر اتصال  یک متر به باالو یا طوالتی  در صورت اتصال زیر دوشی و یا وان در  انشعاب فاضالب دوم به بعد در خط افقی

 نصب اتصال ونت الزامی است.

 ًقرار گیرد. رویس ها(در داخل س دریچه های بازدید طبقات خطوط رایزر فاضالب، در محل های قابل دسترسی )ترجیحا 

 .انشعاب لوله ونت مستقل  از کلیه اتصاالت ظرفشویی، ماشین ظرفشویی و ماشین ظرفشویی الزامی است 

 هدایت و به چاهک مجزا تخلیه گردد. جمع اوری و تخلیه خطوط درین به صورت مستقل از فاضالب 

  های زیرزمینی  بآوری فاضالب شهری )اگو( وجود دارد و از طرفی به لحاظ باال بودن سطح آدر محل هایی که فاقد شبکه جمع

 امکان حفر چاه وجود ندارد، نصب تصفیه خانه هوازی و یا بی هوازی الزامی است.

 نزدیک در  ...( تا تانکر های تخلیه ومخازن حمل فاضالب ه لوله کشی  خط تخلیه آب استخر به خارج )ئدر طرح پیش بینی و ارا

 ورودی الزامی است.

  ،در صورت الزام به استفاده از سیستم های اطفای حریق، طراحی سیستم لوله کشی تر و خشک، نصب کپسول  گاز و پودر

 و کلیه پارکینگ ها الزامی است. اسپرینکلر در واحد های تجاری
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 راهنمای انتخاب سیستم های اگزاست و فشار مثبت راه پله ها   -6

  ساختمانی پیش بینی گردد. داکت توالت، آشپزخانه، حمام، پارکینگاستقرار کانال های انتقال  هوای اگزاست برای 

 و به صورت  در صورت وجود دیزل ژنراتور تهویه کافی جهت خنک کردن رادیاتور در نظر گرفته شده و دودکش آن در محل مناسب

 در نظر گرفته شود. مستقل 

  در داکت ایزوله از  محاسبات پیوست طراحی و مصالح و اتصاالت استاندارد  به همراه عایق کاری با پشم سنگها بر اساس دودکش

 داکت های دیگر در نظر گرفته شود.

  گردد.پیش بینی )موتورخانه مرکزی و یا پکیج ها( جهت تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مین هوای تازه أت و تهویه کافی 

 ه ئسانتی متر طراحی و ارا 95یج های حرارتی  آپارتمانی، دودکش با اتصاالت استاندارد و با قطر حداقل در صورت استفاده از پک

 گردد.

   در صورت استفاده از وسایل گازسوز  و پکیج ها  در داخل واحد ها،  تعبیه حداقل دو عدد دریچه تامین هوای تازه از هوای آزاد 

 باشد.  )به غیر از دودکش( الزامی می

 کیلو کالری در  911ن مساوی و یا بیش از یک متر مکعب برای هر آهای با سوخت مایع یا گاز که حجم  ای محل نصب دستگاهفض

 باشد. ساعت است فضای کافی و کمتر فضای ناکافی می

 انباری نصب گردد. در های گاز یا مایع سوز نباید دستگاه 

 رار گیرد.سانسور قآسیسات نباید در چاه أها و اجزای ت دستگاه 

  سانتی متر باشد. 16سانتی متر و مشعل  36حداقل فاصله دیگ از هر طرف 

  بیشتر باشد. 25/4نصب کانال های قابل انعطاف نباید از 

 . در تهویه طبیعی عرض مفید فضای  در هر فضای ساختمان که امکان تهویه طبیعی نباشد هوا باید به صورت مکانیکی تهویه شود

 (3-3-4-94). برابر عمق بازشو باشد  9.5باید  باز 

   به  966در  966طراحی کانال تامین فشار مثبت جهت کلیه راه پله های طبقات که به هوای ازاد با پنجره های بازشو باالتر از

 زاد ارتباط ندارند الزامی است .آهوای 

 متر از لبه بام  فاصله و نرده داشته  باشد.3ف از هر طرف سانتی متر باالتر از ک 15های روی بام  و یا  فضای سرویس دستگاه 

   سان و بدون مزاحم، دودکش های قابل انتقال به بام، آمحل موتورخانه با رعایت ابعاد مورد نیاز فضاهای سرویس، انتقال و برداشت

