
  مـدهـث هفـمبح رــب لیـرح تفصیــش
 طبیعی شی گازکِ لوله مقررات ملی ساختمان

 
 
 

 ویرایش دوم 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مؤلفان
 اصل  رامین قاسمیدکتر 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب ت علمیأعضو هی

 امین جوادی محمدمهندس 
 اه آزاد اسالمی واحد تهران غربـمدرس دانشگ

 

 



 Ghasemiasl, Ramin  - ۳۱۳۱ قاسمی اصل، رامین،  سرشناسه:  

کشی گاز طبیعی/ مولفان  شرح تفصیلی بر مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان لوله عنوان و نام پديدآور:  
 امین جوادی. اصل، محمد رامین قاسمی

 .۳۱۳۱،  تهران : نوآور مشخصات نشر:  

 ص. ۳۱۱  مشخصات ظاهری:  

 ۳71-۱66-۳۱1-۱۳۳-7 شابک:  

 فیپا وضعیت فهرست نويسی:  

 ايران --قوانین و مقررات  --صنعت و تجارت  --سازی  ساختمان موضوع:  

 Construction industry -- Law and legislation -- Iran موضوع:  

 کشی لوله موضوع:  

 Piping موضوع:  

 کشی لوله --گاز  موضوع:  

 Gas pipelines موضوع:  

  - ۳۱۱۱ جوادی، محمدامین،  شناسه افزوده:  

 KMH ۱۳62ق/2ش۳ ۳۱۳۱ رده بندی کنگره:  

 ۱۳۱/۱۱671۱۳  رده بندی ديويی:  

 ۳۱۱۳1۱۱ شماره کتابشناسی ملی:  

 شرح تفصیلی بر مبحث هفدهم مقررات 
 از طبیعیـگشـی کِ لـولـه انـملی ساختم

 جوادیس محمدامین دکتر رامین قاسمی اصل، مهند :مؤلفان
 نوآور ناشر:

 نسخه 0111 شمارگان:
 محمدرضا نصیرنیا :مدیر فنی

 پور ویراستار ادبی: هایده زرآبادی
 371-611-061-943-7 شابك:

 
 

 
 
 خیاباان شاهدای  ، خیابان فخررازی، خیابان انقالب، تهران، نوآور 
 ،۱1پاال   ، رسیده به خیابان دانشگاه ساختمان ايرانیاان ان ریادارماژان

 www. noavarpub. com، ۱۱۳1۳۳۳۳ا ۳2تلفن:  ۱واحد ، طبقه دوم
 
 

کلیه حقوق چاپ و نشر اين کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفاان  
اً بارای ناشار محفاو  و منحصار     ۳۱۳1و مصنفان مصوب ساا   

اساتفاده از کال ياا    هار گوناه    لااا . باشاد  نوآور می نشرمتعلق به 
، اسانن ، فتاوکپی ، قسمتی از اين کتاب )از قبیل هر ناوع چااپ  

هاار نااوع انتشااار بااه صااورت ، نشاار النترونیناای، باارداری عناا 
فیلم فايال صاوتی ياا تصاويری و     ، دی وی دی، دی سی، اينترنتی

ع بوده و شارعاً حارام   غیره( بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنو
 .گیرند است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می

http://www.noavarpub.com/


 3 فهرست مطالب 

 
 
 
 
 11 .................................................................................................. یعیبا گاز طب ییآشنا :ل اولفص

 11 ........................................................................................................................................................................... اتیکل-1-1
 11 ...................................................................................................................................................... یعیگاز طب تیاهم -1-2
 11 ...................................................................................................................................................... یعیگاز طب یایمزا -1-3
 12 .................................................................................................................................................................ة گازخچیتار-1-4
 13 ...................................................................................................................................................................... انواع گاز -1-5
 13 ................................................................................................................................ گاز زغال سنگ ای یگاز شهر-1-5-1
 13 ............................................................................................................................................................... یعیگاز طب-1-5-2
 13 ................................................................................................................................................... فشرده یعیگاز طب-1-5-3
 13 ....................................................................................................................................................... عیما یعیگاز طب-1-5-4
 13 ................................................................................................................................................................... عیگاز ما-1-5-5
 14 ...........................................................................................................................................................یعیمنابع گاز طب-1-6
 14 ................................................................................................................................................................ گاز ترش -1-6-1
 14 ............................................................................................................................................................. نیریگاز ش -1-6-2
 14 ........................................................................................................................................................... یعیمنشأ گاز طب-1-7
 14 .......................................................................................................................................................... یچرخة گازرسان -1-8
 15 ...................................................................................................................................................... یعیخواص گاز طب -1-9
 15 ................................................................................................................................................. رنگ و بدون بو یب -1-9-1
 15 ........................................................................................................................................................ تر از هوا سبک -1-9-2
 15 ............................................................................................................................................. نسبت سوخت به هوا -1-9-3
 15 ........................................................................................................................................................ یارزش حرارت -1-9-4
 16 ........................................................................................................................................................ آل دهیا بیترک -1-9-5
 17 .................................................................................................................................................... یعیحوادث گاز طب -1-11
 17 .............................................................................................................................................................. نشت گاز -1-11-1
 18 .......................................................................................................................................................... یگرفتگ گاز -1-11-2

 
 32 ................................................................................................ تهایو مسئول فیتعار :فصل دوم

 23 ........................................................................................................................................................................ فیتعار -2-1
 23 .................................................................................................................................................................... احتراق -2-1-1
 23 ...............................................................................................................................................دروازة شهر ستگاهیا -2-1-2
 24 .......................................................................................................................................................... شهر ستگاهیا -2-1-3
 24 ...................................................................................................................................................................... پکیج -2-1-4
 24 ............................................................................................................................ کنندة فشار گاز )رگالتور( تنظیم -2-1-5
 25 ...................................................................................................................................................... دستگاه گازسوز -2-1-6
 25 ..................................................................................................................................................................دودکش -2-1-7
 26 .............................................................................................................................................................. شیر اصلی -2-1-8
 27 .............................................................................................................................................................. شیر فرعی -2-1-9
 27 .......................................................................................................................................................... شیرمصرف -2-1-11
 27 .............................................................................................................................................شیر قبل از رگالتور -2-1-11



