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 کردند؟ هاي خود را چگونه گرم می در زمانهاي قدیم مردم خانه  
  

  کردند مردم براي پخت و پز و گرمایش خانه معموالً از چوب، هیزم و ذغال استفاده میدر زمانهاي گذشته.  

  

 آیا در زمان هاي قدیم نیز خطر گازگرفتگی وجود داشته است؟  
  

 چه مردم قدیم هوشمند و دانا بودند و از خطرات گازگرفتگی آگاهی داشتند ولی در آن زمان نیز در بعضی موارد گر ،

دید اصطالحاً گفته  به کسی که از این طریق آسیب می. ساز بوده است سوختهاي فسیلی مانند ذغال حادثهاحتراق ناقص 

  .او را دم ذغال گرفته است: شد  می

  

 ن خودرو در پارکینگ موجب بروز حادثه می شود؟چرا روشن ماند  
  

 توسط خودرو فضاي پارکینگ را  روشن ماندن خودرو در فضاهاي بسته مانند پارکینگ و تولید گاز سمی منواکسیدکربن

  .گردد به شدت آلوده کرده و موجب خفگی می

  

  گاز مونواکسیدکربن)CO (چیست؟  
  

 تواند وجود آن را با حواس پنجگانه خود  باشد و انسان نمی و بسیار سمی میرنگ، بدون بو  منواکسیدکربن گازي بی

  .حس کند

در صورت وجود . آید چوب، ذغال و گاز طبیعی به وجود می: گاز منواکسید کربن از احتراق ناقص سوختهاي مختلف از قبیل 

گاز به گلبولهاي قرمز چسبیده و مانع کند؛ زیرا این  گاز منواکسیدکربن در خانه خطر جدي زندگی انسان را تهدید می

  .شود در نتیجه فرد دچار مسمومیت و خفگی می. شود رسیدن اکسیژن به آن می

  

 چرا استفاده از پلوپز خانگی به عنوان یک وسیله گرمایشی خطرناك است؟  
  

 این وسیله فاقد دودکش . اند هایم که افرادي بدلیل استفاده از پلوپز براي گرمایش خانه دچار حادثه گردید بارها شنیده

شود و در بسیاري از موارد اتفاقات ناگواري را به بار  بوده و گازهاي سمی حاصل از احتراق در محل زندگی پخش می

  .باشند پلوپزهاي خانگی فقط جهت طبخ غذا، آن هم در زمان محدود و در فضاي آزاد و باز مناسب می. آورد می

  .ساز بوده است استفاده از آن براي گرمایش بارها حادثه. باشد  ز میاجاق گاز نیز وسیله پخت و پ



  

 آیا وسایل گازسوز همانند ما نیاز به هوا دارند ؟  
  

  بدین . باشد  وسایل گازسوز، تأمین هواي الزم جهت احتراق این وسایل میارتباط بایکی از نکات کلیدي ایمنی در

جالب است بدانید که براي سوختن یک مترمکعب گاز در حدود .  به داخل خانه وارد شودمنظور باید زیر دربها باز باشد تا هوا

  .پانزده مترمکعب هوا نیاز داریم

  

  

 متر مربع، ممنوع است ؟60هاي کمتر از  چرا نصب آبگرمکن دیواري در خانه  
  

 جه اکسیژن موجود در فضاي مسکونی در نتی. هاي زمینی به اکسیژن نیاز دارد هاي دیواري چند برابر آبگرمکن آبگرمکن

  .گردد د گاز سمی منواکسید کربن میرا به سرعت مصرف کرده و منجر به بدسوزي آبگرمکن و تولی

  

  

 هاي خانه را آزمایش  کنند؟ چگونه دودکش هاي وسایل گازسوز شما درست کار می آیا دودکش

  کنیم؟
  

 از ) دهانه خروجی دودکش(اي را با طناب بلند از پشت بام  نهبراي پی بردن به باز بودن مسیر دودکش کافی است وز

  .باشد مشاهده وزنه از دریچه دودکش اتاق نشان دهنده باز بودن مسیر دودکش می. داخل دودکش عبور دهیم

 کشیده شود نشانه ش اگر زبانه شعله به سمت داخل دودک.شمع یا کبریت روشنی را در ابتداي دریچه دودکش قرار دهید

  .باشد لکرد صحیح دودکش میعم

  

  

  

 چرا سرد بودن لوله بخاري عالمت خطر است؟  
  

 داغ بودن آن نشانه صحت عملکرد دودکش و سرد بودن . هرچند وقت یکبار به قسمت باالي لوله بخاري دست بزنید

  .لوله نشان دهنده انتشار گازهاي سمی در خانه است



  

  

  

 ایی دارد؟دودکش ایمن و استاندارد چه ویژگی ه  
  

  بنابراین . بام امتداد یابد باید داراي کالهک استاندارد باشد و از درون ساختمان تا یک متر باالتر از پشتیک دودکش

  .باشد عبور دادن دودکش از پنجره خطرناك می

  

  

