
فصل سوم

نقشه کشی گازرسانی ساختمان 

هدف های رفتاری: پس از پایان آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود:
1ــ انتخاب مسیر لوله کشی گاز را توضیح دهد.

2ــ تهیه نقشه های سیستم لوله کشی گاز را توضیح دهد. 
3ــ لوله کشی رابط را توضیح دهد.

4ــ چگونگی استفاده از کلکتور را شرح دهد.
5   ــ نمادها در نقشه کشی گازرسانی را بیان کند.

6   ــ چگونگی ترسیم نقشه لوله کشی گاز را توضیح دهد.
7ــ محدودیت ها و ممنوعیت نصب دستگاه های گازسوز را توضیح دهد. 

8   ــ موقعیت قرارگیری شیرهای مصرف گاز را بیان کند.
9ــ چگونگی انتخاب کنتور را توضیح دهد.

10ــ نقشه خوانی پالن و ایزومتریک لوله کشی گاز را انجام دهد.
11ــ نقشه های پالن را ترسیم کند.

12ــ نقشه های ایزومتریک لوله کشی را ترسیم کند.
13ــ جدول های مربوط به نقشه های گازرسانی را کامل کند.
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1ــ3 ــ طراحی سیستم لوله کشی گاز 
1ــ1ــ3 ــ انتخاب مسیر لوله کشی گاز: 
1ــ لوله گاز باید از ایمن ترین مسیر عبور نماید.

2ــ لوله گاز باید از کوتاه ترین مسیر ممکن عبور نماید.
3ــ بخش های مشترک لوله کشی گاز واحدهای مسکونی 

مانند رایزرها نباید از داخل ملک خصوصی عبور نماید.
4ــ مسیر لوله گاز باید به نحوی انتخاب گردد که هیچ گونه 

صدمه ای به سازه اصلی ساختمان وارد ننماید.
برای  لوله کشی:  نقشه های سیستم  تهیه  2ــ1ــ3ــ 
تهیه نقشه های سیستم لوله کشی گاز باید اطالعات و مدارک زیر 

تهیه شود.
 1ــ نقشه لوله کشی گاز در پالن محوطه و طبقاتی که در 
آن ها لوله گاز کشیده خواهد شد که شامل پالن زیرزمین، همکف 
یا طبقات باالتر بود و محل قرارگیری دودکش ها مشخصات آن 

)طول، قطر، جنس و نوع( در آن مشخص شده باشد.
و  لوله ها  قطر  و  که طول  لوله کشی  ایزومتریک  نقشه  2ــ 

عالمت اختصاری مصرف کننده بر روی آن تعیین شده باشد.
3ــ زیربنای حرارتی یا فضای مفید ساختمان به متر مربع و 
مقدار مصرف گاز هر یک از وسایل گازسوزی که به این سیستم 
لوله کشی متصل می شود و یا در آینده متصل خواهد شد. برحسب 

مترمکعب گاز در ساعت یا کیلوکالری در ساعت تعیین شود.
4ــ کروکی محل ملک مورد تقاضا، که باید با ذکر نشانی و 

تعیین موقعیت آن نسبت به معابر اصلی ترسیم شود.
5   ــ مقیاس نقشه های پالن نباید از 1:100 کوچکتر باشد 

 ) 1
100

یا  1
50

 (
ذکر  با  مالک  مشخصات  مصرفی،  اجناس  فهرست  6   ــ 
لوله کشی  موقعیت  مجری،  مشخصات  ملک،  کروکی  و  آدرس 
یا روی کار بودن، میزان مصرف گاز در ساعت،  ازلحاظ  زیرکار 
سمت  قسمت  در  که   ... و  حرارتی  زیربنای  و  مسیر  دورترین 

راست نقشه آورده می شود.
نشان  را  مشخصات  جدول  از  نمونه  یک  1ــ3  شکل 

می دهد.

تهیه گردد.  استاندارد  ابعاد  با  بایستی در کاغذ  نقشه  7ــ 
نقشه های معمولی در کاغذ A3 تهیه می شود.
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روی کار:موقعیت لولهدنده ای جوشی تعداد اتصاالت ن

توی کار:
اندازه لوله به اینچ سه راهی 

/2 3/4    /4   /222   /234

طول لوله به متر زانویی
کل طول لوله ها به متر تبدیل 
جوشی: سیستم لوله  کشی :بوشن     دنده ای: 
نوارپیچی: جنس دودکش:شیر    رنگ آمیزی: 

تلفنصادره از:شماره شناسنامه نام خانوادگی نامشماره پرونده  

کدپستی: آدرس: 
مساحتشماره پالک ثبتیشماره خط سیرنام مجریتاریخ تأیید نقشه

تعداد واحد:نوع مصرف:کدمنطقه شهرداری : 

مهر و امضاء تأییدکننده نقشهLدورترین نقطه مصرف ) m( آدرس مجری

Sزیربنای حرارتی مفید

Bمصرف شوفاژ

GCاجاق گازفردارخانگی 

Hبخاری 

.F.Pشومینه

مهر و امضاء بازرسRCپلوپز خانگی مهر و امضاء مجری 

WHwآبگرمکن دیواری 

WHgآبگرمکن زمینی

Lروشنایی

Psپکیج کوچک

Pbپکیج بزرگ

نام بازرسSDسونای خشک

SWسونای بخار

SKجکوزی 

مقیاس 
پالن:

Pاستخر 

GCCاجاق گاز تجاری 

RCCپلوپزبزرگ تجاری 

BFمشعل تنورشماره نقشه:

etcمتفرقه

تاریخ تأیید لوله کشیT.CAPجمع کل مصرف:تاریخ

شکل 1ــ3ــ یک نمونه جدول مشخصات نقشه گازرسانی
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3ــ1ــ3ــ لوله کشی رابط: لوله کشی بین رگالتور و 
کنتور را لوله کشی رابط گویند. لوله کشی رابط باید شرایط زیر 

را داشته باشد.
باید کوتاه ترین مسیر را داشته، روی  لوله کشی رابط  1ــ 

کار اجرا شده و در معرض دید باشد.