 کشی گاز طبیعی ملی ساختمان لولهشرح تفصیلی بر مبحث هفدهم مقررات  4  

 
 27 .................................................................................................... شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله -2-1-12
 28 .................................................................................................................. یشیر خودکار قطع جریان گاز اضاف -2-1-13
 29 ........................................................................................................................................................... علمک گاز -2-1-14
 29 ...............................................................................................................................................................کنتورگاز -2-1-15
 31 ................................................................................................................................................... فیگاز فشار ضع-2-1-16
 31 ..................................................................................................................................................... یگاز فشار قو -2-1-17
 31 ........................................................................................................................................................... گاز طبیعی -2-1-18
 31 ............................................................................................................................................................... گاز مایع -2-1-19
 31 ............................................................................................................................................................ یلولة اصل -2-1-21
 31 .............................................................................................................................................................. لولة رابط -2-1-21
 31 ............................................................................................................................................... لولة رابط دودکش -2-1-22
 31 .................................................................................................................................................. کشی داخلی لوله -2-1-23
 31 ........................................................................................ قابل اشتعال )آشکارساز نشت گاز( گازیاب نشت گاز -2-1-24
 31 .......................................................................................... کربن( دیکربن )آشکارساز منوکس  گازیاب منواکسید -2-1-25
 31 ............................................................................................................................................................ مشعل گاز -2-1-26
 31 ............................................................................................................................................................... یمتقاض -2-1-27
 31 ................................................................................................................................................................. یمجر -2-1-28
 32 .................................................................................................................................................. مشعل اتمسفری -2-1-29
 32 .......................................................................................................................................................... مشعل نیرو -2-1-31
 32 .................................................................................................................................................................... ملک -2-1-31
 32 ................................................................................................................................................ مهندس ناظر گاز -2-1-32
 32 .............................................................................................................................................. متر ستون آب میلی -2-1-33
 32 ........................................................................................................................................... متر ستون جیوه میلی -2-1-34
 32 ....................................................................................................................................................... مصرف ةنقط -2-1-35
 32 ............................................................................................................................................................... هواکش -2-1-36
 32 ....................................................................................................................................................... هوای احتراق -2-1-37
 33 ....................................................................................................................................................... هوای اضافی -2-1-38
 33 .........................................................................................................................................................هوای تهویه -2-1-39
 33 ................................................................................................................................................ کننده هوای رقیق -2-1-41
 33 .................................................................................................................................................................... تهایمسئول -2-2
 33 ...................................................................................................................................................................... طراح -2-2-1
 33 .................................................................................................................................................................... یمجر -2-2-2
 34 ......................................................................................................................................................... مهندس ناظر -2-2-3
 35 ...................................................................................................................................... ل گازسوزیسازندگان وسا -2-2-4
 35 ............................................................................................................................... گازسوز لیکنندگان وسا نصب -2-2-5
 35 ........................................................................................................................ گازسوز لیدگان از وساکنن استفاده -2-2-6
 36 ................................................................................................................................... حوادث یمالحظات عموم -2-2-7 
 37 ................................................................................................................................................. گاز تیمسئول مهیب -2-2-8

 
 23 .......................................................................ژهیساختمانها و ضوابط و یبند گروهم: فصل سو

 39 ................................................................................................................................................ ساختمانها یگروه بند -3-1
 39 ................................................................................................................................................................. یمسکون -3-1-1



 5 فهرست مطالب 

 
 39 ................................................................................................................................................................... یعموم -3-1-2
 41 ..................................................................................................................................................................... خاص -3-1-3
 41 ............................................................................................................................................................ ناموارد استث -3-1-4
 41 ..................................................................................................................................... یعموم یانواع ساختمانها -3-1-5
 41 ............................................................................................................... و خاص یعموم یساختمانها ژهیضوابط و -3-2
 41 ................................................................................................................................................................ داتیتمه -3-2-1
 44 ................................................................................................................................................................. زاتیتجه-3-2-2

 
 54 .......................................................................................... گاز یکش لوله یطراح: فصل چهارم

 45 .............................................................................................................................................................. ریانتخاب مس -4-1
 45 ............................................................................................................................................................................ نقشه -4-2
 46 .................................................................................................................................................................... رسم نقشه-4-3
 46 ................................................................................................................................................................... رسم پالن -4-4
 48 ......................................................................................................................................................... کیزومتریرسم ا -4-5
 51 ........................................................................................................................................................................ یطراح -4-6
 51 ................................................................................................................................................................. رابط ةلول-4-6-1
 52 ....................................................................................................................................................................کلکتور -4-6-2
 53 ....................................................................................................................................................................... کنتور-4-6-3
 53 .............................................................................................................................................................. یاصل ریش -4-6-4
 53 .............................................................................................................................................................. یفرع ریش -4-6-5
 54 ................................................................................................................................. یزریانشعابات را یفرع ریش -4-6-6
 54 ............................................................................................................................................................. شیر مصرف-4-6-7
 55 ....................................................................................................................................................... برآورد مصرف گاز -4-7
 55 ................................................................................................................................................ ثابت ریجدول مقاد -4-7-1
 56 ...................................................................................................................................................... یروش محاسبات -4-7-2
 57 .....................................................................................................................................................یمشخصات فن -4-7-3 
 57 ......................................................................................................................................................... لوله یگذار اندازه -4-8
 57 ................................................................................................................................................ اطالعات مورد نیاز -4-8-1
 58 ........................................................................................................................................................... یار طراحیمع-4-8-2
 58 ................................................................................................................................................ رین مسیتر یطوالن -4-8-3
 58 ................................................................................................................................................ ها لوله یگذار اندازه -4-8-4
 61 ............................................................................................................................................................... گاز یچگال-4-8-5
 62 ...................................................................................................................................................... اطالعات کنتور -4-8-6
 64 ........................................................................................................................................ کلکتور گاز یگذار اندازه -4-8-7