 حمت برای ساکنین و همسایگان را مین کننده شرایط سازمان آتش نشانی و عدم ایجاد مزاأمین هوای تازه و اگزاست، تأامکان ت

 در بر داشته باشد.
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 برج خنک کن واتاق پمپاژ راهنمای انتخاب تجهیزات موتورخانه،  -7

 ( محاسبات آبگرم  بر اساس حداکثر مصرف آبگرمGPHمتناسب با میزان مصارف آبگرم ) .انجام شود 

 حرارتی بلوک لود ساختمان و یا بار حرارتی مورد نیاز چیلر های یا چدنی بر اساس مجموع بارهای  های فوالدی و  محاسبات دیگ

 سیسات استخر  برآورد گردد.أجذبی، بار حرارتی منابع کویلی و مبدل های  ت

  ب در گردش و میزان افت فشار سیستم طراحی گردد .آانتخاب پمپ ها بر اساس  حجم 

 ،پره انتخاب گردد.  حرارتی هر فشارکار و ارزش  انتخاب رادیاتور ها بر اساس جنس، ابعاد 

 با دوجداره در اولویت قرار گیرد.مین آبگرم مصرفی در مقایسه أمخازن کویل دار جهت ت 

  آبگرم مصرفی برآورد گردد.سطح حرارتی  معادل با  ظرفیت 

 فشار کار مجاز لوله کشی و مخازن نصب گردد با  یید وأروی کلکتور بوستر پمپ شیر اطمینان  مورد ت. 

 

 

 

  لطفاً شرح موارد را به آدرس ایمیل  به مواردی که در راهنما عنوان نگردیده،  مواجهه در صورتDesign.control.tceo@gmail.com  

  ارسال و ما را در تکمیل راهنما یاری نمائید. 
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اضافه شدن فصل سیستم های خورشیدی
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گرمایی  –حذف جداول روزدرجه سرمایی 
واضافه شدن استانداردهای مرجع
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14موضوعات مهم وقابل تامل در مبحث 
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تعویض هوای مکانیکی
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تبرید
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ضخامت عایق های کانال هوا ولوله ها
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شمااز توجه و همراهیباسپاس 

@icivilkey
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 باسالم

 لطفا توجه فرماييد 

 الس آزمون نظام مهندسی که هر منابع های رکت در آزمون نظام مهندسی را داريد به شما پيشنهاد ميکنيم از کليدواژهاگر قصد ش

 با توجه به منابع اعالم شده برای هر رشته تدوين ميشود بهره ببريد 

ليدواژه با اين مجموعه دانلود کرده و ک يک نمونه رايگان برای آشنايی با نحوه کار  با مراجعه به آدرس اينترنتی زير  همواره ميتوانيد

 های مورد نياز خود را تهيه بفرماييد

http://icivil.ir/nezam 
 

 آشنایی با کلید واژه های نظام مهندسی
 

 کلید واژه های نظام مهندسی چیست و در آزمون چه کمکی به ما میکند؟ -1
میباشد مهمترین عامل در موفقیت در آزمون زمان پاسخگویی به سواالت میباشد توجه به اینکه آزمون نظام مهندسی کتاب باز 

.کلیدواژه ها پل ارتباطی بین سواالت و جواب آن در منابع آزمون میباشد بصورتی که شما کلمه کلیدی سوال را در فهرست 

سرعت  ه شما داده شده است و میتوانید باکلیدواژه ها پیدا کرده و جلوی آن کلمه آدرس محل تکرار این کلمه در منابع آزمون ب

 پاسخ را بیابید. به آن شماره صفحه در مقررات ملی مراجعه کرده و  زیادی

 ؟کلیدواژه ها برای چه رشته هایی کاربرد دارد-2
آزمونها تهیه شده است و برای تمام رشته ها بصورت جداگانه قابل تهیه میباشد .برای  –اکنون این کلیدواژه ها برای تمام رشته 

آزمون جداگانه دارند نیز بصورت جداگانه  برای هر آزمون کلیدواژه تهیه شده  3که  برخی از رشته ها مثل عمران و معماری

 است.

