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فشار گاز در شبکه

فشار گاز شبکه

):اينچ آب psi 25/0 )7فشار 
ساختمان هاي مسکوني و تجاري با طول لوله کشي و مصرف گاز کم

):کيلوگرم بر سانتي متر مربع psi 2 )14/0فشار 
ساختمان هاي مسکوني و تجاري با طول لوله کشي يا مصرف گاز زياد

رگالتور اوليهرگالتور اوليه رگالتور ثانويهرگالتور ثانويه



مراحل طراحي شبکه گاز

تهيه نقشه لوله کشي شامل نقشه پالن و ايزومتريک

.بايد در فضاي آزاد و يا در محلي که به روشي مطمئن به هواي آزاد راه داشته باشد، نصب گردد رگالتور  §

.بايد در داخل ساختمان و حتي االمکان بالفاصله بعد از رگالتور قرار گرفته و در معرض جريان هوا باشد کنتور   §

.باشد حداقل يک مترفاصله کنتور از منابع توليد اشتعال مانند کوره و آب گرمکن بايد   §

.باشد سانتيمتر 50حداقل و از کنتور برق  سانتيمتر 10حداقل فاصله کنتور از سيم هاي برق روکار بايد   §

بوده و چنانچه حفظ اين فاصله امکان پـذير   سانتيمتر 5حداقل فاصله لوله هاي روکار تا لوله هاي آب گرم بايد   §
.نباشد، بايد روي لوله گاز عايق بندي حرارتي گردد

.باشد سانتيمتر 5حداقل فاصله لوله هاي روکار از سيم هاي برق روکار، کليد و پريز برق بايد   §

.باالتر از کليد و پريز نصب شود سانتيمتر 10حداقل شيرهاي گاز بايد   §



مراحل طراحي شبکه گاز

تعيين مقدار مصرف گاز هر يک از وسايل گازسوز



مراحل طراحي شبکه گاز

تعيين دورترين مسير لوله

تعيين قطر لوله ها

در صورتيکه طول لوله کشي يا ميـزان مصـرف گـاز بـه     
ايـنچ بيشـتر شـود،     4حدي باشد که قطـر لولـه هـا از    

مي بايست با تاييد شرکت ملي گـاز از شـبکه بـا فشـار     
.کيلوگرم بر سانتيمتر مربع استفاده نمود 14/0



انواع شيرآالت در شبکه گاز

شيرآالت

قبل از رگالتور

بعد از رگالتور

شير قبل از رگالتور

شير پياده رو

شير اصلي

شير فرعي

شيرهاي مصرف



نکات اجرايي در شبکه گاز

.نصب شود روکارلوله کشي گاز بايد حتي االمکان   §

.است فوالد سياه بدون درزجنس لوله هاي روکار از   §

.مي تواند دنده اي يا جوشي بوده و براي قطر باالتر بايد حتماً جوشي باشد اينچ 2اتصال لوله هاي روکار تا قطر   §

.حداکثر فاصله بين نقاط بست يا پايه ها نبايد از مقادير جدول زير بيشتر باشد  §

.از ساييدگي لوله جلوگيري نمود غالفدر مواردي که لوله از داخل ديوار يا سقف عبور مي کند، بايد با نصب   §