 
 54 ........................................................................................... یمواد و مصالح مصرف: فصل پنجم

 65 .......................................................................................................................................................................... ها لوله -5-1
 65 ................................................................................................................................................... یفوالد یها لوله -5-1-1
 65 ....................................................................................................................................................... یمس یها لوله -5-1-2
 65 ............................................................................................................................................. ریپذ انعطاف یها لوله -5-1-3
 67 ............................................................................................................................................................ یاتصال فوالد -5-2
 67 ...................................................................................................................................... یجوش یاتصاالت فوالد -5-2-1



 کشی گاز طبیعی ملی ساختمان لولهشرح تفصیلی بر مبحث هفدهم مقررات  6  

 
 67 ....................................................................................................................................................یا اتصاالت دنده -5-2-2
 67 .......................................................................................................................................................................... هاریش -5-3
 68 .....................................................................................................................................................................الکترودها -5-4
 68 .......................................................................................................................................................... یکار قیمواد عا -5-5
 68 ....................................................................................................................................................... اتصاالت یبند آب -5-6

 
 53 ............................................................................................ گاز یکش لوله یاجرا: فصل ششم

 69 .......................................................................................................................................................................... اتیکل -6-1
 71 .................................................................................................................................................................الزامات اجرا -6-2
 71 ................................................................................................................................................................ لولة رابط -6-2-1
 71 ....................................................................................................................................................................کلکتور -6-2-2
 72 ................................................................................................................................................ کنتور نیلولة جانش -6-2-3
 73 ..................................................................................................................................................................... رهایش -6-2-4
 74 ..................................................................................................................................................................... ها لوله -6-2-5
 75 .......................................................................................................................................................... نقاط مصرف -6-2-6
 76 ................................................................................................................................................ ییمحل نقاط انتها -6-2-7
 76 .................................................................................................................................................. ها و نقاط اتکا هیپا -6-2-8
 76 ........................................................................................................................................................... روکار یکش لوله -6-3
 77 .............................................................................................................................................................توکار یکش لوله-6-4
 78 ....................................................................................................................................................... ها لوله یکار قیعا -6-5
 78 ...................................................................................................................... یستم حفاطتیة سدکنندیعوامل تهد-6-5-1
 79 ......................................................................................................................................... روکار یها حفاظت لوله -6-5-2
 79 .......................................................................................................................................... توکار یها حفاظت لوله -6-5-3
 81 ................................................................................................................................................................... یجوشکار -6-6
 81 .................................................................................................................................................. یجوشکار فیتعر -6-6-1
 81 ................................................................................................................................................. یجوشکار تیاهم -6-6-2
 81 ............................................................................................................................ در اتمسفر یمشکالت جوشکار -6-6-3
 82 .......................................................................................................................................... یکیجوش قوس الکتر -6-6-4
 86 ...................................................................................................................................... یمقدمات انجام جوشکار -6-6-5
 86 ............................................................................................................................................ یمالحظات جوشکار -6-6-6
 86 ............................................................................................................................................................... جوش وبیع -6-7
 87 ..................................................................................................................................................... جوش  یپا اریش-6-7-1
 87 ............................................................................................................................................. سرباره یها یناخالص -6-7-2
 88 ............................................................................................................................................................. نفوذ ناقص -6-7-3
 91 ..................................................................................................................................................... از حد شینفوذ ب -6-7-4
 91 .................................................................................................................................................................. تخلخل -6-7-5
 91 ....................................................................................................................... یکیاز قوس الکتر یناش یسوختگ -6-7-6
 91 ............................................................................................................................................................ ذوب ناقص -6-7-7
 91 ........................................................................................................................................................................ ترک-6-7-8
 92 .......................................................................................................................................................... کنتورها کیتفک -6-8
 93 ........................................................................................................................................... اجرا شده ینظارت کارها -6-9
 93 ........................................................................................................................ ینان از مواد و مصالح مصرفیاطم -6-9-1



 7 فهرست مطالب 

 
 93 .................................................................................................................................... لیتحو شینان ازآزمایاطم -6-9-2
 93 ....................................................................................................................... هیتهو یها و مجار کنترل دودکش -6-9-3

 
 35 ............................................................................ گاز یکش لوله یو بازرس شیآزما: فصل هفتم

 94 ....................................................................................................................................................... استحکام شیآزما -7-1
 95 ............................................................................................................................................................. ینشت شیآزما -7-2
 95 ......................................................................................................................................................... نشت گاز یبررس -7-3
 96 .................................................................................................................................با کمک کنتور ینشت یبررس -7-3-1
 96 ..................................................................................................................................... بدون کنتور ینشت یبررس -7-3-2
 96 ........................................................................................................................................ گاز یکش لوله یةدییاعتبار تأ -7-4
 

 39 ....................................................... گازسوز لیاحتراق وسا یالزامات نصب و هوا: تمفصل هش
 97 .............................................................................................................................................................. الزامات نصب -8-1
 97 .................................................................................................................................................... مالحظات نصب -8-1-1
 97 ..................................................................................................................................................... نصب تیممنوع -8-1-2
 99 .................................................................................................................................................... یدسترس تیقابل -8-1-3
 99 ....................................................................................................................................................احتراق یهوا نیتأم -8-2
 99 ..................................................................................................................................................................... اتیکل -8-2-1
 99 ................................................................................................................................................................انواع فضا -8-2-2
 111 ...................................................................................................................................................... انواع ساختمان-8-2-3
 111 .................................................................................................................................. گازسوز لیوسا یبند طبقه -8-2-4
 113 ................................................................................................................................................... مجاز ریمنابع غ -8-2-5
 113 ............................................................................................................................ احتراق یهوا نیتأم یروشها -8-2-6
 114 ................................................................................................................................................... هوا یها چهیدر -8-2-7
 115 .................................................................................................................................................. هوا نیکانال تأم -8-2-8
 116 ............................................................................................................................. ضوابط نصب دریچه و کانال -8-2-9

