ویژه كاركنان شهرداريها ،دهياريها و شوراهايهاي اسالمي شهر و روستا

راهنماي ایمني مصرف كنندگان گاز طبيعي
آشنایي با تجهيزات :
*رگوالتور:

نمايي از رگوالتور

نماي داخلي رگالتور

*كنتور :
كنتور كه بعد از رگوالتور قرار دارد ،مطابق ضوابط مبحث  17مقررات ملي ساختمان (مقررات لوله كشي گاز طبيعي)
در قسمت ابتدايي واحدهاي مسكوني يا تجاري نصب مي شود .الزم است در محوطۀ نصب كنتور جريان طبيعي هوا
برقرار باشد و بعد از نصب ،توسط واحدهاي عملياتي شركت گاز پلمپ گردد تا توسط مشتركين دستكاري نگردد .در صورت
بروز هرگونه نقص در كنتور ،مشتركين بايد با شركت گاز تماس حاصل نمايند .اين كنتورها از نوع ديافراگمي بوده و
ميزان گاز مصرفي مشتركين را برحسب متر مكعب استاندارد نشان مي دهند.
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گاز طبيعي از طريق شبكۀ گاز شهري به نزديک ترين محل مصرف (خانگي يا تجاري) درب منزل مي رسد و قبل از
ورود به محل مصرف از داخل رگوالتوري كه در بيرون ملک (در كوچه يا پياده رو) روي علمک گاز و كنار ديوار نصب
مي شود ،عبور مي كند .يكي از وظايف رگوالتور تقليل فشار گاز شبكه به ميزان مصرف مورد نياز مشتركين مي باشد.
همچنين رگوالتور مجهز به وسايل ايمني خاصي است كه درصورت بروز نقص در سيستم لوله كشي شهر ،به طور
اتوماتيک جريان گاز را قطع مي كند تا مصرف كنندگان در معرض خطرات احتمالي قرار نگيرند .به طور كلي رگالتور
فشار جريان گاز را تنظيم مي كند .رگوالتورها به كمک يک صفحۀ الستيكي به نام ديافراگم كه در پشت آن يک
فنر و يک پيچ كنترل قرار دارد ،دائماً فشار گاز خروجي را كنترل مي كنند .الزم به ذكر است كه مصرف كنندگان
نبايد رگوالتور را دستكاري نمايند و چنانچه در رگوالتور اشكالي مالحظه گرديد بايد سريعاً با پست هاي امدادگاز( تلفن
 ) 194تماس حاصل نمايند.
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*شير اصلي :
بعد از كنتور شيري قرار دارد كه به آن شير اصلي مصرف مي گويند .شير اصلي مصرف بايد از نوع برنجي ربع گرد
توپكي و داراي عالمت استاندارد و مورد تائيد شركت ملي گاز ايران و يا ساير مراجع ذيصالح باشد .در صورت هرگونه
نشت ،آتش سوزي ،و بروز نقص در شبكه لوله كشي داخل ساختمان بايد شير اصلي گاز كه بعد از كنتور قرار دارد بسته
شود؛ هنگام ترك منزل براي زمان هاي طوالني و رفتن به مسافرت بايد شير اصلي گاز بسته باشد تا از نشتي هاي
احتمالي و بروز آتش سوزي و انفجار جلوگيري به عمل آيد.
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به منظور اطمينان از حالت باز يا بسته بودن شير اصلي كافي است به جهت دسته شير دقت شود .در صورتي كه دسته شير
در راستاي لوله باشد ،شير باز مي باشد و در صورتيكه عمود به مسير لوله باشد  ،شير بسته مي باشد.
*لوله كشي :

پس از لوله كشي و قبل از تزريق گاز بايد تست نشت يابي صورت گيرد؛ مجري سيستم لوله كشي اين كار را با تحت
فشار هوا قرار دادن لوله ها و كنترل كردن فشار هواي لوله ها در فواصل زماني معين و همچنين استفاده از كف صابون
بر روي اتصاالت لوله ها و سرجوش ها انجام مي دهند .در صورت عدم مشاهدۀ حباب و عدم كاهش فشار ،لوله كشي
فاقد نشتي بوده و بعد از تخليه هوا مي توان گاز را تزريق كرد.
بعد از اينكه گاز توسط لوله كشي تا مجاورت وسايل گاز سوز منتقل شد درانتهاي لوله كشي يک شير از نوع گازي
نصب مي شود كه به آن شير مصرف كننده مي گويند .در موارد لزوم به كمک اين شير گاز ورودي به وسايل گاز سوز
را مي توان قطع يا وصل كرد؛ همچنين در صورت خرابي وسايل گاز سوز يا تعويض و جا به جايي آنها ،بدون اينكه
خللي در كار ساير مصرف كننده هاي گاز سوز ايجاد شود ،مي توان پس از بستن اين شير ،نسبت به تعمير ،تعويض ،و
جابجايي وسايل اقدام نمود .كليۀ شيرهاي مورد استفاده در لوله كشي گاز ،بايد از نوع برنجي ربع گرد توپكي باشند.
الزم به ذكر است هر وسيلۀ گاز سوز بايد داراي يک شير قطع و وصل مستقل باشد.
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بعد از شير اصلي ،گاز توسط سيستم لوله كشي تا نزديكي وسايل گاز سوز نظير بخاري ،آبگرمكن ،اجاق گاز و نظير
اينها انتقال داده مي شود .هنگام لوله كشي گاز در انتخاب قطر لوله بايد دقت كرد .قطر لوله هاي گاز بايد به اندازهاي
باشد كه بتواند گاز كافي را براي حداكثر مصرف دستگاه يا دستگاه هاي گاز سوز مربوطه تامين نمايد .در لوله كشي
گاز داخلي ساختمان بايد از افراد متخصص ،ابزار وسايل مرغوب استفاده شود .طبق مبحث  17مقررات ملي ساختمان
مسئوليت استفاده از اجناس غيرمرغوب و غيراستاندارد در لوله كشي گاز و عدم اجراي صحيح جوشكاري به عهدۀ
سازمان نظام مهندسي آن شهرستان مي باشد.

بعد از اينكه گاز تا نزديكي وسايل گاز سوز منتقل شد و توسط شير مصرف كننده مهار گرديد براي اتصال وسايل گاز
سوز به شير از لوله هاي انعطاف پذير(شيلنگ) استفاده مي شود .اكيداً توصيه مي شود از شيلنگ هاي الستيكي چند اليه
مخصوص گاز كه جدار داخلي آنها با اليه اي از مصالح مقاوم در مقابل گاز و مواد نفتي تقويت شده اند ،استفاده شود و
طول شيلنگ نبايد از  1/2متر بيشتر نباشد.
در دو انتهاي محل اتصال شيلنگ با وسيلۀ گاز سوز و شير مصرف كننده از بست فلزي حلقوي استفاده مي شود تا
شيلنگ را در محل اتصال محكم نگه داشته و از نشتي گاز جلوگيري كند .هرچه بست مورد استفاده سطح پهن تري
داشته باشد كارايي آن باالتر بوده و قابل اطمينان تر مي باشد .الزم به ذكر است هرگز نبايد از سيم ،طناب ،و انواع
كش ها بجاي بست فلزي استفاده كرد زيرا پيچاندن سيم بجاي بست باعث بريده شدن شيلنگ و انتشار گاز خواهد
شد.
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