 ایمن است؟ چرا دودکش بدون کالهک نا  
  

 گردد همچنین از نفوذ برف و باران و افتادن  خل خانه میکالهک در هنگام وزش باد، مانع پس زدن گازهاي سمی به دا

  .کند سایر اشیاء به داخل دودکش جلوگیري می

  

 ؟ترین کالهک، کدام است ترین و مطمئن ایمن  
  

  کالهک نوعHترین نوع کالهک است؛ زیرا سطح خروج آن بیشتر است و گازهاي حاصل از احتراق را به   مطمئن

ین به بهترین وجه از برگشت محصوالت احتراق به داخل خانه توسط جریان باد جلوگیري کند همچن خوبی تخلیه می

  .کند می

  .بام باالتر باشد انتهاي دودکش باید یک متر از سطح پشت

  

 ؟توان دودکش را به صورت سرازیر و رو به پایین نصب کرد آیا می  
  

 گرم در صورت سرازیر حرکت گازهاي . کند  حرکت میدانیم براساس خواص فیزیکی، هواي گرم به سمت باال همه می

  .شوند حاصل از احتراق، مختل شده و در این حالت گازها به داخل خانه برگشت داده می

کند و خروج گازهاي حاصل از احتراق را سخت کرده و  دانید وجود زانوهاي اضافی کارکرد دودکش را ضعیف می آیا می

  شود؟ موجب خطر می

هاي بخاري و آبگرمکن باید به صورت عمودي نصب شوند؛ چراکه دودکش   به باالي گازهاي گرم، لولهبدلیل حرکت رو

  .شود در حالت افقی مکش دودکش مختل می. باشد افقی مغایر با اصول ایمنی می

  

  



  

  

  

 ؟دانید مسدود شدن دودکش چه خطراتی دارد آیا می  
  

 کش را مختل کرده و موجب برگشت محصوالت احتراق به داخل ها یا کالهک عملکرد دود مسدود شدن داخل دودکش

  .آید گردد و خطر گازگرفتگی به وجود می خانه می

  

 ؟هاي آکاردئونی آلومینیومی ممنوع است چرا استفاده از لوله بخاري  
  

 چنین در برابر دهند هم آیند و به سادگی تغییر شکل می هاي آکاردئونی آلومینیومی به راحتی از جاي خود درمی لوله

  .شوند پذیر بوده و سوراخ می ضربه آسیب

در این موارد، گازهاي حاصل از . کنند ها و زانوها را با دقت چفت نمی بسیاري از مردم در هنگام وصل وسایل گازسوز، لوله

  .گردد احتراق به داخل خانه برگشت داده شده و موجب خطر می

  .به قیمت جان تمام افراد خانواده تمام شودي کودکانه ممکن است  یک بازي بسیار ساده

  

 چرا نباید خروجی دودکش کنار کولر باشد؟  
  

 هاي کولر مجدداً به  توانند از طریق روزنه شوید که گازهاي خارج شده از دودکش می اگر کمی دقت کنید متوجه می

  .داخل خانه برگشته و ایجاد خطر کنند

  

 شود؟ ي گازهاي سمی می خل ظرف آب باعث تصفیهي بخاري در دا آیا قراردادن لوله  
  

 این برداشت . شود و بسیار خطرناك است ي گازهاي سمی نمی گاه باعث تصفیه قرار گرفتن دودکش در ظرف آب هیچ

  .غلط، بارها حوادث ناگواري را به بار آورده است

  

  است؟ي خطر زردسوزي وسایل گازسوز نشانهچرا   
  

 سوزد؟ اگر شعله زرد یا قرمز رنگ باشد سریع بخاري را خاموش  چه رنگی می. ي خود نگاه کنید هي بخاري خان به شعله

. ي گازسوز و یا وجود نقص در دودکش باشد تواند بخاطر کمبود اکسیژن محیط یا معیوب بودن وسیله کنید زردسوزي می

  .ي آبی بسوزند وسایل گازسوز بایستی همواره با شعله



  است؟ن در حمام ممنوعنصب آبگرمکچرا   
  

 حمام، رختکن و دستشویی بسیار خطرناك است؛ زیرا نصب آبگرمکن در : هاي محدود مانند نصب آبگرمکن در مکان

  .گردد چنین فضاهایی باعث کمبود اکسیژن، تولید گازهاي سمی و ایجاد خفگی می

  

 ؟عالئم گازگرفتگی چیست  
  

 ،ي شما گاز سمی  آلودگی و حالت تهوع دارید بدانید که در فضاي خانه خواب چنانچه در منزل احساس سردرد، سرگیجه

ها را باز کرده، وسایل گازسوز را خاموش کنید و نسبت به وجود  مونواکسیدکربن در حال انتشار است پس سریع در و پنجره

سی و نسبت به رفع نقض اقدام ها شک کنید و دوباره آنها را برر هواي کافی یا عملکرد صحیح وسایل گازسوز و یا دودکش

  .نمایید

  