 
 119 ........................................................................................ گازسوز لیدودکش وسا: فصل نهم

 117 ........................................................................................................................................................................ تایکل-9-1
 117 ....................................................................................................................................................... دودکش مستقل -9-2
 118 ................................................................................................................................................ یمالحظات عموم-9-2-1
 122 ...................................................................................................................................................... رکدودکش مشت-9-3
 122 ....................................................................................................................................................... طبقه کیدر  -9-3-1
 124 ............................................................................................................................................................ در طبقات -9-3-2
 126 .............................................................................................................................. دودکش ییو اجرا ینکات طراح-9-4
 129 ......................................................................................................................................................... یمالحظات فن -9-5
 

 121 ............................................................................................ مشاعات ساختمان: الف وستیپ
 131 ..................................................................................................................................................................... اتیکل-1-الف
 131 .................................................................................................................... فصل پنجم: نظم عمومی ساختمان -2-الف
 



 
 
 
 

ای ايان انتشاارات، باه استحتاارتان     ها  نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شاما باه کتااب   نشر 

سازی و نشر  های مختلف آماده رساند که همناران اين انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه می

کاار   کتاب، تمامی سعی و همّت خود را برای ارائة کتابی درخاور و شايساتة شاما فرهیختاة گرامای باه      

های استاندارد يک کتاب خوب، هم از نظر  نمايند که از حدّاقلاند که اثری را ارائه  اند و تالش کرده بسته

 محتوايی و غنای علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیّت شنلی و ساختاری آن، برخوردار باشد.

های اين انتشارات برای ارائة اثری با کمترين اشنا ، باز هم احتما  بروز ايراد  رغم تمامی تالش وجود، علی بااين

ديگار، ايان    نقا  و اششانا  دانسات. ازساوی     توان الزاماً مبارّا از   کار وجود دارد و هیچ اثری را نمیو اشنا  در 

ای و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، ساعی   انتشارت بنابه تعهّدات حرفه

هاای   ی، ازهرگونه اشنا  احتماالی کتااب  ويژه از طريق فراخوان به خوانندگان گرام دارد از هر طريق ممنن، به

 های بعدی رفع نمايد. ها و ويرايش ها را در چاپ منتشرة خود آگاه شده و آن

که حین مطالعة کتاب با اشناالت، نواق   راستا، از شما فرهیختة گرامی تقاضا داريم درصورتی لاا دراين  

ايد  اصالحات را بر روی خود کتاب انجام داده و يا ايرادهای شنلی يا محتوايی در آن برخورد نموديد، اگر

شدة خود را با هزينة انتشارات نوآور، پ  از هماهنگی باا انتشاارات،    پ  از اتمام مطالعه، کتاب ويرايش

اياد، لطاف کارده     ای يادداشت نموده ارسا  نمايید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روی برگة جداگانه

با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ايمیل انتشارات نوآور ارسا  نمايید،  عن  يا اسنن برگة مزبور را

های بعدی کتاب اشعما  و اصالح گاردد و باعاث هرچاه      ها و ويرايش تا اين موارد بررسی شده و در چاپ

 پربارترشدن محتوای کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شنلی و ساختاری آن گردد.

منظور  از اين عمل متعهّدانه و مسئوالنة شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، به نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان

که اصالحات درسات و بجاا باشاند،     تقدير و تشنّر از اين همدلی و همناری علمی و فرهنگی، درصورتی

شدة  رسم ادب و قدرشناسی، نسخة ديگری از همان کتاب و يا چاپ اصالح  متناسب با میزان اصالحات، به

نماياد، و   عنوان هديه، به انتخاب خودتاان، برايتاان ارساا  مای     و نیز از ساير کتب منتشرة خود را بهآن 

 شود. که اصالحات تأثیرگاار باشند در مقدّمة چاپ بعدی کتاب نیز از زحمات شما تقدير می  درصورتی

کارهاای شاما    ات و راهآورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظارات، انتقااد   همچنین نشر نوآور و پديد

عزيزان در راستای بهبود کتاب، و هرچاه بهتار شادن ساطح کیفای و علمای آن صامیمانه و مشاتاقانه         

  نمايند. استقبا  می
 
 
  
 99848666-2تلفن:  
 www.noavarpub.com  
 info@noavarpub.com 

http://www.noavarpub.com/
mailto:info@noavarpub.com


 
 عنوان سوخت حرارتی مورد استفاده   گاز طبیعی در مصارف خانگی، اداری و صنعتی به

باعث کاهش خطارات ناشای از کاارکرد ناامطلوب گااز       برداری گیرد. ايمنی در بهره قرار می
طراحی، نظارت اجرا، نصب و  حوزةالزامات قانونی در خواهد بود. آشنايی با ضوابط وطبیعی 

 شود. می آنباعث کاهش خطرات استفاده از  گاز طبیعیبرداری از  بهره
با تنیاه بار مبحاث     ،کشی گاز فشار ضعیف ط و الزامات قانونی لولهبدر کتاب حاضر ضوا

 ، باه هماراه تجاارب فنای و مهندسای     ۳۱1۳ويارايش ساا     ،ملی ساختمان هفده مقررات
 وجود تهیه و تدوين شده است.گیری از استانداردهای م نويسندگان در اين حوزه و بهره

ده ضمن بیان الزامات و ضاوابط قاانونی در راساتای اماور فنای و      شسعی در اين کتاب 
بارای   ،گیری مناسب عوامال دخیال درايان حاوزه     های الزم برای تصمیم راهنمايی ،اجرايی

 د.شواوت ارائه فشرايط مت
ی از مالحظاات  کشی گاز فشار ضاعیف اسات. بخشا   کتاب حاضر يک نوع راهنمای لوله
اصل با مجريان و مهندساان   قاسمی های دکتر رامینفنی ارائه شده، ماحصل پرسش و پاسخ

بندی آنها های آموزشی و مالقاتهای حتوری يا مااکرات تلفنی است که جمعناظر در دوره
عنوان مرجاع درس   تواند به کتاب حاضر می ،براين عالوهدر قالب ننات فنی بیان شده است. 