2ــ مسیر لوله کشی رابط در خارج از ملک نباید در محل 
ناامن و در معرض آسیب قرار گیرد. 

3ــ اندازه های لوله کشی رابط از مبحث هفدهم مقررات 
ملی ساختمانی در شکل 2ــ3 آمده است.

1ــ بست علمک         

2ــ لوله غالف        

3ــ الستیک عایق           

4ــ لولۀ گاز شبکه شهری         

5   ــ شیر قفلی      

6   ــ نیپل )لوله رابط کوتاه(

7ــ رگوالتور

8   ــ مغزی

9ــ مهره و ماسوره

10ــ لوله کشی رابط

11ــ مهره و ماسوره

12ــ لولۀ جانشین کنتور

13ــ بوشن

14ــ شیراصلی

15ــ لولۀ گاز ساختمان   

شکل 2ــ3ــ روش ترسیم لوله رابط و محل نصب کنتور
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یک  از  بیش  انشعاب هایی که  رابط  لوله  ابتدای  در  4ــ 
بعد از رگالتور نصب شیر قفل شونده  تغذیه می کند  متقاضی را 

برای هر مشترک الزامی است ) شکل 3ــ3(. 

رگالتور  یک  از  در صورتی که  کلکتور:  4ــ1ــ3ــ 
تغذیه کنتورها از کلکتور استفاده  برای  تغذیه گردد.  چند کنتور 
می شود. کلکتور لوله قطوری است که با استفاده از فیتینگ ها 
)اتصالی ها( استاندارد ساخته می شود که قطر لوله کلکتور از قطر 
لوله رابط )لوله اصلی( نباید کوچکتر باشد. باید توجه داشت که 

فیتینگ های  از  استفاده  بدون  مستقیم  صورت  به  انشعاب  اخذ 
استاندارد از لوله کلکتور ممنوع است.

نشان  را  کلکتور  به  کنتور  اتصال چند  نحوه  4ــ3  شکل 
می دهد. 

شکل 3ــ3ــ نصب شیرقفل شونده بعد از رگوالتور

1ــ شیر قفل شونده

2ــ رگوالتور

3ــ مهره و ماسوره  

1ــ شیر قفل شونده

2ــ مهره و ماسوره

3ــ لوله جانشین

4ــ شیراصلی هر واحد

شکل 4ــ3ــ استفاده از کلکتور

به سمت رگالتور

به سمت واحد 2

به سمت واحد 1
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در  گازرسانی:  نقشه کشی  در  نمادها  5   ــ1ــ3ــ 
نظر  در  شیرگاز  عدد  یک  مصرف کننده  هر  برای  گاز  لوله کشی 
می گیرند تا پس از اتمام لوله کشی و در زمان بهره برداری به  وسیله 
لوله کشی مسی یا شیلنگ الستیکی به وسیلٔه گازسوز وصل می گردد. 

جدول 5   ــ3ــ حروف و عالئم اختصاری 

حروف اختصاری معادل انگلیسی نام وسیله گازسوز

HeaterHبخاری 

Water HeaterWآبگرمکن  H

Gas CookerGاجاق گاز  C

LightLiروشنایی

Rice CookerRپلوپز و کباب پز C

Fire placeFشومینه  P

BurnerBمشعل

MeterMکنتور 

RegulatorRرگالتور

Packagepپکیج

 نشان  وسیله گازسوز در نقشه کشی گاز خانگی با نماد شیر
نام وسیله گازسوز  آن حرف اختصاری  کنار  داده می شود که در 
نوشته می شود. در جدول 5   ــ3 حروف اختصاری وسایل مورد 

استفاده در لوله کشی گازخانگی نشان داده شده است.

6   ــ1ــ3ــ ترسیم نقشه لوله کشی گاز: 
1ــ برای ترسیم نقشه لوله کشی گاز با توجه به وسعت بنا 
کاغذ مناسب و استاندارد را انتخاب نموده و مطابق شکل 6   ــ3 

ایزومتریک لوله کشی، کروکی محل و جدول  محل ترسیم پالن، 
مشخصات را انتخاب می نماییم.

شکل 6   ــ3ــ محل ترسیم اجزای نقشه لوله کشی گاز 

محل ترسیم کروکی محل

محل ترسیم جدول مشخصات

محل ترسیم نقشه ایزومتریک

محل ترسیم پالن طبقات
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مناسب  مقیاس  با  را  ساختمان  طبقات  یا  طبقه  پالن  2ــ 
مربوطه  مقّررات  به  توجه  با  و  نموده  ترسیم     ) 1

50
  یا    1

100
(

وسایل  مناسب  محل   )17 مبحث  ساختمان  ملی  )مقررات 
گازسوز را مشخص می نماییم. 

