(( ن كاتي رد رابطه با گازگريگتف  ،نصب وسايل گازسوز و خريد آن ))
 گاز مونو اكسيد كربن كامال بي رنگ و بي بو است  .تنفس گاز مونو اكسيد كربن باعث گازگرفتگي  ،مسموميت و مرگ
مي شود .
 نشانه هاي اوليه گازگرفتگي عبارتند از  :خواب آلودگي  ،ضعف  ،گرفتگي بدن  ،سرردرد  ،توروو و درد  ،توروو و درد هفسره
سينه .
 در صورت مشاهده نشانه هاي اوليه گازگرفتگي  ،فرد مسموم را در جريان هواي آزاد هرار داده  ،در صورت نيراز بره او ترنفس
مصنوعي دهيد  .وسايل گازسوز را خاموش نموده و اجازه دهيد توسط سرويسكار مورد بازديد هرار گيرد .
 هرار دادن انتواي دودكش در ظرف آب موجب عدم خروج دود و گازهاي سمي شده و مرگ آفرين خواهد بود .
 انتواي دود كش پشت بام مي بايست مجوز به كالهك  Hشكل باشد تا دود به محيط خانه بر نگردد .
 خروجي دود كش نبايد در كنار كولر و يا زير پنجره باشد  ،چرا كه گازهاي سمي وارد فضاي خانه مي شود .
 سرد بودن لوله بخاري يكي از نشانه هاي عدم خروج محصوالت احتراق از دود كرش بروده و بايرد سرريعا وسرايل گازسروز را
خاموش كنيد .
 بسياري از حوادث مربوط به مسموميت با گاز مونو اكسيد كربن بر اثر استفاده از وسايل گرمايشي در مكران نامناسرب  ،نصرب
ناصحيح دودكش و مسدود بودن مسير دودكش اتفاق مي افتد .
 محل نصب دستگاه هاي گازسوز بايد به گونه اي انتخاب شود كه هابليت نصب دودكش و امكان تخليه دود بره فضراي خرارج
ممكن باشد  .براي دستگاهواي گازسوزي كه نياز به دود كش ندارند بايد در محلي نصب شوند كه امكان توويه به صورت طبيعري
يا مكانيكي وجود داشته باشد .
 هموطن گرامي  :مومترين نقايص فني در نصب دودكش بخاري عبارتند از  :اشكال در نوو اتصاالت  ،چفت نشدن لولره هراي
دودكش  ،نصب نشدن اصولي دودكش  ،به كارگيري دودكش نامناسب و رعايت نكردن هطر مناسب لوله هاي دودكش
 استفاده از دودكش هاي آجري به واسطه داشتن درز و احتمال نشت گاز مونواكسيدكربن هرگز توصيه نمي شود .

 شوروند گرامي جوت جلوگيري از گازگرفتگي هنگام استفاده از وسائل گازسوز به توويه مناسب آنورا وتمرامي نكرات ايمنري
توجه كنيد .
 آيا مي دانيد مسموميت با گاز مونواكسيدكربن بدون تغيير در تعداد تنفس اتفاق افتاده و با عالئم تووو و سردرد همراه است ؟
 مسموميت توسط گاز مونو اكسيدكربن از طريق سوخت ناهص و تخليه نشدن كامل گازهاي خطرناك صورت مي گيرد .
 از اتصال هود آشپزخانه به دود كش وسايل گازسوز جدا خوداري كنيد .
 انتواي دودكش توكار بايد حداهل  011سانتي متر از سطح پشت بام باالتر باشد .
 از هرار دادن خروجي دود كش به صورت افقي با كالهك و يا بدون كالهك در زير سقف و بالكن جدا خوداري نماييد .
 استفاده از يك دودكش مشترك براي دو وسيله گازسوز خطرناك است .
 لوله هاي آكاردئوني به دليل انعطاف زياد و جدا شدن از ديوار يا بخاري از جاي خود خارج مي شوند  .بنابراين از اسرتفاده ي
اين لوله ها جدا خوداري نماييد .
 از هرار دادن لوله هاي تبديل كه باعث كاهش هطر لوله بخاري مي شود  ،جدا خوداري كنيد  .هطر لوله بخاري نبايرد كروچكتر
از هطر لوله خروجي دستگاه گازسوز باشد .
 تحت هرشرايطي عمل توويه هوا را تسويل كنيد و هرگز دريچه هاي كولر را نپوشانيد .
 نصب هرگونه وسيله گاز سوز در حمام  ،رختكن  ،سرويسواي بوداشتي و محوطه سونا  ،استخر و جكوزي ممنوو است .
 دهت نماييد تا هواي كافي براي سوختن به بخاري و ساير وسايل گاز سوز برسد  .روزنه هاي زير دربوا براي ايرن منورور مفيرد
مي باشند  ،از مسدود كردن آنوا خودداري كنيد .
 همواره محل اتصال دودكش به وسايل گازسوز و محل اتصال دود كش بره ديروار را بازرسري نمروده و از محكرم برودن آنورا
اطمينان حاصل نماييد .
 مسدود شدن دودكش سبب سوختن ناهص و برگشت گازهراي خطرنراك و مسرموم كننرده گرديرده و باعرث خفگري در اثرر
گازگرفتگي مي شود .
 دود كش وسايل گاز سوز را از شيشه عبور ندهيد اما در صورت اجبار نبايد دودكش مستقيما با شيشه در تماس باشرد زيررا در
اين صورت امكان شكستن در اثر حرارت و افتادن دودكش وجود دارد .