رشاته مهندسای منانیاک ماورد      «سیستم انتقاا  گااز و گازرساانی   »احدی اختیاری دو و
 استفاده قرار گیرد.

کماا  تشانر    پاور  در خاتمه از زحمات ويراستار ادبی کتاب سرکار خانم هايده زرآبادی
 آيد.  عمل می به

 
 محمدامین جوادی –اصل  رامین قاسمی

 
 
 
 
 

 تقدیم به:
 رمیگانه زیبای عزیزم و محمد پس
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 کلّیة حقوق چاپ و نشر اين کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمنادان 

 

، برای ناشر محفو  و منحصاراً متعلّاق باه    ۳۱۱6نامة اجرايی آن مصوّب  و آيین ۳۱۳1 مصوّب سا 
 ، تصااوير ايان   نشر نوآور است. لاا هر گونه استفاده از کل يا قسمتی از مطالب، اشنا ، نمودارهاا، جاداو  

ها و موارد ديگر، و نیز هر گونه استفاده از کل ياا قسامتی از    کتاب در ديگر کتب، مجالت، نشريات، سايت
کتاب به هر شنل از قبیل هر نوع چاپ، فتاوکپی، اسانن، تاياز از کتااب، تهیّاة پای دی اف از کتااب،        

وی دی، فایلم، فايال     سای دی، دی صاورت اينترنتای،    برداری، نشر النترونینی، هر نوع انتشار باه  عن 

  شـرعا  نیـح حـرام    صوتی يا تصويری و غیره بادون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و

 گیرند. قرار می پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 

ارد صاورت فايال ورد ياا پای دی اف و ماو      با توجّه به ايننه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به
کاه هار    چنین، توسط اين انتشارات در هیچ سايت اينترنتی ارائه نشده است، لااا درصاورتی   اين

سايتی اقدام به تايز، اسنن و يا موارد مشابه نمايد و کل يا قسمتی از متن کتاب نشار ناوآور را    
ن در سايت خود قرار داده و يا اقدام به فروش آن نمايد، توساط کارشناساان اماور اينترنتای ايا     
ها  انتشارات، که مسئولیّت ادارة سايت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتوای سايت

پردازند، بررسی و درصورت مشخ  شدن هرگونه تخلّف، ضمن ايننه اين کار از نظر قاانونی   می
 باشد، وکیل قاانونی انتشاارات از طرياق وزارت فرهنا  و     غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

ای و اينترنتای( و نیاز سااير مراجاع      )پلی  رسیدگی به جرايم راياناه  پلیس فتاارشاد اسالمی، 
قانونی، اقدام به مسدود نمودن ساايت متخلّاف کارده و طایّ انجاام مراحال قاانونی و اقادامات         

قارار داده و کلّیّاة خساارات وارده باه ايان       پیگرد قانونی و قضـایی قتايی، خاطیان را ماورد  
 گردد.  از متخلّف اخا می انتشارات

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیّاة کپای، جازوه، چااپ ديجیتاا ، چااپ        همچنین درصورتی
رساانی   ريسو، اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقادام باه فاروش آن نماياد، ضامن اطاالع      

رهنا  و ارشااد   تخلّفات کتابفروشی مزبور به ساير همناران و مُوَزّعین محترم، از طريق وزارت ف
اسالمی، اتحادية ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیاز مراجاع قاانونی و قتاايی اقادام باه       

 نمايد. استیفای حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

 خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالعه از روی نسخة غیراصلِ کتاب،

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعا  نیح حرام است. 
رات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هار گوناه تخلّاف از    انتشا
 ۱۱۳1۳۳۳۳ -2هاای هاای انتشاارات نااوآور باه شاماره      مااوارد فاوق، مراتب را يا از طاريق تلفانقبیل 
 info@noavarpub.comو يا از طريق ايمیل انتشارات باه آدرس   6۳۳2۱67۱7۳1و  62۳

به ايان انتشاارات اباال       www.noavarpub.comمنوی تماس با ما در سايت  و يا از طريق
 عمل آيد،  نمايند، تا از تتییع حقوق ناشر، پديدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیری به

 عنوان تشنّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هديه دريافت نمايند. و نیز به       



 فصل اول
 ی با گاز طبیعیآشنای

 :کلیات-6-6
از اناواع   ،مسانونی  سااختمانهای ملاه  مین سوخت حرارتای واحادهای مختلاف از ج   أامروزه برای ت

در حا  حاضر سوختهای فسیلی بیشترين کااربرد را در مصاارف حرارتای بار      .دشو میاستفاده سوختها 
انرژيهاای   ةبار پايا  محایط زيسات   به سوختهای سازگار باا   از نظر آاليندگی نسبت با ايننه  .عهده دارند

بیشاتر ماورد توجاه     ،باودن  اما باه لحاا  در دساترس    ؛اهمیت کمتری قرار دارند ةدر درج ،پاير تجديد
حرارتی  استفاده  مصارفدر که  هستندسوختهای فسیلی نوع مايع و گازی از  ،سوختهای جامد .هستند

سوخت مايع و  عنوان بهو مازوت ازوئیل گ و نفت ،عنوان سوخت جامد زغا  سن  بهو از چوب . ندشو می
 .  نام بردتوان می گازی سوخت عنوان بهگاز طبیعی 

 
 اهمیت گاز طبیعی: -6-2

کمتاری برخاوردار   نسبی از اهمیت  یمتعددبه داليل نسبت به گاز طبیعی و جامد سوختهای مايع 
 :از جمله ؛هستند
 ذخاير از آنها و همچنین محدودبودن مدتطوالنی برداری ذخاير نفتی جهان به علت بهره -6-2-6

 .چندان دور به اتمام خواهند رسیده ن ةدر آيندمربوطه 
 باشد. می پااليش مواد نفتی در پااليشگاه گران -6-2-2
حمل نقل زمینای،   ةتولید تا مصرف بايد با شبن ةحمل و نقل سوخت مايع و جامد از نقط -6-2-3

تیب باياد هام ناوگاان حمال و نقال مناساب موجاود باشاد و هام          هوايی و دريايی انجام شود. بدين تر
د تا حمال و نقال ايان ماواد     نشو ساخت مناسب اين ناوگان در دسترس باشد. اين دو عامل باعث می زير

 .تمام شودگران 
 ساز بوده و برای محیط زيست نامناسب است.محصو  احتراق سوختهای مايع و جامد آلوده -6-2-8

ها يک زمین مسنونی وجود دارد و باياد در حفاآ آن کوشاید آنگااه باه ارزش و      اگر بپايريم که تن
 اهمیت خاص گاز طبیعی و ذخاير غنی گازی در دنیای انرژی پی خواهیم برد.