در  لوله ها  مسیر  پالن  نقشه های  در  این که  دلیل  به  3ــ 
جهات شرق و غرب یا شمال و جنوب ترسیم می شوند و حرکت 
لوله ها در جهات عمودی )باال و پایین( در پالن مقدور نمی باشد 

لذا ترسیم نقشه های ایزومتریک ضرورت می یابد.
ایزومتریک  و  پالن  نقشه  بودن  بزرگ  صورت  در  4ــ 
می توان آن ها را در کاغذهای مجزا و در یک اندازه ترسیم کرد.

5   ــ در تهیه نقشه پالن موقعیت قرارگیری ساختمان با توجه 
به جهات اصلی جغرافیایی ترسیم گردد و دیوارها، پنجره ها و درها 
در پالن به طور کامل مشخص شوند به صورتی که  به سهولت از 

یکدیگر تمیز داده شوند.
با توجه به پالن ترسیم گردد و  6   ــ نقشه های ایزومتریک 
طول و اندازه قطر لوله ها در نقشه ایزومتریک نوشته شود و مسیر 

لوله کشی دقیقاً در جهت های ایزومتریک رسم گردند.
7ــ مطابق شکل 7ــ3 زاویه مسیر حرکت در جهت های 

اصلی ایزومتریک ترسیم می گردد.

7ــ1ــ3ــ محدودیت ها و ممنوعیت نصب دستگاه های 
گازسوز: 

در  روشنایی  چراغ  نصب  روشنایی:  چراغ  الف( 
محل های زیر مجاز نیست:

1ــ در فاصلٔه کمتر از یک متر از پنجره، دیوار مجاور و 
پرده.

2ــ در ساختمان های دارای سقف چوبی یا دیوار چوبی.
3ــ محل هایی با ارتفاع سقف کمتر از 250 سانتی متر.

4ــ روبروی دریچه کولر.
5   ــ اتاق خواب

از یک چراغ  بیش  در هر واحد مسکونی نصب  توجه: 
روشنایی ممنوع است. توصیه می شود از آن استفاده نشود.

ب( شومینه: 
1ــ نصب شومینه در اتاق خواب مجاز نیست.

2ــ نصب شومینه به عنوان تنها وسیله گرمایش در هال و 
پذیرایی ممنوع است.

ج( پلوپز:
1ــ نصب پلوپز در طبقات زیرزمین و مکان هایی که تهویه 

کافی ندارند ممنوع است.
2ــ پلوپز باید ترجیحاً در فضای باز مانند حیاط، حیاط خلوت 

و یا تراس استفاده گردد.
3ــ استفاده از پلوپز به عنوان وسیله گرمایش ممنوع است.

د( بخاری دیواری 
نصب بخاری دیواری در اتاق خواب مجاز نیست.

هــ( وسایل گازسوز پرمصرف: نصب وسایل گازسوز 
پرمصرف مانند آبگرمکن فوری، پکیج در واحدهای مسکونی و 
غیرمسکونی که مساحت آن ها کمتر از 60 متر مربع می باشد ممنوع 
است. مگر آن که هوای مورد نیاز جهت احتراق گاز مصرفی از 
طریق دریچه های دائمی که مستقیماً به هوای آزاد راه دارد تأمین 

گردد. 
گازسوز  وسایل  نصب  گرم کننده:  گازسوز  وسایل  و( 
گرم کننده )انواع بخاری، آب گرم کن و پکیج( در فضاهای داخلی 
هوای  آن که  مگر  است.  ممنوع  و خاص  عمومی  ساختمان های 

شکل 7ــ3ــ جهت های ایزومتریک در لوله کشی گاز                      

غربشمال

جنوبشرق

شمال

غرب

شرق

)ب(جنوب )الف(
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مورد نیاز احتراق آن ها از فضای خارج از ساختمان تأمین شود.
 10 آن ها  در  که  آپارتمانی  مسکونی  مجتمع های  توجه: 
واحد مسکونی یا بیشتر وجود داشته باشد از نظر رعایت مقّررات 
می گیرند.  قرار  عمومی  ساختمان های  گروه  در  گاز  لوله کشی 
آن ها  در  نفرات حاضر  تعداد  که  عمومی کوچک  ساختمان های 
 20 از  کمتر  معمول  طور  به  مراجعه کنندگان  یا  کارکنان  از  اعم 

نفر باشند از نظر گازرسانی تابع مقررات ساختمان های مسکونی 
می باشند.

مصرف  شیرهای  قرارگیری  موقعیت  8   ــ1ــ3ــ 
گاز: فاصله نصب شیر مصرف از زمین و از دستگاه های گازسوز 

باید مطابق جدول 8   ــ3 باشد.

جدول 8   ــ3ــ موقعیت قرارگیری شیر دستگاه های گازسوز 

حدود فاصله شیر از دستگاه گاز cmحدود فاصله شیر از کف cmدستگاه گازسوز
ــ130آبگرمکن دیواری )فوری(

30 از بدنه 40آبگرمکن زمینی
10 از بدنه 110اجاق گاز فردار 5 شعله 

20 از بدنه 40بخاری زمینی 
20 از بدنه 120بخاری دیواری 

50 از مشعل 60مشعل های سیستم گرمایی مرکزی 
ــ170روشنایی )چراغ گازسوز(

30  از دیوار شومینه 40شومینه 

9ــ1ــ3ــ انتخاب کنتور:
1ــ کنتور باید در داخل محدوده ملک و نزدیک ترین نقطه 

به در ورودی ساختمان قرار گیرد.
2ــ کنتور باید در جایی نصب گردد که در معرض جریان 

هوا باشد.