 کلیدواژه ها شامل چه مباحثی میباشد و آیا با منابع آزمون هماهنگی دارد؟ -3
ای قالب گانه مقررات ملی و همچنین قانون نظام مهندسی و  راهنمای جوش و راهنم 22این مجموعه ها به طور کلی از منابع 

کامال هماهنگ است و از ویرایش های مشخص شده در سایت ثبت نام آزمون استفاده بندی استخراج شده است و با منابع آزمون 

شده است که برای هر رشته آزمون بصورت جداگانه و با توجه به تعداد منابعی که در آزمون آن رشته معرفی شده است آماده 

 گردید است
 

۱۱۶
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 مکانیکلیست کنترل نقشه های 

امضای طراحمهر و  مهر و امضای کنترل کننده  مهر و امضای دفتر 

 

 کد سیستم : پالک ثبتی : نام مالک :

 تاریخ : : ملک نشانی

 کد کنترل کننده : طراح :  مسئول دفتر / مدیرعامل مشاور حقوقی :

 تعداد برگه های نقشه : : تعداد سقف مساحت : :ملک کاربری 

 

 کلیات ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح

 خیر بلی
عدم 

 نیاز
 عدم تایید به همراه توضیحات تایید

      / مشخصات عمومی دستور نقشه در آن قید شده است. کادر یکسان ترسیم شده اند.نقشه ها در  1

      نقشه ها خوانا بوده و کیفیت چاپ مناسبی دارند 2

      ترسیم شده اند  111/1نقشه ها با مقیاس  3

      مطابقت دارد با نقشه های معماری در کادر جهت قرارگیری نقشه 4

      شده است .ضخامت کلیه خطوط بر اساس ماهیت هر یک به درستی در نظر گرفته  5

      کلیه عالئم ، نوشتار ها ، اعداد و .... با سایز یکسان و خوانا در نظر گرفته شده است . 6

      قشه ها فاقد هرگونه قلم گرفتگی ، الک گرفتگی ، خراش تیغ ، اصالح خودکاری و ..... استن 7

      پالن ساختمان و داکت ها در نقشه ها با نقشه معماری مطابقت دارد 8

      مبلمان لوازم بهداشتی و تجهیزات آشپزخانه مطابق نقشه معماری است 9

      است دارای ابعاد استانداردمبلمان لوازم بهداشتی و تجهیزات آشپزخانه  11

      باشد پنجره تنیباز و بسته شدن مانع به گونه ای است که چیدمان لوازم و تجهیزات تاسیساتی  11

      رعایت شده است 128فاصله بین لوازم با یکدیگر و دیوار مطابق نشریه  12

      داکت ها با ابعاد مناسب با امکان دسترسی برای تعمیر و نگهداری لحاظ شده است 13

      لحاظ شده استداکت دودکش ها مستقل از سایر داکت ها  14

      چاپ شده است 1/1در تقشه های تاسیساتی تمام خطوط نقشه های معماری با ضخامت  15

      و طراح در نقشه ها درج شده است. /شرکتمهر و امضای دفتر 16

 لوله کشی فاضالب ، ونت و آب باران ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح

 خیر بلی
عدم 

 نیاز
 عدم تایید به همراه توضیحات تایید

      با خط ممتد نمایش داده شده است 5/1 ) دید ( خامت خطوط فاضالب روی کفض 17

      نمایش داده شده است چینبا خط  35/1 دید (ن)  زیر سقفخامت خطوط ض 18

      درج شده است "در زیرسقف اجرا گردد"در نقشه های زیرسقف ) ندید ( عبارت  19

      سقف به کف حیاط مشخص شده است .محل تغییر جهت لوله فاضالب از زیر  21

      درجه لحاظ شده است 91درجه و ونت  45با زاویه اتصاالت خطوط فاضالب  21

      نمایش داده شده استو با خط چین  2/1ضخامت خطوط ونت  22

      تمامی رایزرهای فاضالب و آب باران از داخل داکت قابل دسترس عبور داده شده است 23

      نام رایزر و قطر لوله نمایش داده شده است  24

      اتصال اقفی فاضالب واحد های مجاور به رایزر به صورت مستقل لحاظ شده است 25

      ر رایزر فاضالب تغییر نکرده و در طول مسیر یکسان استقط 26
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 لوله کشی فاضالب ، ونت و آب باران ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح

 خیر بلی
عدم 

 عدم تایید به همراه توضیحات تایید نیاز

      لحاظ شده استرایزرهای فاضالب به صورت مستقیم و با پرهیز از تغییر مسیر غیرضروری  27

      رایزر فاضالب در واحدهای تجاری داخل داکت مناسب در نظر گرفته شده است 28

      ده شده استیپوش ساختمانیدر صورت اجرای دو خم زیر سقف تجاری لوله های افقی با مصالح  29

      ساختمانی توضیحات الزم در نقشه قید شده استده شدن لوله ها با مصالح پوشیدر صورت  31

31 
طبقه  5تا  cm45  ،3طبقه  3فاضالب به رایزر در ساختمان پایین ترین شاخه افقی اتصال 

cm75  طبقه و بیشتر معادل ارتفاع یک طبقه ، از محل دو خم لوله قائم فاصله دارد 6و 
     

      نشدهوصل برابر قطر لوله هیچ شاخه ای به لوله اصلی  11از فاصله دو خم پایین رایزر فاضالب تا  32

      لوله های فاضالب و آب باران مستقل بوده و به یکدیگر متصل نشده اند . 33

      است درج شده ملی در نقشه هامقررات  16ق با مبحث بسایز لوله ها بر اساس محاسبات و منط 34

      است شدهجهت قبله در مبلمان توالت ها رعایت شده است و عالمت جهت جغرافیا در نقشه درج  35

      هیچ لوله ای برای اتصال به رایزر از واحد مجاور خود عبور داده نشده است 36

      محاسبه شده است ملیمقررات  16مبحث افقی لوله های فاضالب و آب باران بر اساس شیب  37

      رایزر دایاگرام فاضالب و ونت با ذکر قطر ، ترسیم دریچه بازید و شماره طبقه موجود است 38

      رایزر ونت در پایین ترین قسمت به لوله فاضالب متصل شده است 39

      پالن مجزا ترسیم شده است 2شیب بندی بام و خرپشته در  41

      در نظر گرفته شده است 4"قطر آب باران و کفشور حداقل  41

      در طراحی بام طول شیب و مساحتی که تحت پوشش هر رایزر است ، درمحدوده مجاز است 42

      تا کفشور و سطح آبگیری آن تقریبا برابر استاز خطوط تقسیم بندی طول مسیر شیب  43

      ظر گرفته شده استدر کلیه بالکن های مسقف و غیر مسقف کفشور در ن 44

      ظر گرفته شده استکفشور در ندر محل نصب پمپ ها و مخزن  45

      ظر گرفته شده استدر ن در کف آن کفشوردر پایین ترین تراز رمپ اجرای ترنچ و نصب  46

      تاس شدهدر ساختمان هایی که نسبت به خیابان تراز منفی دارند چاهک و پمپ کف کش لحاظ  47

      مشخصات فنی ، محل قرارگیری و ابعاد چاهک لحاظ شده است 48

      معماری دیده شده استمرحله دوم در نقشه های محل و ابعاد چاهک  49

      دیده شده است( مانند چاه آسانسورحی و اجرایی )در نقشه های سازه الزامات طرا،  چاهکبرای  51

      شده است لحاظبرای چاهک فاضالب ونت مستقل  51

      مشخصات فنی پمپ کف کش در نقشه ها ارائه شده است 52

      شده است لحاظدر باالترین نقطه هر شاخه اصلی افقی فاضالب دریچه بازدید  53

      شده است لحاظدریچه بازدید درجه لوله افقی فاضالب  45در محل تغییر مسیر بیش از  54

      شده است لحاظدریچه بازدید متر از یکدیگر  31روی لوله های اصلی افقی به فاصله  55

      شده است لحاظدریچه بازدید در پایین ترین قسمت لوله قائم قبل از دو خم پایین لوله  56

      شده است لحاظدریچه بازدید (  جهت تست ت ، روی رایزر فاضالب )در فاصله بین طبقا 57

      شده است لحاظدریچه بازدید درجه لوله افقی آب باران  91در محل تغییر مسیر بیش از  58
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 لوله کشی فاضالب ، ونت و آب باران ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح

 خیر بلی
عدم 

 عدم تایید به همراه توضیحات تایید نیاز

      شده است لحاظدریچه بازدید  4"متر برای لوله کمتر از  11روی لوله آب باران هر  59

      شده است لحاظدریچه بازدید و بیشتر   4"متر برای لوله  31روی لوله آب باران هر  61

      شده است لحاظدریچه بازدید خم 2قبل از پایین ترین  ،در پایین ترین قسمت لوله قائم آب باران  61