 ؟هاي گاز چه چیزهایی را باید بدانیم در مورد شیلنگ  
  

 دانید بسیاري از موارد  آیا می. هاي مورد استفاده براي وسایل گازسوز از اهمیت و حساسیت باالیی برخوردارند شیلنگ

هاي الستیکی معمولی در برابر ترکیبات  اشد ؟ شیلنگب هاي گاز می ها مربوط به شیلنگ سوزي نشت گاز، انفجارها و آتش

که مخصوص گاز سوخته ) چندالیه( هاي الستیکی تقویت شده  شوند پس باید از شیلنگ نفتی و گازي به سرعت فاسد می

  .شده است استفاده نمود

  .متر بیشتر باشد سانتی120 گاز نباید حداکثر از  طول شیلنگ

  .هاي مورد استفاده سوراخ نشده، ترك برنداشته، و از محل بست بریده نشده است یلنگباید اطمینان حاصل کنیم که  ش



  ایمنی= بست استاندارد 

  .شود  می پیچاندن سیم و یا هر چیز دیگري به جاي بست بسیار خطرناك است و باعث نشت گاز و بریدگی شیلنگ

  .شدبا هاي بدون بست می یکی از عوامل انفجارها ، نشت گاز از شیلنگ

  

  

 ؟گاز طبیعی چه بویی دارد  
  

 بویی ندارد؛ اما با افزودن مقدار بسیار ناچیزي از مواد بودار، به  کنیم هیچ گازي که در خانه مصرف می! شاید تعجب کنید

  .توانیم آن را تشخیص دهیم راحتی می

  

 ؟یابی گاز را چگونه انجام دهیم آزمایش نشت  
  

 کشی و قبل از شروع به استفاده از وسیله گازسوز حتماً باید آزمایش   به سیستم لولهپس از وصل نمودن وسایل گازسوز

ي ابر بر روي محل  شویی بریزید سپس قدري ار آن را به وسیله در یک ظرف آب، مقداري مایع ظرف. یابی انجام شود نشت

. ي گاز بکشید  و لوله  روي شیلنگکشی گاز و سپس بر گازسوز و همچنین محل اتصال بست با لوله اتصال بست و وسیله

.دهنده نشت گاز است ها نشان تشکیل شدن حباب بر روي این محل

  .ساز بوده است یابی گاز بارها حادثه استفاده از کبریت براي انجام آزمایش نشت

 ؟شوند چه عواملی باعث نشت گاز می  
  

 ست، حتماً آن را با در پوش مسدود کنیدي گازسوزي به آن وصل نی اگر شیر مصرفی دارید که هیچ وسیله.  

.  هنگام بستن درپوش حتماً از نوار تفلون استفاده کنید

  

 ؟گردد چگونه سررفتن غذا بر روي اجاق گاز موجب خطر می  
  

 سوزي و انفجار  سررفتن غذا بر روي اجاق گازهاي فاقد ترموکوپل و خاموش شدن شعله، موجب نشت گاز، آتش

  .شود می

وشن کردن اجاق گازهاي بدون ترموکوپل همیشه ابتدا کبریت را روشن و سپس شیر گاز را باز کنید؛ زیرا در غیر این براي ر

ي بین باز کردن شیر اجاق گاز و روشن کردن کبریت، گاز در فضاي آشپزخانه منتشر شده و ممکن است  صورت در فاصله

  .باعث حادثه گردد



  

   هرجایی از خانه نصب کرد؟توان وسایل گازسوز را در آیا می

  

 ؟چرا اجاق گاز نباید در معرض وزش باد و کوران هوا قرار گیرد  
  

 سوزي و  زیرا در این صورت شعله خاموش شده و در اجاق گازهاي بدون توموکوپل گاز در فضا منتشر و خطر آتش

  .آید انفجار به وجود می

  

  

 ؟چرا نصب آبگرمکن در پارکینگ خطرناك است  
  

 شود رار گرفتن آبگرمکن در پارکینگ، حیاط و یا در هرجاي دیگري که خودرو یا موتورسیکلت در آنجا پارك میق 

  .سوزي وجود دارد خطرناك است؛ زیرا در صورت نشت بنزین از خودرو یا موتورسیکلت خطر بسیار جدي انفجار و آتش

  

 ؟اده کردي گازسوز استف توان از یک شیر مصرف براي دو وسیله آیا می  
  

 ي مشترك از یک شیر مصرف،   گازسوز باید یک شیر مصرف مستقل و جداگانه داشته باشد و استفادهي هر وسیله

.خطرناك است
  

 ؟سوز را به گازسوز تبدیل کرد توان وسایل نفت آیا می  
  

 بران ناپذیري گردیده تبدیل کردن وسایل نفت سوز به گازسوز برخالف اصول ایمنی بوده و بارها منجر به حواث ج

  .است

  

 ؟ي بخاري خطرناك است چرا خشک کردن لباس وسیله  
  

 سوزي وجود دارد اما متأسفانه برخی از مردم به این مسأله توجهی نداشته و این نکته را  زیرا در صورت غفلت خطر آتش