3ــ کنتور باید طوری نصب شود که در معرض صدمات 
فیزیکی قرار نداشته باشد.

رابط  لوله  اندازه  و  قطر  و  کنتور  ظرفیت  9ــ3  جدول 
کنتور و هم چنین قطر لوله ورودی و خروجی از رگالتور را نشان 

می دهد.

تذکر: شیر دستگاه های گازسوز باید افقی، موازی دیوار و در جهت دستگاه باشد. استثنائاً شیرهای روشنایی می توانند قائم 
نصب شوند.
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جدول 9ــ3 ــ انتخاب کنتور 
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1G4  13′′12152 تا 6ــ 
4 و  ′′1

1

2G66/1 13′′252525ــ 1121ــ
4 و  ′′1

1

3G11 11′′54528ــ16251ــ 1/
2

3
4 و  ′′1

15

4G1616/1255ــ 11′′86528   ــ 1
2

3
4 و  ′′1

15

5G2525/148 ــ 23′′4ــ131633/5ــ1
4 و 

′′11
2

3

6G44 6513   ــ1/ ـ  215668ــ1 23′′69   ـ
4 و 

′′11
2

4

7G6565/112ــ 23′′69   ــ32668ــ1
4 و 

′′11
2

 4

8G11 163ــ1/ 23′′53678ــ1
4 و 

′′11
2

4

2ــ3ــ نقشه خوانی 
همان طور که می دانیم برای گرم کردن ساختمان از بخاری 
گازسوز یا پکیج گرمایی و یا موتورخانه مرکزی استفاده می گردد. 
از  آن ها  در  که  ساختمان ها  گاز  لوله کشی  از  نمونه هایی  زیر  در 
بخاری گازسوز، پکیج گرمایی یا موتورخانه مرکزی استفاده شده 
سیستم  از  استفاده  شده  ارائه  نمونه های  در  است.  شده  آورده 
نیز  یا چند کنتوری )کنتور مجزا(  تک کنتوری )کنتور مشترک( 

مدنظر بوده است:
1ــ2ــ3ــ نقشه نمونه 1: در این نمونه برای گرم کردن 
پالن  مطابق  است.  شده  استفاده  گازسوز  بخاری  از  ساختمان 
شکل 10ــ3 لولٔه گاز از سر علمک به کنتور که در فاصله نزدیکی 
نسبت به رگوالتور قرار دارد در داخل حیاط وصل شده است. 

کنتور  راست  سمت  و  کنتور  چپ  سمت  از  رابط  لوله  اتصال 
طوری است که گاز از سمت چپ وارد کنتور شده و از سمت 
راست خارج می شود و بعد از کنتور یک شیر قطع و وصل گاز 

قرار گرفته است.
در این ساختمان یک طبقه با توجه به محل دودکش، شیرهای 
اتاق  در   )Li( روشنایی  و   )H( بخاری  حیاط،  در   )RC( پلوپز 
 )WH( در هال، آبگرمکن زمینی )H( پذیرایی و یک بخاری دیگر
پالن  در  است.  پیش بینی شده  آشپزخانه  در   )GC( گاز  اجاق  و 
طبقه، نقشه لوله کشی از نظر جانمایی وسایل گازسوز و لوله ترسیم 
شده است. برای مشخص شدن ارتفاع شیرهای وسایل گازسوز 
به  لوله ها  بودن  یا زیرکار  از کف ساختمان و هم چنین روی کار 

نقشٔه ایزومتریک و شرح آن مراجعه می کنیم.
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نقطه R شروع لوله کشی است. این نقطه در ارتفاع 220 
سانتی متری از سطح زمین قرار دارد زیرا ارتفاع شیر رگوالتور 
فاصله  سانتی متر   50 و  است  سانتی متر   170 پیاده رو  کف  از 

اضافی برای نصب رگوالتور در نظر می گیرند.
حرکت  باال  به  رو  سانتی متر   50  ،R نقطه  از  گاز  لوله 
می کند تا در ارتفاع 270 سانتی متری از کف پیاده رو قرار گیرد 
سپس با حرکت به طرف شرق وارد حیاط منزل می شود. پس از 
نقطه 20  این  به محل نصب کنتور می رسد. در  230 سانتی متر 
سانتی متر به طرف جنوب حرکت می کند تا فاصله الزم برای نصب 
پایین حرکت  به  کنتور فراهم شود. پس از آن 90 سانتی  متر رو 
سانتی متری   180 ارتفاع  در  کنتور  نصب  محل  در  تا  می کند 
طول  سانتی متر   50 شیر  و  کنتور  نصب  محل  برای  گیرد.  قرار 
جهت  در  سانتی متر   50 ابتدا  بنابراین  است.  شده  گرفته  در نظر 
شرق و 90 سانتی متر به طرف باال و 20 سانتی متر در جهت شمال 
حرکت  می کند تا به کنار دیوار برسد. در ادامه مسیر به طول 240 
سانتی متر در جهت شرق به محل انشعاب شیر پلوپز RC می رسد 
و سپس 240 سانتی متر رو به پایین حرکت می کند تا در ارتفاع 

