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فصل 3

قوانین و دستور العمل ها
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                        آيين نامه حفاظت عمومي

فصل اول: ساختمان
ماده 1ـ ساختمان کارگاه ها و کارخانه ها باید با وضع آب و هوای محل متناسب باشد.

ماده 2ـ برای هر کارگر در کارگاه حداقل باید 12 متر مکعب فضا منظور گردد و فضای اشغال شده 
به وسیله ماشین آالت یا ابزار و اثاثیه مربوط به کار همچنین فضای باالتر از ارتفاع سه متر جزء 

فضای مزبور محسوب نمی شود.
ماده 3ـ کف عمارات کارگاه باید هموار و بدون حفره بوده و به نحوی مناسب مفروش شود که 

قابل شستشو باشد و تولید گرد و غبار نکند و موجب لغزیدن کارگران نگردد.
در مواردی که نوع کار اقتضای ریخته شدن آب را به کف کارگاه داشته باشد باید کف کارگاه 
دارای شیب متناسب و مجرای مخصوص برای خروج آب و جلوگیری از جمع شدن آب در کف 

کارگاه باشد.
ماده 4ـ در محل هایی که مواد شیمیایی و سمی به کار می برند باید بدنۀ دیوار کارگاه تا یک متر 

و شصت سانتی متر ارتفاع  از کف زمین قابل شستشو باشد.
ماده 5  ـ عرض پلکان عمومی کارگاه باید حداقل 120 سانتی متر و پاگردهای آن متناسب با عرض 
مزبور باشد. در مورد پلکان هایی که بیش از چهار پله دارد در طرف باز پلکان باید نرده محکم نصب 

شود و در مسیر پلکان نباید هیچ گونه مانعی وجود داشته باشد.
ماده 6  ـ عمارت کارگاه باید به تناسب وسعت محل کار به اندازه کافی در و پنجره برای ورود نور 

و هوا داشته باشد.
ماده 7 ـ کارگاه هایی که وسایل کار و نوع محصول آن طوری است که بیشتر در معرض حریق واقع 

می شود حتی االمکان باید با مصالح نسوز ساخته شوند.

فصل دوم: روشنایی
ماده 8 ـ در هر کارگاه بایستی روشنایی کافی )طبیعی یا مصنوعی( متناسب با نوع کار و محل 
تأمین شود. در صورتی که برای روشنایی از نور مصنوعی قوی استفاده شود باید برای ممانعت از 

ناراحتی چشم حباب های مخصوصی نصب گردد.
ماده 9 ـ کلیه پنجره های بدنه و سقف که جهت روشنایی اتاق ها تعبیه شده و کلیه چراغ ها و 

حباب ها باید نظیف نگاه داشته شود.

فصل سوم: تهویه و حرارت
ماده 10ـ محل کار در هر کارگاه باید به طوری تهویه شود که کارگران همیشه هوای سالم تنفس 
نمایند. در مورد محل های کار پوشیده مقدار حداقل هوای الزم برای هر کارگر برحسب نوع کار 

در هر ساعت 30 الی 50 متر مکعب می باشد.
ماده 11ـ در کارگاه هایی که دود و یا گاز و یا گرد و غبار و یا بخارهای مضر ایجاد می شود باید 
مواد مزبور با وسایل فنی مؤثر طوری از محل تولید به خارج کارگاه هدایت شود که مزاحمت و 

خطری برای کارگران ایجاد ننماید.
ماده 12ـ در کارگاه هایی که تهویه طبیعی کافی نباشد باید از وسایل تهویه مصنوعی استفاده 

شود.
ماده 13ـ در هر سالن کار به تناسب تعداد کارگران باید درهای یک طرفه ای که به خارج باز شوند 
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به نام درهای نجات وجود داشته باشد و درهای مزبور به راهروها و یا معابر خروجی ساختمان 
منتهی شوند.

ماده 14ـ درهای خروجی نجات هیچ وقت نباید قفل باشد و باید به وسیلۀ عالیم و یا چراغ های 
مخصوصی از داخل مشخص باشد.

ماده 15ـ در موارد زیر تعبیه و نصب برق گیر الزامی است:
الف( ساختمان هایی که در آن مواد قابل احتراق و یا انفجار تولید و یا ذخیره و انبار می شود.

آنها نگهداری  یا مواد قابل اشتعال دیگر در  بنزین و نفت و روغن و  تانک ها و مخازنی که  ب( 
می شود.

ج( کوره های مرتفع و دودکش های بلند.
دارد  وجود  سریع االشتعال  یا  سریع االحتراق  مواد  یا  و  منفجره  مواد  که  نقاطی  در  16ـ  ماده 

استعمال دخانیات و روشن کردن و حمل کبریت، فندک و امثال آنها باید ممنوع گردد.
ماده 17ـ کلیه قسمت های انتقال دهنده نیرو از قبیل تسمه، فلکه، زنجیر و چرخ دنده و امثال آن 
و همچنین قسمت هایی از ماشین ها که امکان ایجاد سانحه برای کارگر داشته باشد باید دارای 

پوشش و یا حفاظ با استقامت کافی باشد.
ماده 18ـ قبل از شروع به تعمیر و نظافت و روغن کاری ماشین ها باید به طور اطمینان بخشی آنها 

را متوقف ساخت.