      ستاندارد های ملی و مورد تایید مقررات ملی معرفی شده استکلیه مصالح کورد نیاز بر اساس ا 62

      در اجرای فاضالب زیر سقف سر گیر و مانع نبودن در حد مجاز عبور و مرور لحاظ شده است 63

 آب مصرفی ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح

عدم  خیر بلی

 نیاز
 عدم تایید به همراه توضیحات تایید

      نمایش داده شده است ( -.  -.  -نقطه ) با خط  4/1 آب سردخامت خطوط ض 64

      نمایش داده شده است ( - . . -. .  -نقطه ) دو با خط  4/1 گرمآب خامت خطوط ض 65

      در طراحی کوتاهترین مسیر انتخاب شده است 66

      لوله های از زیر دیوار عبور نکرده اند 67

      میلیمتر تارسیم شده اند 2های آب سرد و گرم به صورت موازی و با فاصله لوله  68

      سیم شده انداست و آب گرم در سمت چپ ترر سمت رد های آب سردلوله  69

      قطر تمامی انشعابات و لوله ها در نقشه درج شده است 71

      وضعیت اجرای لوله کشی در کف یا زیر سقف در نقشه ها مشخص شده است 71

      استفاده نمی شود هر واحد یک رایزر مستقل آب سرد داردمرکزی  در مواردی که از موتورخانه 72

      اول و محاسبات تعیین شده و ضمیمه نقشه ها می باشدقطر رایزر و انشعابات بر اساس جد 73

      شیر برداشت آب در تراس در نظر گرفته شده است 74

      در نظر گرفته شده است پارکینگشیر برداشت آب در  75

      داکت تاسیساتی از فضای مشاع زیر زمین یا همکف تا باالی بام امتداد دارد 76

      محل نصب آبگرمکن در نقشه های معماری دیده شده است 77

      دارد در تراس قرارآبگرمکن  78

      لحاظ شده است آن در صورت نصب آبگرمکن در فضای داخلی یک داکت مستقل برای دودکش 79

      مخزن آب در محل مسقف جانمایی شده است 81

      لیتر لحاظ شده است 311ظرفیت مخزن به ازای هر واحد  81

      مخزن لحاظ شده است 2لیتر  4111برای ظرفیت بیش از  82

      لحاظ شده استتخلیه  با توجه به ظرفیت مخزن شیر 83

      لحاظ شده استات الزم به صورت کلکتوری انشعاب ،جزا برای هر واحددر صورت وجود رایزر م 84

      طراحی شده استبه صورت موازی با سایر پمپ ها  در طراحی پمپ ها ، یک پمپ رزرو 85

      طراحی شده استمخزن تحت فشار  ،برای کاهش استهالک پمپ ها با توجه به تعداد واحد ها 86

      آب دهی و توان پمپ ها در نقشه ها لحاظ شده است ظرفیت آب دهی ، ارتفاع 87
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 آب مصرفی ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح

 خیر بلی
عدم 

 تایید به همراه توضیحاتعدم  تایید نیاز

      پمپ در نزدیکترین محل به پمپ قرار دارد و فضای کافی برای تعمیر و تعویض آن وجود دارد 88

      لحاظ شده استدیاگرام آب مصرفی در نقشه ها فلو  89

      لحاظ شده استجزییات مخزن و پمپ ها در نقشه ها  91

      واحد در یک زون در نظر گرفته شده است 5حداکثر هر  91

      لحاظ شده استدر طراحی قطر لوله ها ، سرعت مجاز حرکت سیال  92

      مسیر لوله کشی با تجهیزات بهداشتی تداخل ندارد 93

      یمتر (سانت 61رعایت شده است ) حداکثر  تجهیزات بهداشتیفاصله مناسب شیرها از  94

      لحاظ شده استقطر لوله سر ریز مخزن دو برابر قطر ورودی مخزن  95

      لحاظ شده استسایر موارد مورد لزوم بر اساس مقررات ملی ساختمان و سایر استاندارد های ملی  96

 توضیحات و نظریه تکمیلی کنترل کننده 
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مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مسئولیت صحت و سقم طراحی صرفا بر عهده طراح بوده و کنترل طرح در سازمان از  4بر اساس ماده 

 مسئولیت های وی نمی کاهد .
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