30 سانتی متری )240ــ 270( شیر پلوپز نصب گردد.
پس از انشعاب گیری پلوپز لوله اصلی ابتدا 30 سانتی متر 
در جهت شرق و سپس 40 سانتی متر رو به باال حرکت می کند تا 
 270( در جهت شرق وارد  در ارتفاع 310 سانتی متری )40 
اتاق شود. در داخل اتاق پس از 720 سانتی متر حرکت در جهت 
با در  انشعاب روشنایی Li و بخاری H می رسد.  به محل  شرق 
نظر گرفتن 20 سانتی متر اختالف ارتفاع کف اتاق با کف حیاط 
ارتفاع لوله کشی از کف اتاق 290 سانتی متر خواهد شد. بنابراین 
290( و ارتفاع شیر بخاری از  ارتفاع شیر روشنایی 170 )120
 170( سانتی متر می شود یعنی با 120 سانتی متر  کف 40 )130
حرکت رو به پایین به محل نصب شیر روشنایی می رسیم و پس از 
130 سانتی متر دیگر به محل نصب شیر بخاری خواهیم رسید.

اینچ  3
4
پس از این انشعاب قطر لوله اصلی از 1 اینچ به 

کاهش می یابد و 300 سانتی متر در جهت شرق ادامه مسیر می دهد 
در  سانتی متر  برسد. سپس 770   H  بخاری انشعاب  محل  به  تا 

جهت جنوب و 100 سانتی متر به طرف غرب و 250 سانتی متر 
رو به پایین حرکت می کند تا به محل نصب شیر بخاری در ارتفاع 

40 سانتی متری برسد.
لوله اصلی در ادامه مسیر خود در کنار دیوار شمالی 425 
به محل  به طرف جنوب  به طرف شرق، 85 سانتی متر  سانتی متر 
انشعاب  آبگرمکن زمینی می رسد و 250 سانتی متر به طرف پایین 
حرکت می کند تا به محل نصب شیر آبگرمکن زمینی برسد.سپس 
لوله اصلی به طرف جنوب پالن به طول 100 سانتی متر ادامه مسیر 
می دهد، 180 سانتی متر پایین آمده تا به شیر اجاق گاز برسد. در 
حالی که با توجه به نوشته های باال مسیر نقشه ایزومتریک را دنبال 
می کنید، مطابقت آن را با پالن نیز مقایسه کنید تا بدین ترتیب به 
چگونگی ترسیم پالن و نقشه ایزومتریک در نقشه کشی گاز آشنا 

شوید. 
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کنتور  دارای  ساختمان   :2 نمونه  نقشۀ  2ــ2ــ3ــ 
مشترک بوده و برای گرم کردن ساختمان از سیستم حرارت مرکزی 
استفاده شده است. در پالن 11ــ3 یک نمونه که لوله کشی گاز در 

آن اجرا گردیده مشاهده می شود اینک به شرح آن می پردازیم.
لوله کشی گاز از سرعلمک به کنتور مشترک متصل شده 
است. پس از کنتور شیر قطع و وصل اصلی گاز نصب گردیده 
است و در ادامه لوله پس از عبور از حیاط از کنار سرویس پله 
به طبقات اول و دوم می رود و شاخه ای از آن در طبقه پیلوت تا 
موتورخانه ادامه پیدا می کند. در طبقات اول و دوم قبل از ورود 
به واحد یک  عدد شیرسماوری قفل شونده )شیری که در اختیار 
کلیه افراد ساختمان است( و در ورود به واحد توسط یک شیر 
قطع و وصل کننده گاز کنترل می شود. تنها وسیله گازسوز طبقات 
در  می شود  مالحظه  همانطوری که  است.  اجاق گاز  دوم  و  اول 
نقشه های پالن فقط مسیرهای طولی و عرضی لوله در پالن و محل 
مسیر،  تعیین  برای  می شود.  گازسوز مشخص  استقرار دستگاه 
اندازه و قطر و هم چنین روی کار بودن و یا زیرکار بودن لوله ها 
نقشه های  مشاهده  با  است.  لوله کشی  ایزومتریک  نقشه  به  نیاز 
روی کار  صورت  به  لوله کشی  که  می شویم  متوجه  ایزومتریک 
در  شیرقطع کن  نصب  محل  به  توجه  با  )چرا؟(  است  انجام شده 
ارتفاع  و  دارد(  قرار  کف  از  )180سانتی متر  ایزومتریک  نقشه 
آن از سقف معلوم می شود که ارتفاع طبقات اول و دوم هر کدام 
280 سانتی متر می باشد. هم چنین از اختالف کد طبقات اول و 
 6/10( و ارتفاع طبقه و ضخامت سقف به  2/90  دوم )3/20 
دست می آید که 40 سانتی متر است و به همین ترتیب ارتفاع طبقۀ 
همکف )پیلوت( و موتورخانه 250 سانتی متر به دست می آید. حال 
با توجه به محل نصب شیر مشعل و اجاق گاز مشخص می شود 
اجاق  و  زمین  سطح  از  سانتی متر   60 ارتفاع  در  شیرمشعل  که 
لوله ها  قطر  اندازه  می باشند.  از کف  سانتی متر  ارتفاع 100  در 
با توجه به میزان مصرف و طوالنی ترین مسیر لوله کشی می باشد 
و ظرفیت مشعل با معلوم بودن زیربنای حرارتی به دست می آید. 
بنابراین ساختمان در 2 طبقه با زیربنای هر طبقه 140 مترمربع جمعًا 

   280 مترمربع است، پس ظرفیت مشعل به قرار زیر است:
/ /× =280 1 5 4 2

100                  m3/hr   
 

 