فصل ششم: وسایل الکتریکی
ماده 19ـ وسایل و ادوات الکتریکی باید دارای حفاظ بوده و طوری ساخته و نصب و به کار برده 

شود که خطر برق زدگی و آتش سوزی وجود نداشته باشد.
پریز در  به مقدار کافی  آزاد الزم است  و  ازدیاد سیم های متحرک  از  برای جلوگیری  ماده 20ـ 

محل های مناسب نصب گردد تا به سهولت بتوان از آنها استفاده نمود.
ماده 21ـ در نقاطی که احتمال صدمه به سیم های اتصال زمین می رود بایستی توسط وسایل 

یا وسیله مکانیکی آنها را محافظت نمود.
ماده 22ـ در محیطی که مواد قابل اشتعال و یا قابل انفجار )گازها، گرد و غبار، بخارات قابل انفجار، 
مایعات قابل اشتعال و غیره( وجود دارد عالوه بر اتصال زمین باید به وسایل مطمئن دیگری نیز 

از تراکم بارهای الکتریسیته ساکن جلوگیری نمود.

فصل هشتم: نظم و نظافت در کارگاه
ماده 23ـ جارو و نظافت کردن تا جایی که امکان دارد باید در فواصل نوبت های کار انجام شده و 

به ترتیبی صورت گیرد که از انتشار گرد و غبار جلوگیری شود.
ماده 24ـ انداختن آب دهان و بینی روی زمین و دیوار و راه پله ممنوع است و در هر محل باید 
به تعداد کافی ظروف مخصوصی برای ریختن زباله و ظروف دیگری برای انداختن اخالط موجود 
باشد. این ظروف باید قابل پاک کردن بوده و در شرایط مناسب بهداشتی نگهداری و گندزدایی 

شوند.

فصل نهم: ناهارخوری
ماده 25ـ هر کارگاه که کارگران آن در همان جا غذا صرف می نمایند باید دارای محل مخصوصی 
با وسعت کافی و تعداد الزم میز و نیمکت برای عده ای که در یک موقع غذا می خورند باشد. محل 

غذاخوری باید دارای روشنایی کافی بوده و پیوسته طبق اصول بهداشتی پاکیزه نگهداری شود.
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ماده 26ـ ظروف غذاخوری باید همیشه پاک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
فصل دهم: وسایل استحفاظی فردی

ماده 27ـ کارفرما موظف است در هر سال دو دست لباس کار به طور رایگان در اختیار هر کارگر 
بگذارد. لباس کار باید مناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظایف 

خود را انجام دهد و موجب بروز سوانح نگردد.
تبصره ـ به کارگران زن عالوه بر لباس باید سربند نیز داده شود.

ماده 28ـ به کارگرانی که با مواد شیمیایی کار می کنند باید عالوه بر لباس کار، بر حسب نوع کار 
وسایل استحفاظی الزم از قبیل پیش بند و کفش و دستکش مخصوص و عینک و غیره که آنان را 

از آسیب مواد مزبور مصون دارد، داده شود.
ماده 29ـ به کارگرانی که در مجاورت کوره های ذوب فلز و آهنگری کار می کنند باید لباس یا 
پیش بند نسوز و نقاب یا عینک و به کارگرانی که مستقیماً با مواد گداخته کار می کنند عالوه بر 

وسایل فوق دستکش و کفش نسوز داده شود.
ماده 30ـ برای سیم کشی و هر نوع کار دیگر در ارتفاعات مانند دیوارها و پله های بلند و به طور 
کلی هر محلی که امکان تعبیه وسایل حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگر مقدور نباشد باید 

به کارگران کمربند اطمینان داده شود.
ماده 31ـ لباس کارگرانی که با مواد سمی کار می کنند باید در محل مخصوصی جدا از محل 
لباس کن عمومی نگاهداری و به ترتیبی شستشو شود که کارگران را از آسیب نفوذ سم مصون 

بدارد.
ماده 32ـ برای کارگرانی که موقع کار در معرض سقوط اجسام قرار دارند باید کفش حفاظتی و 

کاله مخصوص حفاظتی از فلز و یا ماده سخت دیگری که قابل اطمینان باشد تهیه شود.
گردنده  قسمت های  نزدیکی  در  که  کارگرانی  نماید  مراقبت  است  مکلف  کارفرما  33ـ  ماده 
نگهداری  سربند  به وسیله  یا  و  نموده  کوتاه  را  موهای خود  می باشند،  کار  مشغول  ماشین آالت 

نمایند.
ماده 34ـ در مواردی که نوع کار طوری است که خطراتی برای چشم کارگران وجود دارد از قبیل 
سمباده و جوشکاری و ماشین های تراش و نظیر آن کارفرما مکلف است عینک های مخصوص 

مناسب با کار در دسترس کارگران بگذارد.
ماده 35ـ در مواردی که جلوگیری از انتشار گرد و غبار و مواد شیمیایی و یا تهویه محیط آلوده به 
مواد مزبور از لحاظ فنی ممکن نباشد کارفرما موظف است ماسک و یا وسایل استحفاظی متناسب 