 
 :محایای گاز طبیعی -6-3

 :از جمله باشد سوخت گاز طبیعی نسبت به سوختهای مايع و جامد دارای مزايايی می
 باشد. می درصد کمتر۳6ودآن تا حد آلودگی -6-3-6

 کند. تولید نمی زننده در زمان احتراق بوهای -6-3-2

 شود. د ايجاد نمیيزا مواد ساير و خاکسترو  دوده ،در محصو  احتراق -6-3-3
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 کند. نمی را سیاه خود سوختن محل ،برداریدر هنگام بهره -6-3-8
گااز   ونقال  توزياع آن حمال   ةشابن انتقاا  و   ةخط لولا  ،ثابت زمینی ةبه علت ايجاد شبن -6-3-5

تار   زانرحمل و نقل اين سوخت ا ةگردد که هزين شود. همین موضوع باعث می تر انجام می طبیعی راحت
 شود.تمام 
به هر دلیال گااز    اگر .نیاز به انبارداری خاصی ندارد ،توزيع ةبه علت خطوط انتقا  و شبن -6-3-9

يک نوع انبار برای مدت زماان معینای    عنوان بهخط لوله گاز موجود در درون  ،به خط لوله تزريق نشود
 قابل استفاده است.

 
 گاز: ةتاریخچ-6-8

در  شمسای  هجاری ۳271گاز طبیعی باا حفااری اولاین چاههاای نفات در ساا         ةدر واقع تاريخچ
به منابع گازی نیز دسات   ،به منظور دستیابی به مخازن نفتی ،. در هنگام حفاریشدمسجدسلیمان آغاز 

ازای هار بشانه نفات خاامی کاه       ساوزاندند. باه   و مای  داده ولی آن را به بیابانهای اطراف انتقا  ؛تندياف
 رفت. مترمنعب گاز طبیعی به هدر می 26 کردند، استخراج می
میلیاون   ۳۱6از نظر ارزش حرارتای معااد     ،میلیارد مترمنعب گاز 2۱6متجاوز از  ،سا  76در طی

 از بین رفت. ،نفت خاممیلیون بشنه  ۳۳66بشنه نفت يا 
بلند آغااز  انتقا  گاز از چاههای مارون، آغاجاری و اهواز به پااليشگاه گاز بید ۳۱۳7تا ايننه در سا  

صدور به شوروی ساابق   برایمربع به آستارا  پوندبراينچ ۳666با فشار  ،اينچ ۳2 ةاز آنجا با خط لول شد و
 .يافتانتقا  

جبران افات فشاار ناشای از     برای .کیلومتر بود ۳٫۳6۳ ،تا آستارا بلندمقدار مسافت طی شده از بید
 د.ش ايستگاه تقويت فشار در بین راه استفاده میهشت از  ،لوله و عبور از اتصاالت ةاصطنا  گاز با جدار

 ۳٫666فشار خاط را روی   ،کنند گیری از کمپرسورهايی که با سوخت کار می اين ايستگاهها با بهره
 .شتنددا میپوند ثابت نگه 

شمسای   با عبور خط لولة گاز از بیدبلند به آستارا اين امنان وجاود داشات تاا در دهاة پنجااه هجاری      
عنوان سوخت حرارتی بهره گیرند؛ اما تاا قبال    استانهايی که در مسیر اين خط لوله بودند، از گاز طبیعی به

 نگرفت. صورت عام مورد توجه قرار  استفاده از اين نوع سوخت برخالف مزيتهای متعدد، به ۳۱۱7از سا  
 :نام برد به قرار زير است توان می ی کهاز جمله عوامل

 پااليش انبوه نفت و تولید فراوان آن  -6-8-6
 سوخت حرارتی نسبت به میزان تولید نفت در کشور ةکنند مصرف نشینجمعیت کم شهر -6-8-2
 ايمنی گاز طبیعی با برداران بهرهنبودن آشنا  -6-8-3
ه همین جهت در شهری مثل تهاران فقاط در معادود منااطقی همچاون پاساداران، ساهروردی و        ب

 د.شگاز رسانی انجام  ،آبان سیزده
مین يک أ؛ به منظور تيافتکاهش تولید نفت با شروع انقالب اسالمی و شرايط بحرانی بعد از آن که 

مقادمات الزم بارای    ،وجود آيد هوابستگی کمتری نسبت به آن ب ،سوخت جايگزين که در شرايط بحرانی
د، فراهم ریبرداران قرار گو در اختیار بهرهشده گاز طبیعی که از منابع پايدار ملی استخراج  ةشبن ةتوسع
 ند.کن از سوخت گاز استفاده می کشور ددرص۳۱بیش از  ۳۱۳۳طبق سرشماری سا   شد.
 