 2*0/7  1/4  m3/hr با:  است  برابر  اجاق  دستگاه   2 ظرفیت 
 4/2   1/4      5/6 m3/h در این صورت مصرف کل ساختمان برابر است با
با داشتن مصرف کل و طوالنی ترین مسیر ) m 44/30( قطر لوله 
 است و به همین ترتیب  ′′11

4
اصلی از جدول به دست می آید که 

ایزومتریک آورده  نقشه  به دست  می آید که روی  اندازه ها  سایر 
شده است.
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شکل 11ــ3 ــ الف ــ پالن طبقه همکف )پیلوت( ــ مقیاس 
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شکل 11ــ3ــ ب ــ پالن طبقات ــ مقیاس 
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شکل 11ــ3 ــ پ ــ ایزومتریک لوله کشی گاز )بدون مقیاس( 
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3ــ2ــ3ــ نقشه نمونه 3: ساختمان دارای کنتور مجزا 
استفاده  پکیج شوفاژگازی  از  کردن ساختمان  گرم  برای  و  بوده 
شده است. همانطوری که در پالن شکل 12ــ3 طبقه همکف آمده 
است کنتورهای طبقات در نزدیکترین نقطه به علمک و در داخل 
پیلوت نصب گردیده است و لوله ورودی به ساختمان )رابط( تغذیه 
کنتورها  و  است  کلکتور  در حکم  و  است  عهده دار  را  طبقه   2
یک عدد  کنتور  هر  از  قبل  گردیده اند.  نصب  کلکتور  روی  بر 
و  کنتور یک عدد شیرقطع  هر  از  بعد  و  قفل شونده  شیرسماوری 
به سمت سرویس  لوله  وصل در نظر گرفته اند. از هر کنتور یک 
پله ادامه داشته و توسط دو رایزر گاز را به طبقات می رسانند. در 
ورود به طبقه و در داخل واحد یک عدد شیر قطع و وصل نصب 
گردیده و سپس لوله کشی به شیرهای اجاق گاز و پکیج و بخاری 
اضطراری متصل شده است. مصرف کننده های هر طبقه عبارتند 
از پکیج 3/5 مترمکعب در ساعت و اجاق گاز 0/7 مترمکعب در 
ساعت و بخاری گازی 0/6 مترمکعب در ساعت که جمعًا 4/8 
در  مترمکعب   9/6 طبقه   2 برای  که  است  ساعت  در  مترمکعب 
ساعت می باشد. کلکتور بایستی 9/6 مترمکعب گاز را در ساعت 
از خود عبور دهد. با در نظر گرفتن محل نصب شیرهای وسایل 
به  توجه  با  و  سانتی متر  طبقات 290  ارتفاع  طبقات  در  گازسوز 
و  می باشد  سانتی متر   40 سقف  ضخامت  طبقات  کد  اختالف 

ارتفاع پیلوت 250 سانتی متر است. 
و  مختلف  در جهات  حرکت  مسیر  ایزومتریک  نقشه  در 
مالحظه  با  که  می شود  معلوم  بودن  روی کار  یا  زیرکار  هم چنین 
لوله ها و  اندازه قطر  تمام  لوله کشی روی کار و  ایزومتریک  نقشه 
طول لوله کشی مالحظه می گردد. محل نصب و سایز دودکش و 

هواکش وسایل گازسوز در پالن طبقات دیده می شود.
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   1
100

شکل 12ــ3ــ الف ــ  پالن طبقه همکف مقیاس 
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100

شکل 12ــ3ــ ب  ــ پالن لوله کشی طبقات     پالن طبقه اول ــ مقیاس 
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100

شکل 12ــ3ــ پ ــ  پالن طبقه دوم ــ مقیاس 
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ـ نقشه ایزومتریک لوله کشی گازرسانی  شکل 12ــ3ــ تـ 

ک
جهت ایزومتری



211

4ــ2ــ3ــ نقشه نمونه 4 : 
ساختمان دارای یک کنتور مشترک بوده و 
برای سیستم گرمایش از پکیج استفاده شده 
است. با بررسی پالن ها و نقشه ایزومتریک 
ارتفاع  13ــ3  شکل های  در  لوله کشی 
 260 پیلوت  و  سانتی متر   300 طبقات 
سانتی متر و ضخامت سقف 40 سانتی متر 
به دست می آید. برای سیستم لوله کشی این 
ساختمان از یک کنتور استفاده شده که در 
کنار حیاط قرار دارد. لوله کشی به سمت 
به  را  گاز  تا  داشته  ادامه  راه پله  سرویس 
طبقات برساند. قبل از ورود به واحد یک 
شیر قفل شونده  که در دسترس کلیه طبقات 
می باشد در نظر گرفته و سپس به واحد رفته 
یک  مصرف کننده ها  به  اتصال  از  قبل  و 
شیر قطع و وصل برای هر واحد در نزدیک 
در ورودی در نظر گرفته شده است. برای 
مصرف کننده پکیج دودکش با حداقل قطر 
15 سانتی متر در داخل داکت تعبیه گردیده 
و جهت هود هواکش با قطر 10 سانتی متر 
با  لوله ها  قطر  اندازه  است.  گردیده  نصب 
توجه به طوالنی ترین مسیر ) از سرعلمک 
تا اجاق گاز طبقه دوم( و مصرف لوله در هر 
اندازه کنتور  آمده است.  به دست  قسمت 
G6 با توجه به میزان مصرف و تعداد واحد 
به  توجه  با  لوله کشی  است.  شده  انتخاب 
شیرهای  استقرار  کد  و  لوله کشی  مسیر 

مصرف روی کار می باشد.