 حتي االمكان از نصب زانويي اضافه در مسير دودكش خوداري و دهت كنيد جنس دودكش از ورهواي ضد زنگ و گرالوانيزه
انتخاب شود .
 هرار دادن خروجي دودكش وسايل گازسوز در حيات خلوتواي مسقف ممنوو است .
 استفاده از پلوپز و ساير وسايل غيرگرمايشي جوت گرم كردن محيط بسيار خطرناك است .
 آبي نبودن شعله ي بخاري ممكن است به دليل نرسيدن هواي كافي به بخاري باشد كه در ايرن صرورت گرازمنو اكسريد كرربن
توليد مي شود .
 هبل از نصب وسايل گازسوز از سالمت و عملكرد صحيح وسايل كامال مطمئن شويد .
 مسير خروج دود ( دودكش ) را به وسيله چراغ هوه يا طناب و سنگ بررسي نماييد تا از مسدود نبودن راه آن اطمينان يلبيد .
 براي اتصال وسيله گازسوز به لوله كشي گاز خانه از شيلنگ هاي استاندارد با اندازه مناسب استفاده نماييرد و هرر دو طررف آن
را با بست فلزي محكم كنيد و بعد از اتمام كار  ،محل هاي اتصال را با كف صابون آزمايش نماييد .
 از لوله دودكش هاي غيراستاندارد با هطر كم تر از  01سانتي متر به هيچ عنوان استفاده نكنيد .
 لوله دودكش بايد به طور كامل خارج از خانه و در هواي آزاد هدايت شود تا دود حاصل از احتراق وسيله گازسوز را به كلري
از محل دور نمايد  ،بنابراين در اين زمينه دهت و تدابير الزم را بيانديشيد و از گذاشتن لوله ي بخاري در ظرف آب جردا خروداري
نماييد .
 دود حاصل از سوختن گاز طبيعي در وسايلي همچون بخاري  ،شومينه و آبگرمكن بدون بو و رنگ مي باشرد كره در صرورت
انتشار در فضا جاي اكسيژن را گرفته و باعث خفگي مي شود  .بنابراين بعد از نصب ايرن وسرايل كنتررل و آزمرايش الزم را جورت
اطمينان از عدم نشت دود به عمل آوريد و اين كار را به صورت دوره اي انجام دهيد .
 هنگام ورود به منزل جديد  ،مسير دودكش وسايل گازسوز را بررسري كنيرد ترا راه آن مسردود نباشرد و نقرص و مشركل فنري
نداشته باشد .
 به كودكان بياموزيد اسباب بازي هاي خود را داخل بخاري يا شومينه  ،نياندازند هنگام روشن بودن اين وسرايل بريش از انردازه
به آن ها نزديك نشوند .
 موم ترين ويژگي وسايل گازسوز داشتن تاييديه استاندارد ( آرم استاندارد ) و برچسب مصرف انرژي است كه نشان مري دهرد
اين وسيله از نور ايمني و مصرف منطبق با اصول استاندارد بين المللي روز باشد .

 ظرفيت حرارتي وسيله گرمازا را منطبق با ظرفيت مورد نياز فضاي اتاق انتخاب نماييد  ( .ظرفيرت براال ترر موجرب مصررف بري
رويه گاز طبيعي خواهد شد و مبلغ گازبوا به صورت چشمگيري افزايش خواهد يافت .
 از انتخاب بخاري هاي بدون دودكش براي منازل جدا خوداري كنيد .
 هنگام خريد وسايل گازسوز از فروشنده بخواهيد كه وسيله را آرمايش نمايد ترا از عردم نرواهص ايمنري و مصررف آن مطمرئن
شويد  ( .البته اين آزمايش بايد بعد از نصب وسايل گازسوز و هبل از استفاده از آن مجددا از سوي تعمير كار مجاز تكرار شود ) .
 يادتان باشد بخاري  44درصد  ،آبگرمكن  52درصد  ،موتور خانه  51درصد  ،شومينه  8درصد  ،اجاق گاز  5درصد و سراير
وسايل گازسوز  0درصد در مرگ خاموش افراد نقش دارند .
 يك آبگرمكن گازي  4برابر يك بخاري گازي  ،اكسيژن و گاز طبيعي مصرف مي كند .
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