دیگری تهیه و در اختیار کارگر مربوطه قرار دهد.
ماده 36ـ به کارگرانی که با اشیا و مواد برنده )از قبیل ورق های فلزی و جام های شیشه و خرده 

شیشه و غیره( کار می کنند باید دستکش های متناسب با نوع کار داده شود.
تجهیزات  و  دستگاه ها  کلیه  با  انفجار  و  اشتعال  قابل  مواد  و  گریس  روغن،  تماس  37ـ  ماده 

جوش کاری و برشکاری گاز ممنوع می باشد.
ماده 38ـ استفاده از گاز اکسیژن به عنوان جایگزین هوای فشرده ممنوع است.

ماده 39ـ استفاده از شعله جهت انجام آزمایش نشتی گازها در سیلندرها و متعلقات آن ممنوع 
است.

ماده 40ـ برای روشن نمودن مشعل جوشکاری و برشکاری باید از فندک مخصوص آن استفاده 
نمود.

ماده 41ـ در پایان کار و مواقعی که عملیات جوشکاری و برشکاری انجام نمی گیرد باید دستگاه ها 
از منابع اصلی برق یا گاز جدا گردد.
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ماده 42ـ کلیۀ محل های اتصال از سیلندر گاز تا مشعل را باید قبل از روشن نمودن مشعل به 
روش های ایمن و توسط کارگران ماهر مورد آزمایش نشتی قرار داد.

ماده 43ـ شلنگ و اتصاالت رابط باید استاندارد بوده و فاقد نشتی، پوسیدگی و یا هر نوع نقص 
دیگری باشد.

ماده 44ـ اتصاالت و مهره های اتصال باید قبل از استفاده مورد بررسی قرار گیرند و در صورت 
وجود هرگونه عیب یا نشتی، تعویض گردند.

باید توسط مراکز مجاز و معتبر صورت  انواع گازها  و  اکسیژن  پر کردن سیلندرهای  ماده 45ـ 
پذیرد.

آیین نامه های  بر  اساس  و  ادواری  صورت  به  باید  گازها  انواع  و  اکسیژن  سیلندرهای  46ـ  ماده 
حفاظتی و استانداردهای ملی توسط کارفرما مورد بازدید و آزمایش قرار گیرد.

ماده 47ـ کارخانجات و تولیدکنندگان سیلندرهای گاز و همچنین صنایع سیلندر پرکنی مکلف 
به درج نام شیمیایی و نام تجاری گاز بر روی بدنه سیلندر می باشند و استفاده از سیلندرهای گاز 

که نام شیمیایی و نام تجاری محتویات آن بر روی سیلندر درج نشده باشد، ممنوع است.
ماده 48ـ استفاده از سیلندرهای گاز و مولدهای گاز استیلن که دارای آسیب دیدگی یا خوردگی 

بوده و یا در معرض آتش سوزی قرار داشته اند، ممنوع است.
نور  مستقیم  تابش  و  شیمیایی  فیزیکی،  صدمات  معرض  در  نباید  گاز  سیلندرهای  49ـ  ماده 

خورشید و شرایط نامساعد جوی قرار گیرند.
افتادن  از  تا  قائم و مطمئن در جای خود محکم گردند  باید به طور  ماده 50 ـ سیلندرهای گاز 

احتمالی آنها جلوگیری شود.
ماده 51 ـ سیلندرهای گاز باید دور از مواد قابل اشتعال و انفجار نگهداری و استفاده گردد.

ماده 52 ـ نگهداری سیلندر اکسیژن در مکان تولید گاز استیلن ممنوع می باشد.
ماده 53 ـ استفاده از اتصاالت غیر استاندارد، تبدیل ها، وسایل غیر ایمن اکیداً ممنوع است.

ماده 54 ـ جابه جایی سیلندرهای گاز با اهرم کردن شیر یا سرپوش حفاظتی آن ممنوع می باشد.
ماده 55 ـ سیلندر گاز پر یا خالی نباید به عنوان غلتک یا تکیه گاه استفاه گردد.

ماده 56 ـ سرپوش حفاظتی سیلندرهای گاز باید در جای خود به طور محکم قرار گیرد مگر در 
مواردی که سیلندر گاز در حال استفاده می باشد.

ماده 57 ـ به منظور جلوگیری از بروز صدمات فیزیکی در هنگام جابه جایی انواع سیلندرهای گاز 
استفاده از یک محفظه مناسب و ایمن الزامی است.

ماده 58 ـ هنگامی که الزم است سیلندرها به همراه رگوالتور متصل به آن جابه جا شوند، باید پس 
از بستن شیر و قرار دادن بر روی وسیله ایمن نسبت به جابه جایی آنها اقدام نمود.