 و از بین رفتن خانه و زندگی افراد پندارند در حالی که خشک کردن یک لباس بارها به قیمت آتش گرفتن جزئی و ساده می

  .تمام شده است



  

 ؟شود اي مغایر با اصول ایمنی دیده می در این تصویر چه نکته  
  

 هاي گاز هرگز نباید در معرض حرارت اجاق گاز و سایر وسایل  شیلنگ. باشد در این جا شیلنگ گاز نزدیک به شعله می

کند یا این که شیلنگ به تدریج نرمی خود را از  گ را سوزانده و آن را سوراخ میگازسوز قرار بگیرند؛ زیرا حرارت شعله شیلن

  .آید سوزي به وجود می دست داده و ترك برمیدارد در نتیجه خطر نشت گاز و آتش

سوزیها، جلوگیري  هاي استاندارد در آشپزخانه از ضایعات ناشی از آتش آیا میدانید که نصب و استفاده از خاموش کننده

  کند؟ می

  

 ؟شماره تلفن پست امداد گاز چیست  
  

 تماس بگیرید194ي مربوط به گاز با شماره تلفن  در صورت بروز هرگونه حادثه .  

  

  

 ؟چسبانند ها شبرنگ می ي علمک ي بعضی از رگالتورها و بدنه چرا به دماغه  
  

کها مخصوصاً در هنگام شب وجود دارد هاي تنگ و باریک احتمال برخورد وسایل نقلیه با علم در خیابانها و کوچه

  .بنابراین با چسباندن شبرنگ به علمکها میتوان از این گونه حوادث جلوگیري کرد

  

  

  ؟چرا نباید روي رگالتورها را با توري سیمی پوشاند  
  

 چرا که در پوشاندن رگالتور، شیر قبل از رگالتور و علمک توسط توري سیمی و یا هر چیز دیگري کاري نادرست است؛ 

توانند گاز ساختمان را قطع کنند همچنین این کار  نشانی از این طریق می هنگام بروز حادثه، مأمورین امداد گاز و آتش

  .ضررهاي دیگري نیز به همراه دارد

  

  



 در هنگام نشت گاز چه باید کرد؟  

 افراد خانواده را از محل آلوده به گاز خارج کنید.  

 ز را ببندیدفوراً شیر اصلی گا.  

 ها روشن بودند آنها راخاموش نکنید به هیچ وجه به کلیدهاي برق دست نزنید حتی اگر المپ.  

 در صورتی که کنتور برق در فضاي آلوده به گاز قرار نداشته باشد برق را از فیوز اصلی قطع کنید.  

 هارا باز کنید در و پنجره.  

 هاي  به هیچ عنوان از پارچه. (ریان خروج هواي آلوده به گاز را تسریع نماییدي پنبه اي مرطوب، ج با تکان دادن حوله

  .)نماید استفاده ننمایید ي ساکن می نایلونی و پالستیکی که تولید الکتریسیته

 توانیدچراغ قوه را در خارج از فضاي آلوده به گاز روشن کرده، سپس وارد خانه شوید اگر محل نشت گاز تاریک باشد می.  

  

  .در هنگام مسافرت حتماً شیر اصلی گاز را ببندید

را باز کنید ابتدا الزم است اطمینان حاصل ) بعد از کنتور(موقع برگشت از مسافرت هنگامی که قصد دارید شیر اصلی گاز 

ي شیرهاي مصرف وسایل گازسوز بسته است در غیر اینصورت حتی اگر شیر مصرف یک وسیله باز باشد  کنید که همه

  .کان بروز خطر وجود داردام

  

آیا میدانید هر کدام از ما با یادگرفتن نکات ایمنی و آموزش این نکات به دوستان، خویشان 

  توانیم نقش مهمی در جلوگیري از بروز حوادث ناگوار داشته باشیم؟ و آشنایان می



فهرست

( 4- در زمان هاي قديم مردم خانه هاي خود را چگونه گرم مي كردند؟

( 4- آيا در زمان هاي قديم نيز خطر گازگرفتگي وجود داشته است؟

( 5- چرا روشن ماندن خودرو در پاركينگ موجب بروز حادثه مي شود؟

( 6- گاز مونواكسيدكربن (CO) چيست؟

( 7- چرا استفاده از پلوپز خانگي به عنوان يك وسيله گرمايشي خطرناك است؟

( 8- آيا وسايل گازسوز همانند ما نياز به هوا دارند ؟

( 8- چرا نصب آبگرمكن ديواري در خانههاي كمتر از 60متر مربع، ممنوع است ؟

( 9- آيا دودكشهاي وسايل گازسوز شما درست كار ميكنند؟ چگونه دودكشهاي خانه را آزمايش كنيم؟

