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 گاز : مصرف درحين توجه قابل موارد *مهم ترین

 : از عبارتند گيرد قرار توجه مورد بايد كه نكاتي مهم ترين رسيد گازسوز وسايل به گاز اينكه از بعد

 در نشت گازي هيچ گونه اينكه از اطمينان و دارد جريان آنها در گاز كه گازسوز وسايل از اجزايي و قطعات بررسي*

 .كنند مي كار خوبي به اجزاء همۀ و ندارد وجود اجزاء اين

توجه ويژه  بايد است. اهميت حايز بسيار از احتراق به بيرون از ساختمان حاصل توليدي سرنوشت و هدايت گازهاي*

 منتقل خارج به را احتراق محصوالت تا دارد مطمئن وجود كانالي و محفظه آيا مبذول گردد كه اي به اين موضوع 

 كند؟

 حالت شعله به اين در كه مي سوزد ناقص باشد سوخت به صورت نداشته وجود كافي اندازۀ به اكسيژن كه صورتي در*

 سمي كه بسيار باشد مي كربن منواكسيد احتراق، از حاصل گاز حالتي چنين در قرمز خواهد بود. يا نارنجي، زرد، رنگ

مخصوص هوا تقريباً  وزنبا  آن وزن مخصوص كه و مزه بو بدون بي رنگ، گازي است منواكسيدكربن است. خطرناك و

 گاز اين غلظت كه صورتي در .گردد مخاط بيني مي تحريك و سردرد، تنفسي، مشكالت باعث آن كم مقدار .است يكسان

 گازهاي جهت هدايت مناسبي كانال و بنابراين محفظه .شد خواهد مرگ و بيهوشي باعث يابد افزايش در محيط

 .نگردد افراد مرگ و مسموميت باعث مورد نياز است تا آزاد فضاي به ساختمان و از خارج به احتراق از حاصل

 اين مرغوبيتدهند  قرار توجه مورد بايد گازسوز وسايل به كارگيري و خريد هنگام گاز مشتركين كه نكاتي جمله از*

 در دستگاه ساخته شده باشد؛ همچنين آن ملي استاندارهاي طبق بايد آنها متعلقات و گازسوز هاي دستگاه است. وسايل

 براي كافي هواي كه شود نصب  محل هايي سوز  فقط در گاز شود. وسايل دقت بسيار بايد گازسوز دستگاههاي نصب

 باشد. وجود داشته دودكش قابليت نصب و داشته باشد گاز در آن فضا وجود سوختن

 دارد. طبيعي گاز از ناشي خطرات كاهش در به سزايي نقش ايمني هاي سيستم به گازسوز وسايل بودن مجهز*

به  ايمني سيستم هاي جمله از كرد. استفاده بايد باشد ايمني هاي سيستم به مجهز كه گازسوزي وسايل از بنابراين

 از مي باشد. ترموكوپل (ODS)هوا  اكسيژن ميزان كاهش به حساس پيلوت و ترموكوپل گازسوز وسايل در رفته كار

 شعله، در صورت وجود ؛است شده داده جوش هم به فلز هر سر يك كه است شده ساخته جنس هم غير فلزي سيم دو

 نهايتاً كه شود مي ايجاد جرياني فلز اين سرديگر و در مي شود منتقل جنس هم فلز غير دو اتصال محل به آن گرماي

 اكسيژن، كمبود اثر در ناخواسته بصورت شعله كه درصورتي شود. مي شعله ماندن روشن و گاز مسير شدن باز باعث

 سنسور شدن سرد با شود، خاموش شعله روي بر غذايي مواد شدن سرريز بدليل گازها اجاق در يا و باد، وزش

 شود. جلوگيري انفجار و سوزي آتش ايجاد و محيط در گاز انتشار از تا شود مي قطع گاز جريان ترموكوپل

و روستاهای اسالمی شهر ها و شوراهایها، دهياریویژه کارکنان شهرداری  

 

 

 



 
 

 1400 مردادماه 16
August 2021 7 

 1442  حجهذي ال 27

ند
دا

ن ب
شا

ش ن
آت

ک 
د ی

بای
ه 

نچ
آ

 
ار

شم
   ه

69
 

 دودكش بدون بخاري هاي در بيشتر كه است سوز گاز وسايل در رفته بكار ايمني سيستم نوعي نيز ODSسيستم *

 اكسيژن مقدار اينكه به محض و كند مي كار محيط هواي اكسيژن ميزان كاهش براساس سيستم اين دارد كاربرد

 كه زماني شود و تا خاموش بخاري تا كند مي قطع را گاز برسد جريان %18به  %21از بخاري اطراف محيط هواي

 به ذكر الزم كند. مي ممانعت سوز گاز وسيله و بخاري شدن روشن از باشد نرسيده نرمال حد به هوا اكسيژن ميزان

 سرگيجه، تهوع، حالت چون مي تواند عوارضي  2COو COگاز  ازدياد و هوا اكسيژن از درصد يك تنها شدن است كم

 .آورد بار به را مسموميت و

 تمام نكات كه شديم مطمئن و كرديم حاصل اطمينان گازسوز وسايل بودن استاندارد و مرغوبيت از اينكه از بعد*

 بايد شده است، رعايت آنها كردن كار تنظيم و نصب، محل گازسوز، وسايل ساخت در الزم استانداردهاي و ايمني

 احتراق كه محصوالت معبري كنيم. هدايت ساختمان بيرون به دودكش بوسيله را سوز گاز وسايل احتراق محصوالت

 دارد. نام دودكش كنند مي عبور آن درون از ساختمان از شدن خارج براي

با  گازسوز وسايل ارتباطي راه تنها زيرا دارد بدنبال را مرگ و مسموميت چون ناپذيري جبران آنها خسارات مورد در*

گرفتگي، و  گاز كننده، مسموم گازهاي تجمع ناقص، سوختن است. دودكش طريق از ساختمان از فضاي خارج

 دودكش، و پديدۀ گرفتگي گازسوز، وسايل براي مناسب دودكش فقدان اثر در كه است مواردي جمله از مسموميت

 به ايمني مربوط نكات رعايت عدم دليل به افراد زيادي سرما فصل شروع هر سال با. دهد مي روي معكوس مكش

 ايمني به نكات توجه بنابراين شوند؛ مي مرگ و دچار گاز گرفتگي كننده مسموم گازهاي تجمع و گازسوز وسايل

 و است حياتي و است، بسيار مهم شده پرداخته آن به ها كش دود به مربوط مبحث در مفصل بصورت كه. ها دودكش

 دارد. ويژه به توجه نياز

 

 