ماده 59 ـ استفاده از سیلندر گاز بدون رگالتور استاندارد ممنوع است.
ماده 60 ـ گرم کردن کپسول و شیر گاز مخزن استیلن توسط شعله ممنوع است و در صورت نیاز، 

این کار بایستی توسط آب گرم صورت گیرد.
ماده 61 ـ رنگ شلنگ ها باید مطابق با استاندارد شماره 3792 و رنگ بدنه سیلندرهای گاز باید 

بر اساس استاندارد شماره 712 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.
ماده 62 ـ بهره برداری از سیلندرهای گاز فقط به صورت ایستاده مجاز است و به هیچ عنوان نباید 

در حالت افقی یا وارونه از گاز داخل آن برای عملیات جوشکاری و برشکاری استفاده نمود.
ماده 63 ـ قرار دادن اشیا بر روی انواع سیلندرهای گاز ممنوع است.

ماده 64 ـ قبل از جدا کردن رگوالتور از سیلندر گاز، باید شیر سیلندر گاز به طور کامل بسته شود.
ماده 65 ـ سیلندرهای گاز باید دور از عملیات جوشکاری و برشکاری قرار گیرند تا شعله، سربارۀ 
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داغ و جرقه به آنها نرسد، در غیر این صورت می بایست از موانع ضد آتش استفاده نمود.
ماده 66 ـ استفاده از سیلندرهای گاز به عنوان بخشی از مدار الکتریکی جوشکاری قوس الکتریکی 

ممنوع است.
ماده 67 ـ در مکان هایی که گاز از طریق سیستم لوله کشی تأمین می گردد، جنس لوله ها و کلیۀ 
تجهیزات مرتبط باید متناسب با نوع گاز و ایمن باشد، استفاده از رنگ ها و عالئم هشدار دهنده 

برای مشخص شدن نوع گاز لوله کشی ها الزامی است.
ماده 68 ـ سیلندرهای گاز پر و خالی و همچنین سیلندر انواع گازها باید جدا از یکدیگر و در محل 

ایمن نگهداری شوند.
ماده 69 ـ محل نگهداری و ذخیره سازی سیلندرهای گاز می بایست ضد آتش و مجهز به سیستم 

تهویه ایمن باشد.
ماده 70 ـ استفاده از اتصاالت مسی در عملیات جوشکاری و برشکاری با گاز استیلن ممنوع است.

ماده 71 ـ هریک از لوله هایی که گاز را از مولد یا سیلندر به مشعل های جوش کاری و برش کاری 
انتقال می دهد باید مجهز به یک طرفۀ فشاری باشد.

                       مقرارت مربوط به لوله كشي 
اجرای کار لوله کشی

کلیات 
به  شود،  انتخاب  مستقیم  و  نقشه،  برابر  مناسب  نامی  قطر  به  مشخصات،  طبق  باید  لوله  الف( 
طول های الزم بریده شود، برش ها برقو زده شود و برای اتصال جوشی آماده گردد. لوله کشی باید 

با ابزار مناسب و توسط کارگران آموزش دیده صورت گیرد. 
مهارها  هادی،  تکیه گاه های  تکیه گاه ها،  با  مناسب  جاهای  و  مسیرها  در  باید  لوله کشی  ب( 
)ANCHORS(، مهارهای جلوگیری از حرکت آونگی، حفاظت در نقاط الزم، نصب غالف لوله 

در عبور از کف ها و دیوارها، و به طرزی منظم و تمیز انجام شود. 
پ( لوله کشی باید راست، صاف و تا ممکن است مستقیم و در خطوط موازی با دیوارها، سقف ها 
و کف های ساختمان، اجرا گردد. تغییر مسیر خطوط لوله کشی با زاویه قائم باشد، مگر آنکه در 

نقشه ها جز آن نشان داده شده باشد و یا دستور کار روش دیگری را معین کرده باشد. 
خم  دو  که  صورتی  در  گیرد.  قرار  سقف ها  و  تیغه ها  دیوارها،  نزدیک  باید  لوله  خطوط  ت( 

)OFFSET( الزم شود باید به موازات دیوار قرار گیرد. 
ث( خطوط لوله در هر گروه لوله باید باهم موازی و به هم نزدیک باشد. فاصله لوله ها از هم باید 
طوری باشد که اجرای کامل عایق کاری، دسترسی به شیرها و تعمیر و تنظیم آنها، جوشکاری 

بازرسی و تعمیر لوله ها و فیتینگ ها، به آسانی میسر باشد. 
ج( خطوط لوله قائم، در عبور از یک طبقه به طبقه دیگر ساختمان نباید اتصال بازشو )مهره، 
ماسوره، فلنج و غیره( داشته باشد. اتصال بازشو در این حالت باید دست کم 30 سانتی متر باالتر 

از کف هر طبقه قرار گیرد. 
چ( لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید کار نکرده و نو باشد و از به کار بردن مصالح کهنه و فرسوده 
خودداری شود. پیش از نصب باید لوله و دیگر اجزای لوله کشی، از نظر سالم بودن، مورد بازرسی 
قرار گیرد و از به کار بردن قطعات ترک دار، سوراخ دار و معیوب خودداری شود. لوله ها و قطعات 
دیگر باید پیش از نصب با روش های مناسب، از داخل و خارج، کاماًل تمیز و عاری از اجسام و مواد 
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خارجی و اضافی شوند. 
ح( نصب لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید بدون اعمال فشار عملی گردد. مگر دالیل فنی )مانند 

COLD SPRING و غیره( اعمال فشار را ضروری نماید. 
خ( خطوط لوله نباید از داخل دودکش، کانال هوا، چاه آسانسور، اتاق ترانسفورماتور و اتاق تابلوی 
برق، عبور کند. اگر عبور لوله از اتاق ترانسفورماتور یا اتاق تابلوی برق اجتناب ناپذیر باشد باید 

برابر دستور )2ـ2ـ14ـ15( عمل شود. 
د( خطوط لوله نباید از پنجره ها، درها و دیگر بازشوهای ساختمان عبور کند. 