( 9- چرا سرد بودن لوله بخاري علامت خطر است؟

(10- دودكش ايمن و استاندارد چه ويژگي هايي دارد؟

(10- چرا دودكش بدون كلاهك ناايمن است ؟

( 11- ايمنترين و مطمئنترين كلاهك، كدام است ؟

( 12- آيا ميتوان دودكش را به صورت سرازير و رو به پايين نصب كرد ؟

( 13 -  آيا ميدانيد مسدود شدن دودكش چه خطراتي دارد ؟


( 14- چرا استفاده از لوله بخاريهاي آكاردئوني آلومينيومي ممنوع است؟

( 15- چرا نبايد خروجي دودكش كنار كولر باشد ؟

( 15- آيا قراردادن لوله بخاري در داخل ظرف آب باعث تصفيهي گازهاي سمي ميشود ؟

( 16- چرا زردسوزي وسايل گازسوز نشانه خطر است ؟

( 17- چرا نصب آبگرمكن در حمام ممنوع است ؟

( 17- علائم گاز گرفتگي چيست ؟

( 18- در مورد شيلنگهاي گاز چه چيزهايي را بايد بدانيم ؟

( 19- گاز طبيعي چه بويي دارد ؟

( 19- آزمايش نشتيابي گاز را چگونه انجام دهيم ؟

(20- چه عواملي باعث نشت گاز ميشوند؟

(21- چگونه سررفتن غذا بر روي اجاق گاز موجب خطر ميگردد؟

( 22- چرا اجاق گاز نبايد در معرض وزش باد و كوران هوا قرار گيرد؟

( 23- چرا نصب آبگرمكن در پاركينگ خطرناك است؟

( 24- آيا ميتوان از يك شير مصرف براي دو وسيله گازسوز استفاده كرد؟

( 25- آيا ميتوان وسايل نفت سوز را به گازسوز تبديل كرد؟

( 26- چرا خشك كردن لباس به وسيله بخاري خطرناك است؟

( 28- شماره تلفن پست امداد گاز چيست؟

( 29- چرا به دماغه بعضي از رگلاتورها و بدنه علمكها شبرنگ ميچسبانند؟

( 29- چرا نبايد روي رگلاتورها را با توري سيمي پوشاند؟

(30- در هنگام نشت گاز چه بايد كرد؟

( در زمانهاي قديم مردم خانههاي خود را چگونه گرم ميكردند؟

( در زمانهاي گذشته مردم براي پخت و پز و گرمايش خانه معمولاً از چوب، هيزم و ذغال استفاده ميكردند.

( آيا در زمان هاي قديم نيز خطر گازگرفتگي وجود داشته است؟

( گرچه مردم قديم هوشمند و دانا بودند و از خطرات گازگرفتگي آگاهي داشتند ولي در آن زمان نيز در بعضي موارد ، احتراق ناقص سوختهاي فسيلي مانند ذغال حادثهساز بوده است. به كسي كه از اين طريق آسيب ميديد اصطلاحاً گفته ميشد : او را دم ذغال گرفته است.

( چرا روشن ماندن خودرو در پاركينگ موجب بروز حادثه مي شود؟

( روشن ماندن خودرو در فضاهاي بسته مانند پاركينگ و توليد گاز سمي منواكسيدكربن توسط خودرو فضاي پاركينگ را به شدت آلوده كرده و موجب خفگي ميگردد.


( گاز مونواكسيدكربن (CO) چيست؟

( منواكسيدكربن گازي بيرنگ، بدون بو و بسيار سمي ميباشد و انسان نميتواند وجود آن را با حواس پنجگانه خود حس كند.

گاز منواكسيد كربن از احتراق ناقص سوختهاي مختلف از قبيل : چوب، ذغال و گاز طبيعي به وجود ميآيد. در صورت وجود گاز منواكسيدكربن در خانه خطر جدي زندگي انسان را تهديد ميكند؛ زيرا اين گاز به گلبولهاي قرمز چسبيده و مانع رسيدن اكسيژن به آن ميشود. در نتيجه فرد دچار مسموميت و خفگي ميشود.

( چرا استفاده از پلوپز خانگي به عنوان يك وسيله گرمايشي خطرناك است؟

( بارها شنيدهايم كه افرادي بدليل استفاده از پلوپز براي گرمايش خانه دچار حادثه گرديدهاند. اين وسيله فاقد دودكش بوده و گازهاي سمي حاصل از احتراق در محل زندگي پخش ميشود و در بسياري از موارد اتفاقات ناگواري را به بار ميآورد. پلوپزهاي خانگي فقط جهت طبخ غذا، آن هم در زمان محدود و در فضاي آزاد و باز مناسب ميباشند.

اجاق گاز نيز وسيله پخت و پز ميباشد . استفاده از آن براي گرمايش بارها حادثهساز بوده است.

( آيا وسايل گازسوز همانند ما نياز به هوا دارند ؟

( يكي از نكات كليدي ايمني در ارتباط با وسايل گازسوز، تأمين هواي لازم جهت احتراق اين وسايل ميباشد. بدين منظور بايد زير دربها باز باشد تا هوا به داخل خانه وارد شود. جالب است بدانيد كه براي سوختن يك مترمكعب گاز در حدود پانزده مترمكعب هوا نياز داريم.

