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از مشاغل   ی کی  یی و روستا یگاز به مناطق مختلف شهر  دنیامروزه با رس
باال   ی منیگاز با ا ی کش  لوله .گاز ساختمان ها است ی پرکاربرد لوله کش اریبس

 میمقاله قصد دار نیا در .افراد جامعه دارد ی در زندگ ی مهم  ارینقش بس
همچون انواع روش  یگاز ساختمان، موارد ی با لوله کش یی پس از آشنا

 .میآن ها را مشخص کن یاجرا یگاز و روش ها ی لوله کش  یها

 .دیما همراه باش با

 

 گاز ساختمان یلوله کش یمعرف 1#

مختلف مانند   یلوله با جنس ها یبه نصب و اجرا ی لوله کش ی طور کل به
گازها و به ندرت جامدات   عات،ی و... به منظور انتقال ما  کیفوالد، پالست

 Gas Piping of) گاز ساختمان ها ی کش لوله .شود  ی گفته م  ز،یدانه ر
Buildings )ینصب لوله ها به ن گونه که از اسم آن مشخص است،هما 

 .شود ی مربوط به انتقال گاز گفته م 

روند که جنس آن ها   ی به کار م یقطعات درون ی در لوله کش ی طور کل به
 :عبارت اند از

 چوب  •
 فوالد  •
 ک یپالست •
 وم یتانیت  •
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 شه یش •
 وم ینیآلوم •
 مانیس •
 کروم  •
 فوالد  یاژهایآل •

داخل لوله  الیس انیمعموال به منظور کنترل جر ی لوله کش ی درون  قطعات 
قطعات به منظور کنترل  نیتوان گفت که ا ی کل م در .روند ی به کار م

موجود در منازل  یلوله ها  امروزه .شوند ی استفاده م ی فشار، دما و دب 
سبک تر هستند،   لنیات  ی پل یها لوله .هستند لنیات   ی عمدتا از جنس پل

 .دارند و مقرون به صرفه اند  یادیمقاومت ز ی معموال در برابر خوردگ

 :شود ی استفاده م  ری در موارد ز لنیات  ی پل یلوله ها از

 آب ساختمان ها ی کش لوله •
 گاز  ی کش لوله •
 به باغ و باغچه ها  ی آبرسان •
 فاضالب  هیتخل •
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 گاز ساختمان یلوله کش یانواع روش ها 2#

 :شود ی انجام م ی در ساختمان ها به دو روش کل ی کش لوله

 توکار ی کش لوله .1

و   رندیگ ی م ی جا ی توکار، لوله ها در داخل مصالح ساختمان  ی لوله کش در
 .شوند ی نم  دهید
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 روکار  ی کش لوله .2

تمام   یروکار، لوله ها پس از ساخته شدن ساختمان و رو ی لوله کش در
 .هستند تیشوند و در ساختمان قابل رو ی م  دهیکش  ی مصالح ساختمان 
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از موارد وابسته به  ی لیروکار در خ ایتوکار   ی لوله کش  نیانتخاب ب اما
  یواقع اگر فضا در .خواهد بود  یساختمان و مهندسان عمران و معمار 

است که   بهتر توکار ساختمان در نظر گرفته شده باشد، یمربوط به لوله کش
روکار  ی از لوله کش دی صورت با  نیا ریروش استفاده شود و در غ نیاز ا

  یها ی توکار و سخت ی مربوط به لوله کش نهیهز معموال  .استفاده کرد
لوله  تیمز  اما روکار است؛ ی از لوله کش  شتریآن ها ب راتیو تعم ینگهدار 

از  شیب یآب و گاز از سرما و گرما  یتوکار در امان ماندن لوله ها ی کش
  ی لوله کش زین  یکه از نظر ظاهر  هرچند  ها است؛ بیاندازه و کاهش آس

 .روکار است ی توکار مناسب تر از لوله کش

 

 گاز  ی مناسب برا ی لوله ها 3#

 ی فوالد  یها لوله •

بدون درز و  یهستند که در مدل ها  اهیفوالد س ،یفوالد یوله هاواقع ل در
لوله  یبرا API5L ایو  3360شماره  ی مل استاندارد .روند ی با درز به کار م

گاز با   یاتصال لوله ها معموال .روند ی گاز ساختمان به کار م ی کش
نکته در لوله   نی تر  مهم .شود ی انجام م B2311 درزدار به شماره یجوشکار 

گاز روکار  ی لوله کش اتصاالت  .گاز استفاده از ضدزنگ در لوله ها است ی کش
به باال   نچیا 2از قطر  ی ول باشد؛ یدنده ا ای ی تواند جوش ی م نچیا 2تا قطر 