ذ( نقشه های لوله کشی، که جزء مدارک پیمان در اختیار پیمانکار قرار می گیرد. قطر نامی لوله ها 
و دیگر اجزای لوله کشی، موقعیت هر یک و مسیر تقریبی خطوط لوله را نشان می دهد.

1 پیش از اجرای کار نقشه ها باید مورد بازبینی پیمانکار قرار گیرد و مناسب ترین مسیرها برای 
خطوط لوله انتخاب شود و به تأیید دستگاه نظارت برسد. 

2 پیمانکار باید نقشه ها، مشخصات فنی، نقشه های جزئیات و اطالعات مربوط به دستگاه های 
تخلیه  لوله  این دستگاه ها)مانند  نیازهای  به منظور شناخت  را،  تأسیساتی  گوناگون سیستم های 
هوا، تخلیه آب یا بخار، شیر اطمینان و غیره( که ممکن است در نقشه ها نشان داده نشده باشد، 
کنترل نماید و اتصاالت الزم را در نقشه های کارگاهی مشخص نماید و برای تأیید دستگاه نظارت 

ارسال دارد. 
3 پیمانکار باید، پیش از اجرای کار، محل و اندازه سوراخ های الزم برای عبور لوله ها را، در کف، 

سقف و دیوار، در نقشه های کارگاهی مشخص نماید و برای تأیید دستگاه نظارت ارسال دارد. 
ر( پیش از بازرسی، آزمایش و تأیید خطوط لوله کشی باید از رنگ کردن، عایق کردن، پوشاندن 

و یا دفن کردن آن خودداری شود. 
ز( دهانه های لوله انشعاب که ادامه لوله کشی آن به بعد موکول می شود و یا این که بعدها باید به 

دستگاه متصل شود، باید بالفاصله با درپوش موقت بسته شود. 
1 به هنگام هر وقفه در کار نصب )در پایان هر روز کار و یا تعطیل موقتی کارگاه( دهانه باز لوله ها 

باید با درپوش موقت بسته شود. 
کاغذی،  درپوش های چوبی،  از  استفاده  باشد.  یا مسی  فوالدی  است  ممکن  موقت  درپوش   2

پارچه ای یا مواد دیگر، به عنوان درپوش، موقت مجاز نیست. 
3 پیمانکار در برابر هر آسیبی که بر اثر ورود مواد خارجی، ناشی از درپوش های غیرقابل قبول، 

به داخل لوله ها به تأسیسات یا ساختمان وارد شود، مسئول است. 

)JOINTS( اتصال لوله ها
الف( اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ یا فیتینگ به فیتینگ با یکی از روش های زیر انجام 

می گیرد. 
لوله های فوالدی 

ـ اتصال دنده ای
ـ اتصال جوشی 
ـ اتصال فلنجی 
لوله های مسی 

)CAPILARY SOLDERING( ـ اتصال لحیمی مویینگی
)COMPRESSICN FITTING( ـ اتصال فیتینگ فشاری
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ب( در تأسیسات، اتصال لوله های فوالدی به قطر 50 میلی متر )2 اینچ( و کوچک تر از آن ممکن است 
از نوع دنده ای یا جوشی و اتصال لوله های فوالدی به قطر نامی 65 میلی متر )2/5 اینچ( و بزرگ تر از آن 
باید از نوع جوشی و فلنجی باشد در صورت انتخاب اتصال جوشی در قطرهای 50 میلی متر کوچک تر 

جوش باید فقط از نوع موئین جوش )SOCKET WELDED( باشد. 
ـ سیستم توزیع بخار، کم فشار و میان فشار 

ـ سیستم انتقال اب کندانسیت بخار کم فشار، میان فشار و پرفشار 
ـ سیستم گرمایی با آب گرم کننده و دمای پایین 

ـ سیستم سرمایی با آب سردکننده 
ـ سیستم آب خنک کننده )خنک کردن کندانسور دستگاه سردکننده مرکزی( 

1 در سیستم های گرمایی با آب گرم کننده و دمای متوسط و دمای باال اتصال همه لوله ها و 
فیتینگ های فوالدی از نوع جوشی و فلنجی است. 

2 در سیستم های گرمایی با بخار پرفشار اتصال همه لوله ها و فیتینگ های فوالدی از نوع جوشی 
و فلنجی است. 