( چرا نصب آبگرمكن ديواري در خانههاي كمتر از 60متر مربع، ممنوع است ؟

( آبگرمكنهاي ديواري چند برابر آبگرمكنهاي زميني به اكسيژن نياز دارد. در نتيجه اكسيژن موجود در فضاي مسكوني را به سرعت مصرف كرده و منجر به بدسوزي آبگرمكن و توليد گاز سمي منواكسيد كربن ميگردد.

( آيا دودكشهاي وسايل گازسوز شما درست كار ميكنند؟ چگونه دودكشهاي خانه را آزمايش كنيم؟

( براي پي بردن به باز بودن مسير دودكش كافي است وزنهاي را با طناب بلند از پشت بام (دهانه خروجي دودكش) از داخل دودكش عبور دهيم. مشاهده وزنه از دريچه دودكش اتاق نشان دهنده باز بودن مسير دودكش ميباشد.

شمع يا كبريت روشني را در ابتداي دريچه دودكش قرار دهيد. اگر زبانه شعله به سمت داخل دودكش كشيده شود نشانه عملكرد صحيح دودكش ميباشد.

( چرا سرد بودن لوله بخاري علامت خطر است؟

( هرچند وقت يكبار به قسمت بالاي لوله بخاري دست بزنيد. داغ بودن آن نشانه صحت عملكرد دودكش و سرد بودن لوله نشان دهنده انتشار گازهاي سمي در خانه است.

( دودكش ايمن و استاندارد چه ويژگي هايي دارد؟

( يك دودكش بايد داراي كلاهك استاندارد باشد و از درون ساختمان تا يك متر بالاتر از پشتبام امتداد يابد. بنابراين عبور دادن دودكش از پنجره خطرناك ميباشد.

( چرا دودكش بدون كلاهك نا ايمن است؟

( كلاهك در هنگام وزش باد، مانع پس زدن گازهاي سمي به داخل خانه ميگردد همچنين از نفوذ برف و باران و افتادن ساير اشياء به داخل دودكش جلوگيري ميكند.

( ايمنترين و مطمئنترين كلاهك، كدام است؟

( كلاهك نوع H مطمئنترين نوع كلاهك است؛ زيرا سطح خروج آن بيشتر است و گازهاي حاصل از احتراق را به خوبي تخليه ميكند همچنين به بهترين وجه از برگشت محصولات احتراق به داخل خانه توسط جريان باد جلوگيري ميكند.

انتهاي دودكش بايد يك متر از سطح پشتبام بالاتر باشد.

( آيا ميتوان دودكش را به صورت سرازير و رو به پايين نصب كرد؟

( همه ميدانيم براساس خواص فيزيكي، هواي گرم به سمت بالا حركت ميكند. در صورت سرازير حركت گازهاي گرم حاصل از احتراق، مختل شده و در اين حالت گازها به داخل خانه برگشت داده ميشوند.

آيا ميدانيد وجود زانوهاي اضافي كاركرد دودكش را ضعيف ميكند و خروج گازهاي حاصل از احتراق را سخت كرده و موجب خطر ميشود؟

بدليل حركت رو به بالاي گازهاي گرم، لولههاي بخاري و آبگرمكن بايد به صورت عمودي نصب شوند؛ چراكه دودكش افقي مغاير با اصول ايمني ميباشد. در حالت افقي مكش دودكش مختل ميشود.


( آيا ميدانيد مسدود شدن دودكش چه خطراتي دارد؟

( مسدود شدن داخل دودكشها يا كلاهك عملكرد دودكش را مختل كرده و موجب برگشت محصولات احتراق به داخل خانه ميگردد و خطر گازگرفتگي به وجود ميآيد.

( چرا استفاده از لوله بخاريهاي آكاردئوني آلومينيومي ممنوع است؟

( لولههاي آكاردئوني آلومينيومي به راحتي از جاي خود درميآيند و به سادگي تغيير شكل ميدهند همچنين در برابر ضربه آسيبپذير بوده و سوراخ ميشوند.

بسياري از مردم در هنگام وصل وسايل گازسوز، لولهها و زانوها را با دقت چفت نميكنند. در اين موارد، گازهاي حاصل از احتراق به داخل خانه برگشت داده شده و موجب خطر ميگردد.


يك بازي بسيار سادهي كودكانه ممكن است به قيمت جان تمام افراد خانواده تمام شود.

( چرا نبايد خروجي دودكش كنار كولر باشد؟

( اگر كمي دقت كنيد متوجه ميشويد كه گازهاي خارج شده از دودكش ميتوانند از طريق روزنههاي كولر مجدداً به داخل خانه برگشته و ايجاد خطر كنند.

( آيا قراردادن لولهي بخاري در داخل ظرف آب باعث تصفيهي گازهاي سمي ميشود؟

( قرار گرفتن دودكش در ظرف آب هيچگاه باعث تصفيهي گازهاي سمي نميشود و بسيار خطرناك است. اين برداشت غلط، بارها حوادث ناگواري را به بار آورده است.