 03 فصل اول: آشنایی با گاز طبیعی 

 
 انواع گاز: -6-5

 ی خواهد شد:معرف هادر اين قسمت تعدادی از انواع گاز

 ال سنگ:غیا گاز ز 1گاز شهری-6-5-6

 ترکیب گاز شاهری د. شو تحويل میکنندگان  مجتمع تولید گاز به مصرف ةاز طريق خط لول اين گاز
کربن   منواکسیددرصد، ۱6تا  26متاندرصد، ۱6هیدروژنشامل شود  از زغا  سن  و از نفتا تولید میکه 
ناخالصایهايی مانناد    درصاد و ۱کربن  اکسید دی درصد،1ربورها هیدروکدرصد، 1نیتروژن  درصد،۳7تا  7

 باشد. می اسید سیانیدريک و مونیا ، گوگردآ ،آب بخار
ترکیاب آن   کاه  گااز طبیعای اسات    ،دشو در ايران گازی که از طريق خط لوله در شهرها عرضه می

 .مشابه گاز شهری نیست

 :2گاز طبیعی-6-5-2

دهد. ضمن اينناه   تشنیل میگاز متان را آن  ةبخش عمدبوده که  هیدروکربورهای از ترکیباين گاز 
گازهاايی  باه هماراه   تار   هیدروکربورهای سنگینو اتان، پروپان، بوتان، پنتان  مثل هیدروکربورهای ديگر

 در آن وجود دارد. کربن، نیتروژن و بعتی مواقع سولفید هیدروژن اکسید مانند دی

 :3گاز طبیعی فشرده-6-5-3

 226در فشاار   یسااز  ذخیاره باا  . اسات متاان   آن ةترکیب عماد مان گاز طبیعی بوده که اين گاز ه
 در. ايان ناوع گااز    شاود  می در اتومبیلهای احتراقی  مصرفصورت مايع درآمده و  گاز طبیعی به اتمسفر
 .آن متفاوت است و بستگی به نوع میدان گازی دارد ترکیبات. شود نقاط جهان يافت می اکثر

 :4بیعی مایعگاز ط-6-5-8

باه گااز   برساد  ساانتیگراد   ةدرج۳۱۳ منهایبه  ،شدن در فشار اتمسفر سرداگر با تحو  گاز طبیعی 
 سانتیگرادةدرج2/۱در دمای منهای  اتمسفر ۳۱بر آن اگر فشار آن به  عالوه .شود یمايع تبديل م یطبیع
 صدم حجام گااز اولیاه    شش ن به يکآحجم شود. در اين حالت  باز هم گاز طبیعی مايع تولید می ،دبرس

 مراکاز  وياژه باه   کشاتیهای  باا حمال   امنان، سازی آن ترتیب با انبارداری و ذخیره يابد. بدين کاهش می
 آيد. پاير فراهم می مصرف

 :5گاز مایع-6-5-5

 ینساب مرباع   پونادبراينچ 2۱6 فشار گاز مايع در سایلندر  است.بوتان  وپروپان  اصلی اين گاز ترکیب
 .است مربع نچپوندبراي۳/6بعد از رگالتور بوده و فشار آن 

در تغییر سیستم از گاز مايع باه گااز    و به همین خاطر است اوت فترکیب اين گاز با گاز طبیعی مت
طبیعی بايد اصالحاتی انجام داد. برای احتراق بايد نسبت سوخت به هوا مناسب باشاد. در فتاای ماورد    

                                                                 
1. Town gas  
2. Natural gas (NG)  
3. Compressed natural gas  (CNG) 
4. Liquefied natural gas (LNG) 
5. Liquefied pressurized gas (LPG) 
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بنابراين در کند.  تغییر نمیراحتی  همقدار هوای احتراق ب يعنی ؛حجم فتا معین است مصرف گاز معموالً
گاردد. ايان گااز     مقدار سوخت مصرفی از طريق تنظیم نازلهای پاششای اصاالح مای    ،اين تغییر سیستم

 .گیرد در مناز  مورد استفاده قرار می عموماً
 

 منابع گاز طبیعی:-6-9
 ند:شو منابع گاز طبیعی به دو دسته تقسیم می

 گاز ترش: -6-9-6

ه باه هماراه آن ماواد خاارجی و اسایدی      اين گاز در منابع گاز طبیعی در اعماق زمین وجود دارد ک
 باشد. کربن و سولفید هیدروژن می اکسید دیمانند 

 گاز شیرین: -6-9-2

کاربن و   اکساید  دیمواد خارجی و اسیدی مانند گاز طبیعی در پااليشگاه مورد پااليش قرار گرفته و 
 .شود یدروژن از آن گرفته میسولفید ه

 

 گاز طبیعی: أمنش-6-7
ها و اقیانوسهای  سا  به قسمتهای زيرين درياچه بقايای گیاهان و جانورانی که اجساد آنها طی میلیونها

فشار و گرمای درونای زماین    اثر بر، اند قديمی رانده و به تدريج تجزيه شده و به صورت عناصر آلی درآمده
يل شده و در مخازن زيرزمینی، در عمق سه تا چهارهزارمتری و با فشار حدود چناد صاد   به نفت و گاز تبد

 . گاز طبیعی به صورت مستقل يا به همراه نفت در منابع موجود است.شود اتمسفر، ذخیره می
 

 گازرسانی: ةچرخ -6-4
شود  طی مین پ  از کشف اين منابع، مراحل استخراج آ رد.گاز طبیعی در منابع زير زمینی قرار دا

 د.شو گاز طبیعی ترش تحويل پااليشگاه می و
مربع به حرکت  پوندبراينچ ۳٫666تا  766با فشار  ،انتقا  ةپ  از پااليش، گاز شیرين در خطوط لول

افات فشاار ناشای از حرکات گااز در لولاه را       ، آيد. درصورت نیاز توسط ايستگاههای تقويت فشار در می
 ةساتگاه درواز يعی از درون ايستگاه تقلیال فشاار باه ناام ا    یه شهرها گاز طبنمايند. در ورود ب جبران می

صنايع عماده    ةيابد. از اين خط برای تغاي مربع تقلیل می پوندبراينچ 2۱6ده و فشار آن به کرعبور  1شهر
ايان خاط در شاهر از درون ايساتگاه      ة. ادامدشو و پرمصرف از جمله نیروگاههای تولید برق استفاده می