3 در سیستم های تغذیه آب، تخلیه، تخلیه هوا و سوخت مایع اتصال همه لوله ها و فیتینگ های 
فوالدی از نوع دنده ای است. 

4 اتصال لوله ها و فیتینگ های فوالدی گالوانیزه همه جا از نوع دنده ای خواهد بود. در این نوع 
لوله کشی، اگر فلنج به کار رود، اتصال لوله به فلنج از نوع دنده ای خواهد بود.

5 ساخت کلکتورهایی که از لوله فوالدی سیاه است با اتصال جوشی و فلنجی خواهد بود.
پ( اتصال دنده ای

1 دنده کردن که در این قسمت از مشخصات فنی عمومی مورد بررسی قرار می گیرد منحصراً 
قصد  به  و  فوالدی،  فیتینگ های  و  لوله ها  دنده ای  اتصال  برای  که  است  دنده هایی  به  مربوط 

آب بندی می باشد. لوله ممکن است دوسر دنده باشد و یا قطعاتی از آن در کارگاه دنده شود. 
در استانداردهای اروپایی ضوابط دنده ها به "WHITWORTH" موسوم است. در این سیستم،  2

دنده ها به دو نوع موازی و مخروطی طبقه بندی شده است. 
)WELDED JOINT( اتصال جوشی )ت

1 در اتصال جوشی همه جا باید از فیتینگ های مخصوص اتصال جوشی، یا فلنج های فوالدی یا 
گلویی مخصوص اتصال جوشی، استفاده شود، مگر آنکه جز آن مشخص شده باشد. 

به جای  و کوچک تر می توان  )1/25اینچ(  میلی متر  نامی 32  قطر  به  فوالدی  لوله کشی  در   2
باید  لوله  این صورت  در  کرد.  استفاده  لوله  خم کردن  روش  از  جوشی،  اتصال  مخصوص  زانویی 
بی درز باشد و خم کاری در حالت سرد و به کمک دستگاه خم کردن، انجام گیرد. خم کاری باید 
طوری انجام شود که لوله شکستگی پیدا نکند. خم کاری لوله های فوالدی گالوانیزه مجاز نیست. 
3 در لوله کشی فوالدی در صورتی که قطر نامی شاخه انشعاب )که با لوله اصلی تشکیل سه راهی   
می دهد( دست کم یک نمره از نصف قطر نامی لوله اصلی کوچک تر باشد می توان به جای سه راهی 
مخصوص اتصال جوشی، لوله انشعاب را مستقیماً به لوله اصلی جوش داد. در این حالت جوشکاری 
باید با روش متقاطع )INTERSECTION( انجام گیرد. در این روش محل اتصال در لوله اصلی 

و دهانۀ لوله انشعاب به شکل بیضی بریده می شود. 
4 در صورتی که قطر نامی لوله انشعاب کمتر از 32 میلی متر باشد می توان، با رعایت نکات )3(،   

اتصال جوشی را مستقیم اجرا کرد.
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انقباض و انبساط لوله ها 
الف( کلیات

به صورتی  باید  لوله کشی  عمومی،  فنی  از مشخصات  قسمت  این  در  موردنظر  تأسیسات  در   1
انجام گیرد که انبساط و انقباض لوله ها، به آزادی و سهولت، امکان داشته باشد، بدون آنکه لوله ها 
و فیتینگ ها و دیگر اجزای لوله کشی آسیب ببیند و یا به اجزای ساختمان، براثر حرکات لوله، 

صدمه وارد شود. 
2 برای جذب حرکات ناشی از انبساط و انقباض لوله های اصلی، شاخه های انشعاب، لوله های قائم و انشعاب 
)OFFSETS(، حلقه انبساط )EXPANSION LOOPS(، قطعات  زانو  و  از خم  باید  به دستگاه ها  اتصال 
گشتاوری  هادی   ،)ALIGNMENT GUIDE( محوری  هادی های   ،)EXPANSION JOINTS( انبساط 
)MOMENT GUIDES(، مهارها )ANCHORS( و تکیه گاه ها )SUPPORTS(، طبق نقشه، استفاده شود. 

3 برای اتصال لوله های انشعاب افقی یا قائم به لوله اصلی باید قطعات قابل نوسان یا گردان، به 
ترتیب زیر، به کار رود، حتی اگر در نقشه ها نشان داده نشده باشد: 

ـ اتصال انشعاب افقی یا قائم به لوله اصلی دست کم باید با پنج فیتینگ )از جمله سه راه لوله 
اصلی( باشد. 

ـ اتصال لوله قائم به رادیاتور، کنوکتور یا فن کویل با چهار فیتینگ ) از جمله سه راه روی لوله 
اصلی( باشد.

4 لوله های قائم باید در نقاط مناسب )طبق نقشه( مهار شوند تا در موقع انبساط لوله شکم ندهد. 
در عبور از هر طبقه باید برای لوله های قائم غالف لوله پیش بینی شود. 