 .با جوش برق انجام شود دیاتصال لوله ها حتما با
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 یمس  یها لوله •

مانند   ی شیگرما لیاتصال لوله گاز به وسا یبرا ی مس   یاز لوله ها معموال
 یلوله ها یاست که نصب و اجرا بهتر .شود ی استفاده م  نهیشوم ای یبخار 
 نیا .شود یر یبه آن ها جلوگ بیدر محل ساختمان باشد تا از آس ی مس 

 .شوند ی نصب م ASTMB88 لوله ها مطابق با استاندارد
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 (لنگ یقابل انعطاف )ش یها لوله •

قابل انعطاف  یاز لوله ها یگاز  زات ی و تجه  ی لوله مس نیاتصال ب یبرا
  نیاست که در ا ی شده جنس تیتقو   ی مصنوع کیالست .شود ی استفاده م 

 یو گاز   ی اد نفتعبور مو یآن ها برا ی داخل جدار .رود ی لوله ها به کار م
 120از  شیتواند ب  ی نوع لوله ها نم نی ا طول .شده است یمقاوم ساز 

 .متر باشد  ی سانت
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 ساختمان یگاز رسان یچالش ها 4#

خط  نیگاز ساختمان اتصال ب ی لوله کش میمقاله متوجه شد یجا نیبه ا تا
 .کند ی گازسوز منزل را فراهم م  لیگاز با وسا ی لوله اصل

را در منزل خود  ری ز  یاستفاده از دستگاه ها یی خط لوله گاز شما توانا بدون
 :دیندار

 یبخار  •
 گاز  اجاق •
 نه یشوم •
 موتورخانه  •
 آبگرمکن  •

اعث که ب دی آ ی در خط لوله گاز به وجود م  ی از موارد مشکالت  ی برخ در
 .شود ی منزل م یاختالل در گاز رسان

 :موارد عبارت اند از نیا

 یاتصاالت خط لوله کش گرید ای ی در اتصاالت جوش مشکل •
 یلوله کش لیوسا  گریو د رهایمشکل در ش  جادیا •
 گاز  ی در خط لوله کش ی نشت  جادیا •
 موارد  گری د ای  ی گاز بر اثر خوردگ یلوله ها انسداد •
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 ساختمان  یگاز کش یاستانداردها 5#

را به  ی مختلف یتوان استانداردها ی گاز م  ی لوله کش ی پروژه ها یاجرا در
 نی تر مهم .ساختمان است یاستانداردها وابسته به نوع کاربر  نیا .کار برد

مربوط به  نی قوان تیرعا ی مسکون  یگاز ساختمان ها ی نکته در لوله کش 
و   نیموضوع باعث جلب اعتماد ساکن  نیا .گاز است ی و عدم نشت  ی منیا

 .شود ی رساندن به آن ها م بیعدم آس
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 محصوالت احتراق  هینکات مربوط به تخل 6#

محصوالت  هیتخل ی گاز ساختمان، لوله کش ی بخش در لوله کش نیتر  مهم
از هموطنانمان دچار حادثه در رابطه با   یادیتعداد ز  هرساله .احتراق است

 .شوند ی محصوالت احتراق م هی تخل ی استاندارد در لوله کش تیعدم رعا

 :محصوالت احتراق عبارت اند از ی در لوله کش ی منی ا موارد

 خم شدن هی و زاو تعداد •
 اتصاالت ی بررس •
 استاندارد و نصب با دقت آن ها یاز دودکش ها استفاده •
 نصب شده یلوله ها  یدما  کنترل •
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 یاستفاده شده در لوله کش یآسترها نوع •

 

 

 گاز ساختمان یلوله کش  یضرورت ها 7#

  دنیزس بیاز آس یر یو جلوگ ی منیا تی نکته رعا نی گاز مهم تر ی لوله کش در
گاز   ی رو کنترل موارد مربوط به استاندارد لوله کش نیا از .است نیبه ساکن

 .رد یگ ی مورد توجه مهندسان قرار م اریبس

  ریگاز ساختمان را در موارد ز ی لوله کش ات یتوان ضرور ی م  ی طور کل به
 :کرد یطبقه بند

 مجاز در جنس لوله ها  مواد •
 از اتصاالت استاندارد و دقت در نصب آن ها استفاده •
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 لوله ها یاتصال آن ها و دقت در جوشکار  روش •
 انجام شده یجوشکار  تیفیک کنترل •
 توکار ی در محل نصب اتصاالت به خصوص در لوله کش دقت •
 ساتیتاس گری بودن مجاورت لوله ها با د منیا کنترل •

 