شکل  13ــ 3ــ الف ــ پالن طبقه پیلوت 

         1
100

مقیاس 
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     1
100

شکل 13ــ 3 ــ ب ــ پالن طبقه اّول و دوم مقیاس 
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ـ  نقشه ایزومتریک لوله کشی گازرسانی  شکل 13ــ 3 ــ پـ 

ک
جهت ایزومتری
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3ــ3ــ نقشه کشی 
برای  لوله کشی:  پالن  ترسیم  1ــ3ــ3ــ 
ترسیم پالن نقشه های گاز مراحل زیر را انجام می دهیم:

1ــ پالن ساختمان موردنظر با توجه به نقشه های 
 در محل تعیین بر روی  1

50
یا  1

100
معماری با مقیاس 

شیت ترسیم می نماییم.
حروف  و  شیر  عالمت  با  گازسوز  وسایل  2ــ 
می نماییم.  مشخص  پالن  روی  وسیله  آن  اختصاری 
به  که دسترسی  گیرد  قرار  دقت شود که شیر در جایی 

دودکش آسان باشد.
3ــ ارتباط وسایل گازسوز را توسط لوله ترسیم 
و  کوتاهترین  لوله کشی  مسیر  که  نحوی  به  می کنیم. 

ایمن ترین مسیر باشد.
4ــ ترسیم لوله کشی را تا کنتور و رگوالتور ادامه 

می دهیم. 
5   ــ در ساختمان های با کنتور مشترک یک شیر 
قطع و وصل در داخل هر واحد و یک عدد شیر قطع و 
وصل در بیرون واحد )برای دسترسی اهالی ساختمان( 

در نظر می گیریم.
شکل  با  مطابق  لوله کشی  شیت  نمونه  یک  6   ــ 
6   ــ3 ترسیم و ذخیره می نماییم و نقشه ها را بر روی آن 

رسم می کنیم.
مراحل  رعایت  با  13ــ3  شکل های  پالن های 
یادآوری است که در  به  مذکور ترسیم شده است الزم 

این ساختمان از کنتور مشترک استفاده شده است.

    1
100

شکل 14ــ3ــ الف ــ  پالن طبقه همکف  مقیاس 
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شکل 14ــ3ــ ب ــ پالن طبقه اّول و دوم    

       1
100

مقیاس  



216

2ــ3ــ3ــ ترسیم ایزومتریک لوله کشی: در ترسیم 
لوله کشی روی پالن مسیر لوله ها در دو جهت )دو ُبعد( مشخص 
مشخص  لوله ها  پایین رونده  یا  و  باالرونده  مسیر  بنابراین  است، 
نخواهد شد. لذا برای مسیر دقیق لوله کشی نیاز به نقشه ای است 
که در سه جهت )3 ُبعدی( ترسیم شده باشد که یکی از روش های 
است.  لوله کشی  ایزومتریک  نقشه  ترسیم  بعدی،  سه  متداول 
همانطوری که می دانیم جهات ایزومتریک، سه جهت است که دو 
30 درجه می سازند و جهت دیگر آن  جهت آن با خط افق زاویه 
در راستای خط قائم است. در شکل 15ــ3 جهات ایزومتریک 

نشان داده شده است. 

لوله کشی  شروع  ایزومتریک،  نقشه  ترسیم  برای  بنابراین 
مشخص  را  مسیر(  )دورترین  لوله کشی  خاتمه  و  )سرعلمک( 
از  ترسیم  می نامیم.  ایزومتریک  جهت  را  مسیر  این  می کنیم. 
باالی رگوالتور در ارتفاع 220 سانتی متری از کف زمین شروع 
 50   زمین  از  سرعلمک  ارتفاع  سانتی متر   170( می شود. 

سانتی متر فاصله نصب رگوالتور( 
چون ارتفاع پارکینگ 260 سانتی متر است )40 سانتی متر 
کف  تا  پارکینگ  کف  فاصله  سانتی متر   300 ــ  ضخامت سقف 
طبقه اول( بنابراین 40 سانتی متر لوله را از نقطه شروع به سمت 
باال می رویم تا در ارتفاع زیر سقف پارکینگ قرار گیریم و سپس 
ادامه  راست(  )سمت  ایزومتریک  شرق  جهت  در  سانتی متر   20
می دهیم. در این وضعیت زیر سقف پارکینگ قرار داریم، به اندازه 
150 سانتی متر در جهت شمال ایزومتریک حرکت کرده به محل 
استقرار کنتور می رسیم. )اکنون در ارتفاع 260 سانتی متری از 
کف پارکینگ قرار گرفته ایم( کنتور در ارتفاع 180 سانتی متری 