5 در صورتی که جای کافی برای جذب حرکات لوله، ناشی از انبساط و انقباض با استفاده از 
 )EXPANSION JOINT( انبساط از نصب قطعه  باید  انبساط وجود داشته باشد  خم و حلقه 

خودداری شود. 
6 پیمانکار برای تأمین انبساط و انقباض هر قسمت از لوله کشی باید نقشه کارگاهی تهیه کند و 
روی آن نقاط دقیق نصب حلقه های انبساط، قطعات انبساط، هادی ها و مهارها را مشخص نماید و 

به تأیید دستگاه نظارت برساند. 
ب( خم ها و حلقه های انبساط 

1 طرح و ساخت خم ها و حلقه های انبساط باید مناسب با جای مخصوص آن باشد. خم ها و 
حلقه های انبساط باید با زانوی دوردار، و حلقه ها به شکل U باشد. شعاع زانوها و خم ها باید دست 
کم پنج برابر قطر نامی لوله باشد. اتصال خم ها باید منحصراً اتصال جوشی باشد. نقشه کارگاهی 

خم یا حلقه باید، پیش از ساخت، برای تصویب، ارائه گردد. 
2 خم ها یا حلقه های انبساط باید به هنگام سرد بودن لوله در وضعیتی نصب شوند که در حالت 
 )COLD SPRING( .گرم شدن تنها نیمی از انبساط بین دو وضعیت سرد و گرم را تحمل کنند
به همین ترتیب انشعاب رادیاتور، کنوکتور و فن کویل باید طوری باشد که در حالت سرد خم لوله 

انشعاب زیر فشار باشد و در حالت گرم در وضعیت آزاد قرار گیرد. 
3 خم لوله های قائم باید طوری باشد که پس از انبساط بازوی افقی خم با شیب معکوس قرار 

نگیرد و تخلیه آب و هواگیری مشکل نشود. 
4  انتخاب خم لوله یا زانوی دوردار برای ساخت خم یا حلقه انبساط باید با توجه به شرایط کار 

سیستم )دمای کار فشار کار( صورت بگیرد. 
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)ANCHORS( مهارها )پ
حلقه  )خم،  مطلوب  نقطۀ  سمت  به  انقباض،  و  انبساط  از  ناشی  لوله،  حرکت  هدایت  1   برای 
انبساط، قطعه انبساط( باید دو نقطه از هر قسمت ازطول لوله، در نقاط مناسب، طبق نقشه، مهار 
شود. محاسبه مقدار انقباض و انبساط و انتخاب خم، حلقه انبساط و قطعه انبساط باید برای آن 

قسمت از طول لوله که بین این دو نقطه قرار دارد، صورت گیرد. 
2 طرح، ساخت و انتخاب مهار باید با توجه به شرایط کار سیستم )دمای کارـ  فشار کار(، نیروهای وارده 

بر مهار و با توجه به نکات »  تکیه گاه ها « انجام گیرد. 
)GUIDES( هادی ها )ت

1 برای هدایت حرکت آزاد لوله، ناشی از انبساط و انقباض، از نقطه مهار به سمت نقطه مطلوب )خم،   
حلقه انبساط، قطعه انبساط( باید در نقاط مناسب، برای حرکت طولی لوله )AXIAL( هادی محوری 
 MOMENT( هادی گشتاوری )LATERAL( و برای حرکت عرضی ،)ALIGNMENT GUIDE(

GUIDE( و تکیه گاه های مورد نیاز )SUPPORTS(، طبق نقشه، نصب شود. 
2 طرح، ساخت و انتخاب هادی ها باید با توجه به شرایط کار سیستم )دمای کارـ فشار کار(، 

نیروهای وارده بر هادی و با توجه به نکات »  تکیه گاه ها« انجام گیرد. 
برای  به ساخت،  اقدام  از  و پیش  تهیه کند  نقشه کارگاهی  برای ساخت هادی ها  باید  پیمانکار 

تصویب دستگاه نظارت ارسال دارد. 

 )PIPE SUPPORTS( تکيه گاه لوله ها

الف( انتخاب تکیه گاه برای لوله های افقی 
1 تکیه گاه لوله های فوالدی افقی، ثابت، بدون عایق و عایق دار، که در زیر سقف نصب می شود، از 
نوع آویز رکابی قابل تنظیم )ADJUSTABLE CLEVIS( خواهد بود، مگر آنکه در مواردی جز 

این مشخص شده باشد. 
2 گر بار وارده از لوله به تکیه گاه بیش از حداکثر تحمل آویز رکابی قابل تنظیم باشد، بست این نوع  ا

لوله ها باید از نوع گیره ای )PIPE CLAMP PIPE CLIP( باشد، مگر جز آن مشخص شده باشد. 
3 در صورتی که تکیه گاه لوله فوالدی افقی ثابت به دیوار نصب شود لوله باید نزدیک به دیوار قرار 
گیرد و تکیه گاه از نوع دیوارکوب )STEEL BRACKET( خواهد بود. لوله ممکن است با کورپی 

روی دیوارکوب بست زده شود و یا با آویز به دیوارکوب آویخته شود. 
4 در نقاطی، که الزم است با نصب مهار )ANCHOR( از حرکت لوله فوالدی افقی جلوگیری 
به عمل آید، مهار باید بار وارده ناشی از انقباض و انبساط لوله را، بدون هرگونه حرکت طولی و 

عرضی، به اسکلت ساختمان منتقل نماید. 