( چرا زردسوزي وسايل گازسوز نشانهي خطر است؟

( به شعلهي بخاري خانهي خود نگاه كنيد. چه رنگي ميسوزد؟ اگر شعله زرد يا قرمز رنگ باشد سريع بخاري را خاموش كنيد زردسوزي ميتواند بخاطر كمبود اكسيژن محيط يا معيوب بودن وسيلهي گازسوز و يا وجود نقص در دودكش باشد. وسايل گازسوز بايستي همواره با شعلهي آبي بسوزند.

( چرا نصب آبگرمكن در حمام ممنوع است؟

( نصب آبگرمكن در مكانهاي محدود مانند: حمام، رختكن و دستشويي بسيار خطرناك است؛ زيرا نصب آبگرمكن در چنين فضاهايي باعث كمبود اكسيژن، توليد گازهاي سمي و ايجاد خفگي ميگردد.

( علائم گازگرفتگي چيست؟

( چنانچه در منزل احساس سردرد، سرگيجه، خوابآلودگي و حالت تهوع داريد بدانيد كه در فضاي خانهي شما گاز سمي مونواكسيدكربن در حال انتشار است پس سريع در و پنجرهها را باز كرده، وسايل گازسوز را خاموش كنيد و نسبت به وجود هواي كافي يا عملكرد صحيح وسايل گازسوز و يا دودكشها شك كنيد و دوباره آنها را بررسي و نسبت به رفع نقض اقدام نماييد.

( در مورد شيلنگهاي گاز چه چيزهايي را بايد بدانيم؟

( شيلنگهاي مورد استفاده براي وسايل گازسوز از اهميت و حساسيت بالايي برخوردارند. آيا ميدانيد بسياري از موارد نشت گاز، انفجارها و آتشسوزيها مربوط به شيلنگهاي گاز ميباشد ؟ شيلنگهاي لاستيكي معمولي در برابر تركيبات نفتي و گازي به سرعت فاسد ميشوند پس بايد از شيلنگهاي لاستيكي تقويت شده ( چندلايه) كه مخصوص گاز سوخته شده است استفاده نمود.

طول شيلنگ گاز نبايد حداكثر از 120سانتيمتر بيشتر باشد.


بايد اطمينان حاصل كنيم كه  شيلنگهاي مورد استفاده سوراخ نشده، ترك برنداشته، و از محل بست بريده نشده است.


بست استاندارد = ايمني

پيچاندن سيم و يا هر چيز ديگري به جاي بست بسيار خطرناك است و باعث نشت گاز و بريدگي شيلنگ ميشود.


يكي از عوامل انفجارها ، نشت گاز از شيلنگهاي بدون بست ميباشد.


( گاز طبيعي چه بويي دارد؟

( شايد تعجب كنيد! گازي كه در خانه مصرف ميكنيم هيچبويي ندارد؛ اما با افزودن مقدار بسيار ناچيزي از مواد بودار، به راحتي ميتوانيم آن را تشخيص دهيم.

( آزمايش نشتيابي گاز را چگونه انجام دهيم؟

( پس از وصل نمودن وسايل گازسوز به سيستم لولهكشي و قبل از شروع به استفاده از وسيله گازسوز حتماً بايد آزمايش نشتيابي انجام شود. در يك ظرف آب، مقداري مايع ظرفشويي بريزيد سپس قدري ار آن را به وسيلهي ابر بر روي محل اتصال بست و وسيلهگازسوز و همچنين محل اتصال بست با لولهكشي گاز و سپس بر روي شيلنگ و لولهي گاز بكشيد. تشكيل شدن حباب بر روي اين محلها نشاندهنده نشت گاز است.

استفاده از كبريت براي انجام آزمايش نشتيابي گاز بارها حادثهساز بوده است.

( چه عواملي باعث نشت گاز ميشوند؟

( اگر شير مصرفي داريد كه هيچ وسيلهي گازسوزي به آن وصل نيست، حتماً آن را با در پوش مسدود كنيد.


هنگام بستن درپوش حتماً از نوار تفلون استفاده كنيد.  

( چگونه سررفتن غذا بر روي اجاق گاز موجب خطر ميگردد؟

( سررفتن غذا بر روي اجاق گازهاي فاقد ترموكوپل و خاموش شدن شعله، موجب نشت گاز، آتشسوزي و انفجار ميشود.

براي روشن كردن اجاق گازهاي بدون ترموكوپل هميشه ابتدا كبريت را روشن و سپس شير گاز را باز كنيد؛ زيرا در غير اين صورت در فاصلهي بين باز كردن شير اجاق گاز و روشن كردن كبريت، گاز در فضاي آشپزخانه منتشر شده و ممكن است باعث حادثه گردد.

آيا ميتوان وسايل گازسوز را در هرجايي از خانه نصب كرد؟


( چرا اجاق گاز نبايد در معرض وزش باد و كوران هوا قرار گيرد؟

( زيرا در اين صورت شعله خاموش شده و در اجاق گازهاي بدون توموكوپل گاز در فضا منتشر و خطر آتشسوزي و انفجار به وجود ميآيد.