 يابد. مربع تقلیل می پوندبراينچ ۱6ده و فشار آن به کرعبور  2شهر
توزيع شهری گاز را در شهر  ةتوزيع شهری معروف است. شبن ةاين خط در درون شهرها به نام شبن
 گاز که معماوالً  کاين گاز از طريق علم ،رساند. در نقاط مصرف به حرکت در آورده و به نقاط مصرف می

ای به نام رگالتور وارد شاده و فشاار آن باه مقادار      به قطعه ،و پال  ثبتی استمتنی به فتای مجاور د
 گیرد.  برداران قرار میبهره ةمجاز مصرف تقلیل يافته و مورد استفاد

                                                                 
1. City gate station (CGS) 
2. Town border station (TBS) 



 05 فصل اول: آشنایی با گاز طبیعی 

 
 خواص گاز طبیعی: -6-6

گاز طبیعی دارای خواصی است که بر مبنای اين خواص طراحی، اجرا، نظارت، نصب و بهره بارداری  
 شود. عی قانونمند میاز گاز طبی

 رنگ و بدون بو: بی -6-6-6

برداری، اگر اين گااز در   به همین خاطر، در زمان بهره گازی بدون رن  و بدون بو است. ،گاز طبیعی
 ،طبیعای از نشات گااز    یبه منظور آگاهلاا شود.  فتای داخل منتشر شود، با حواس پنجگانه ح  نمی

 مرکاپتاان  لیا شاامل ات  ،نام مرکاپتانه دار ب گوگرد باتیترک C H S2  مرکاپتاان  لیا و مت 6 CH SH3  در
بويی شبیه بوی سایر   ،د تا گاز طبیعیشو به گاز تزريق می ،ورودی شهر ةستگاههای تقلیل فشار دروازيا

 آيد. وجود می هبرداری ببدهد. با اين کار ايمنی در بهره

 از هوا:تر  سبک -6-6-2

تر است. به عبارتی وزن مقدار معینی از آن نسبت به وزن همان مقدار هاوا کمتار   گاز طبیعی از هوا سبک
 تر از يک است. است. لاا نسبت اين دو مقدار، به نام چگالی نسبی، همیشه برای گاز طبیعی عددی کوچک

رو  قطعاً ،(پیدا کند )نشت شوداگر گاز طبیعی در يک فتا منتشر  ،از طرفی بنا به اين خاصیت مهم
 به باال حرکت خواهد کرد.

باياد در بااالترين تاراز     ،در فتای داخال باه فتاای خاارج اسات      شده گاز منتشر ةتخلی ،اگر هدف
صورت ايان گااز از   اينیرد. در غیرگاين گاز به بیرون صورت  ةگردش هوای مناسب جهت تخلی ،ارتفاعی

 تواند خارج شود. محیط نمی
کشی گااز طبیعای تادابیری     توان در زمان طراحی، اجرا و نظارت بر لوله ه اين خاصیت میبا توجه ب

 انديشید.

 نسبت سوخت به هوا: -6-6-3

 ۳ درجاه ساانتیگراد و فشاار    ۳۱)دما  در شرايط استانداردهنگام سوختن  گاز طبیعی هر مترمنعب
رسیدن هوای کاافی   ةدهند نشان ،باشدتر مترمنعب هوا نیاز دارد. هرچه شعله آبی رن ۳6 به حدود بار(

 .است برای سوخت
سوزی با مقدار معینی مصرف گاز  گاز ةکنند مصرف ،بدون نفوذ هوا ،بنابراين اگر در يک محیط بسته

تماام   اين انتظار می رود که بعد از مدت زمان معینی مقادار هاوای موجاود در فتاا     ،باشد وجود داشته
دارد که میزان هوای مورد نیاز دساتگاه باه طرياق مناساب از فتاای      ضرورت  ،. برای تداوم احتراقشود

 یرد.گد تا احتراق به صورت کامل صورت شوخارج مهیا 

 ارزش حرارتی: -6-6-8

درجاه   ۳۱)دماا   مقدار انرژی حاصل از سوختن يک مترمنعاب گااز طبیعای در شارايط اساتاندارد     
در تغییار ساوخت از    ،ايان مقادار مشاخ  باشاد    . اگار  ارزش حرارتی نام دارد بار( ۳سانتیگراد و فشار 

 د.کرتوان مقدار الزم گاز طبیعی را در محاسبات منظور  می ،مايع به گاز طبیعی سوخت
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 آل: ترکیب ایده -6-6-5

 ( آمده است:۳-۳آ  گاز طبیعی در جدو  ) ترکیب ايده
تلف واقاع  در نقاط مخ چون منابع گازی موجود در ايران

رود کاه میازان درصاد ترکیاب عناصار      انتظاار مای   اند؛ شده
گاز طبیعی در منابع مختلاف ينساان نباشاد.     ةدهند تشنیل

ترکیاب   ،شود که در خطوط انتقاا   همین موضوع باعث می
 گاز طبیعی با هم متفاوت باشد.

تاوان باه خاط ياک      از خطوط انتقاا  گااز معاروف مای    
از و مرکازی اياران    ةسراسری از بیدبلند تا آستارا که از نیم

ننا که از سارخ   – خگارد، خط سر نوب به شما  میج
د، خط سرخون که از جنوب به سمت اساتانهای  ور دريای مازندران می ةی به سمت حاشیقدر شما  شر

نوبی طی جدر قسمت را  فارس و دريای عمان خلیج ةکه حاشی 7ة شماره رود و خط لول کرمان و يزد می
 .، اشاره کردنمايد می

 دهد. ومی اين خط لوله ها را نشان می( نمای عم۳-۳شنل )

 
 رانیا گاز لوله خطوط -0-0 شکل
 خواص مخصوص به خود را دارند. دو خاصیت مهم   ،گاز ةبر همین اساس هر يک از خطوط لول

 یعیطب گاز آلدهیا بیترک -0-0 جدول
 درصدCH4 85 متان
C اتان H2  درصد11 6

C پروپان H3  درصد3 8
C بوتان H4  درصد2 10

آب، سولفید گوگرد 
 کربن اکسید و دی

H O,H S,CO2 2  بقیه 2

 