ب( تکیه گاه لوله های قائم 
1 لوله های فوالدی قائم باید در عبور از هر طبقه ساختمان، به اجزای ساختمان بست زده شود، مگر 

آنکه جز آن مشخص شده باشد. 
2 لوله های فوالدی قائم، که از پایین ترین طبقه به سمت طبقات باال ادامه دارند. باید در پایین ترین 
قسمت لوله تکیه گاه نوع پایه )DUCK FOOT OR SUPPORT FOOT( داشته باشند، مگر آنکه جز 

آن مشخص شده باشد. 
گیره  با  آویز  نوع  از  ساختمان  میانی  طبقات  از  عبور  در  ثابت  قائم  فوالدی  لوله های  تکیه گاه   3
)RISER CLAMP(، خواهد بود. در موارد ضروری گیره ممکن است، به جای آویز، مستقیماً به اجزای 
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بتنی یا فلزی اسکلت ساختمان، با تأیید دستگاه نظارت، متصل شود.
پ( بست زدن به لوله های عایق دار 

1 در انواع تکیه گاه های گیره ای و کورپی، در صورتی که بست در خارج از عایق و پوشش عایق 
لوله قرار گیرد، برای حفاظت از عایق، باید بین سطح خارجی عایق و سطح داخلی بست یک الیی 
محافظ)LINER( و با یک زیر سری )SADDLE(، برحسب مورد، از ورق فوالدی به ضخامت 

1/5 میلی متر و طول حداقل 30 سانتی متر قرار گیرد. 
2 در آویزها، در صورتی که بست به لوله محکم شود و عایق لوله خارج از بست قرار گیرد عایق 

و روکش آن روی بست را می پوشاند. و فقط میل گرد آویز از روکش عایق خارج می شود. 

که  نمود  لحاظ  را  شرایطی  باید  رادیاتور  برگشت  و  رفت  لوله های  حرکت  مسیر  تعیین  برای 
مهم ترین آنها عبارت اند از:

1 لوله ها باید برابر نقشه ها، راست، شاقولی و حتی المقدور بدون خم، موازی یا عمود بر دیوارهای 
ساختمان به صورت مرتب نصب شود.

2 لوله ها باید نزدیک دیوارها، تیغه ها و سقف ها قرار گیرند. تغییر زاویه در لوله کشی برای پیروی 
از امتداد دیوارها طبق دستور انجام شود.

3 لوله ها را باید به موازات هم کار گذاشت. فاصله آنها از یکدیگر باید به اندازه ای باشد که نصب 
و عایق کاری کامل لوله ها و دسترسی به شیرها برای بازدید و تعمیر میسر باشد.

4 لوله هایی که از داخل یا از زیر دیوارها رد می شوند باید در برابر بار خارجی محافظت گردند.
5 هرگونه عملی که به اسکلت ساختمان آسیب وارد آورد. از قبیل شکاف دادن و بریدن و غیره مجاز 

نمی باشند، مگر تا حدودی که دستگاه نظارت اجازه دهد.
6 لوله هایی که در خارج ساختمان یا در دیوارهای خارجی ساختمان نصب می شوند باید در برابر 

یخبندان محافظت گردند.
خارج  و  داخل  در  سقف ها،  کف ها،  دیوارها،  از  لوله ها  گذر  برای  که  سوراخ هایی  داخل  در   7
برابر خوردگی  در  مقاوم  مصالح  دیگر  یا  فلز  از  فلنچ داری  باید غالف  می شود،  ایجاد  ساختمان 
کارگذاشته شود. این غالف ها باید به طور محکم در محل نصب شود، و لوله ها به راحتی از داخل 

آنها بگذرد.
8 از نصب لوله ها به موازات پی ها یا خارج از دیوارهای باربر، در فاصله ای کمتر از یک متر از آنها، 

جز با تأیید دستگاه نظارت، خودداری شود.
9      لوله هایی که پایین تر از پی ها یا دیوارهای باربر نصب می شود، باید خارج از شعاع 45 درجه ای 

پی قرارگیرند، مگر اینکه غیر از این تصویب شده باشد.
10 وله های افقی باید بدون اینکه شکم بدهد یا قوز بردارد در حداکثر ارتفاع ممکن نصب شوند. 
11  لوله های افقی باید شیب یکنواختی دست کم برابر یک سانتی متر در 1000 سانتی متر به   
سمت نقاط پایین لوله کشی داشته باشند تا هنگام لزوم بتوان آنها را خالی کرد. هرگاه به علت طول 
زیاد، تأمین شیب پیوسته میسر نباشد، می توان نقاط تخلیه فرعی دیگر در طول مسیر لوله ایجاد 
کرد و لوله را از این نقاط به طور قائم به تراز باالتر می برد. انشعاب باید به سمت لوله های قائم و 
لوله های اصلی شیب در پایین داشته باشد در پایین ترین نقطه لوله های قائم و در نقاط تخلیه، 

شیر تخلیه برنجی با یک مغزی و درپوش پیش بینی شود. 
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