( چرا نصب آبگرمكن در پاركينگ خطرناك است؟

( قرار گرفتن آبگرمكن در پاركينگ، حياط و يا در هرجاي ديگري كه خودرو يا موتورسيكلت در آنجا پارك ميشود خطرناك است؛ زيرا در صورت نشت بنزين از خودرو يا موتورسيكلت خطر بسيار جدي انفجار و آتشسوزي وجود دارد.

( آيا ميتوان از يك شير مصرف براي دو وسيلهي گازسوز استفاده كرد؟

( هر وسيلهي گازسوز بايد يك شير مصرف مستقل و جداگانه داشته باشد و استفادهي مشترك از يك شير مصرف، خطرناك است.

( آيا ميتوان وسايل نفتسوز را به گازسوز تبديل كرد؟

( تبديل كردن وسايل نفت سوز به گازسوز برخلاف اصول ايمني بوده و بارها منجر به حواث جبران ناپذيري گرديده است.


( چرا خشك كردن لباس وسيلهي بخاري خطرناك است؟

( زيرا در صورت غفلت خطر آتشسوزي وجود دارد اما متأسفانه برخي از مردم به اين مسأله توجهي نداشته و اين نكته را جزئي و ساده ميپندارند در حالي كه خشك كردن يك لباس بارها به قيمت آتش گرفتن و از بين رفتن خانه و زندگي افراد تمام شده است.

( در اين تصوير چه نكتهاي مغاير با اصول ايمني ديده ميشود؟

( در اين جا شيلنگ گاز نزديك به شعله ميباشد. شيلنگهاي گاز هرگز نبايد در معرض حرارت اجاق گاز و ساير وسايل گازسوز قرار بگيرند؛ زيرا حرارت شعله شيلنگ را سوزانده و آن را سوراخ ميكند يا اين كه شيلنگ به تدريج نرمي خود را از دست داده و ترك برميدارد در نتيجه خطر نشت گاز و آتشسوزي به وجود ميآيد.


آيا ميدانيد كه نصب و استفاده از خاموش كنندههاي استاندارد در آشپزخانه از ضايعات ناشي از آتشسوزيها، جلوگيري ميكند؟


( شماره تلفن پست امداد گاز چيست؟

( در صورت بروز هرگونه حادثهي مربوط به گاز با شماره تلفن 194 تماس بگيريد.


( چرا به دماغهي بعضي از رگلاتورها و بدنهي علمكها شبرنگ ميچسبانند؟

(در خيابانها و كوچههاي تنگ و باريك احتمال برخورد وسايل نقليه با علمكها مخصوصاً در هنگام شب وجود دارد بنابراين با چسباندن شبرنگ به علمكها ميتوان از اين گونه حوادث جلوگيري كرد.


( چرا نبايد روي رگلاتورها را با توري سيمي پوشاند ؟

( پوشاندن رگلاتور، شير قبل از رگلاتور و علمك توسط توري سيمي و يا هر چيز ديگري كاري نادرست است؛ چرا كه در هنگام بروز حادثه، مأمورين امداد گاز و آتشنشاني از اين طريق ميتوانند گاز ساختمان را قطع كنند همچنين اين كار ضررهاي ديگري نيز به همراه دارد.


( در هنگام نشت گاز چه بايد كرد؟

( افراد خانواده را از محل آلوده به گاز خارج كنيد.

( فوراً شير اصلي گاز را ببنديد.

( به هيچ وجه به كليدهاي برق دست نزنيد حتي اگر لامپها روشن بودند آنها راخاموش نكنيد.

( در صورتي كه كنتور برق در فضاي آلوده به گاز قرار نداشته باشد برق را از فيوز اصلي قطع كنيد.

( در و پنجرههارا باز كنيد.

( با تكان دادن حولهي پنبه اي مرطوب، جريان خروج هواي آلوده به گاز را تسريع نماييد. (به هيچ عنوان از پارچههاي نايلوني و پلاستيكي كه توليد الكتريسيتهي ساكن مينمايد استفاده ننماييد.) 

( اگر محل نشت گاز تاريك باشد ميتوانيدچراغ قوه را در خارج از فضاي آلوده به گاز روشن كرده، سپس وارد خانه شويد.

در هنگام مسافرت حتماً شير اصلي گاز را ببنديد.

موقع برگشت از مسافرت هنگامي كه قصد داريد شير اصلي گاز (بعد از كنتور) را باز كنيد ابتدا لازم است اطمينان حاصل كنيد كه همهي شيرهاي مصرف وسايل گازسوز بسته است در غير اينصورت حتي اگر شير مصرف يك وسيله باز باشد امكان بروز خطر وجود دارد.


آيا ميدانيد هر كدام از ما با يادگرفتن نكات ايمني و آموزش اين نكات به دوستان، خويشان و آشنايان ميتوانيم نقش مهمي در جلوگيري از بروز حوادث ناگوار داشته باشيم؟