از کف زمین باید باشد لذا به اندازه 80 سانتی متر به سمت پایین 
می آییم تا در کد ارتفاعی کنتور قرار بگیریم. پس از نصب کنتور 
سمت  به  مجددًا  وصل  و  قطع  شیر  نصب  و  کنتور(  رابط  )لوله 
باال و به زیر سقف می  رویم و سپس ترسیم لوله را به طول 800 
به  اول  زیر سقف طبقه  تا  نقطه  این  از  ادامه می دهیم.  سانتی متر 
سمت باال می رویم به طول 360 سانتی متر )320 سانتی متر ارتفاع 
 40 سانتی متر ضخامت سقف پارکینگ( قبل از ورود  طبقه اول 
اهالی  دسترس  )قابل  و وصل  قطع  شیر  یک  اول  طبقه  واحد  به 
ساختمان( نصب نموده و سپس به واحد طبقه اول وارد می شویم. 
به یک شیر قطع و وصل جریان گاز در طبقه  نیاز  از ورود  پس 
 140 باید  پس  دارد  قرار  سانتی متر   180 ارتفاع  در  که  داریم 
و  نصب  را  شیر  و  کنیم  پایین حرکت  به سمت  باال  از  سانتی متر 
سپس به سمت سقف حرکت می کنیم و به همین روش کار را ادامه 

داده تا تمام مسیر لوله کشی ترسیم گردد.
برای طبقه دوم مطابق طبقه اول انجام می دهیم با این تفاوت 
که ارتفاع لوله عمودی در سرویس پله به جای 360 سانتی متر، 
720 سانتی متر قرار می دهیم و سایر مسیرها با طبقه اول یکسان 
است. با توجه به توضیحات، شکل 16ــ3 را مالحظه کنید و در 
محل خود ترسیم کنید قابل ذکر است که با توجه به نوشتن اندازه 
مقیاس  با  ایزومتریک  نقشه های  که  ندارد  لوله ها ضرورتی  طول 

ترسیم گردد.

غربشمال

جنوبشرق

باال

پایین

شکل 15ــ3ــ جهت های ایزومتریک در لوله کشی گاز
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شکل 16ــ3ــ نقشه ایزومتریک )بدون مقیاس( 
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برای  دیگر:  نمونه  نقشه های  ترسیم  3ــ3ــ3ــ 
دارای  که  می گیریم  نظر  در  را  ساختمانی  پالن  بیشتر  یادگیری 
پیلوت و دو طبقه روی آن مطابق شکل 17ــ3 ترسیم شده است. 
در این نمونه از کنتور مجزا استفاده خواهد شد. مانند نمونه قبل 
محل استقرار وسایل گازسوز را روی پالن مشخص می نماییم. 
در هر طبقه وسایل گازسوز را با اتصال به یکدیگر ارتباط داده و 
سپس از هرطبقه به کنتور مربوط در پیلوت وصل می کنیم. توجه 
داشته باشیم که مسیر باید کوتاهترین و ایمن ترین باشد. کنتورها 
از یک کلکتور تغذیه می نمایند و کلکتور به رگوالتور که در خارج 
نزدیکی درب ورودی ساختمان است متصل  در  و  از ساختمان 

می نماییم.
شیرسماوری  عدد  یک  کنتور  هر  از  قبل  در این  نمونه 
قفل شونده نصب می گردد و در داخل و ورود به واحدها یک شیر 

قطع و وصل قرار می دهیم. 
نقشه ها را بر روی شیت لوله کشی گاز مجددًا ترسیم نمایید 

و جدول های مربوطه را ُپر کنید.
روش ترسیم نقشه ایزومتریک لوله ها مانند نمونه قبل است 
و تفاوت آن در تعداد کنتورها و لوله های مستقل برای هر واحد 
از کنتورهاست و هم چنین نحوه اجرای لوله کشی که زیرکار انجام 

شده است.
شده،  ترسیم  جا  یک  طبقه  دو  برای  لوله کشی  ایزومتریک  نقشه 
واحد  هر  برای  ایزومتریک  نقشه  که  می شود  توصیه  معمواًل  که 
بودن  به دلیل مستقل و مجزا   ( به صورت مستقل ترسیم گردد. 

کنتورها و مالک ها(
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شکل 17ــ3 ــ الف ــ پالن طبقه همکف  ــ مقیاس 
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شکل 17ــ3 ــ ب ــ پالن طبقه اول  ــ مقیاس 
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100

شکل 17ــ3ــ پ ــ پالن طبقه دوم ــ مقیاس 
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ـ نقشه ایزومتریک لوله کشی گازرسانی  شکل 18ــ3ـ 

با  تمرین 1ــ پالن یک ساختمان مسکونی چهار طبقه داده شده است: طراحی لوله کشی گاز ساختمان را 
توجه به موقعیت علمک و در نظر گرفتن یک کنتور مشترک انجام دهید. نقشه ها را با استفاده از نرم افزار اتوکد بر 

روی شیت ویژه لوله کشی انجام دهید و جدول های مربوطه را پُر کنید. 

ک
جهت ایزومتری
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100

شکل 19ــ3 ــ الف ــ پالن طبقه همکف  ــ مقیاس 
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شکل 19ــ3 ــ ب ــ پالن طبقات اول و دوم و سوم  ــ 

 1
100

مقیاس 



225

تمرین 2ــ پالن یک ساختمان مسکونی 5 طبقه داده شده است: طراحی لوله کشی گاز ساختمان را با توجه به 
موقعیت علمک و در نظر گرفتن کنتور مجزا برای هر واحد مسکونی انجام دهید.
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شکل 20ــ3 ــ الف ــ پالن طبقه همکف ــ 

   1
100

مقیاس 



227

  1
100

شکل 20ــ3 ــ ب ــ پالن طبقۀ اول ــ مقیاس 
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  1
100

شکل 20ــ3 ــ پ ــ پالن طبقات دوم  وسوم ــ مقیاس 


