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 :مقدمه .1



 
 

 هاي نظام در راهبردي جايگاهي از اقتصادي، فعاليت هر اركان ترينمهم از يكي بعنوان انرژي

 هب.گردد مي محسوب پايدار توسعه عوامل تريناساسي از و بوده برخوردار توسعه به رو اقتصادي

 نبنيادي عناصر از كار نيروي و سرمايه جمله از توليد عوامل ساير همانند نيز انرژي ديگر، عبارت

 آن زا اطميناني قابل منابع به دسترسي براي اقدام و ريزيبرنامه كه رودمي شمار به اقتصادي رشد

 .باشد مي ناپذيراجتناب

 گزارشات اساس بر كه است انرژي جهاني سبد در موجود انرژي هايحامل ترينمهماز  گاز و نفت

 آنجائيكه از ميان اين در.كرد خواهد حفظ آتي هايدهه طي را خود اهميت همچنان منتشره، رسمي

 حامل ايرس به نسبت كمتري محيطي زيست آلودگي حرارتي، انرژي به طبيعي گاز تبديل فرآيند در

 هانج كشورهاي اقتصادي و صنعتي توسعه روند تداوم منظور به شود، مي توليد فسيلي انرژي هاي

 انرژي بعنوان گاز از استفاده گسترش و توسعه زيست، محيط از صيانت و حفاظت حال عين در و

 قابتر قابل قيمت و تر مناسب جغرافيايي پراكندگي همچون عواملي همچنين،.مد نظر مي باشد پاك

 هانيج انرژي سبد در طبيعي گاز به فزاينده سهم تخصيص و اقبال موجب انرژي، هاي حامل ساير با

 .است شده

 طبيعي گاز مكعب متر تريليون 43 بودن دارا با ايران شده، منتشر رسمي آمارهاي آخرين اساس بر

 ازگ ذخاير ترينبزرگيكي از  عنوان به دهد، مي تشكيل را دنيا ذخاير كل از درصد 81 از بيش كه

 سمت به را انرژي بخش گذارانسياست ايران، در عظيمي ذخاير چنين وجود.شودمي شناخته جهان

 نقاط اقصي در طبيعي گاز توزيع و سازيذخيره انتقال، توليد، ظرفيت توسعه جهت در ريزيبرنامه

 در عيطبي گاز سهم افزايش منظور به نفتي هايفرآورده ساير با آن جايگزيني و ايران پهناور كشور



 
 

 مصرف رويهبي افزايش از پاك، سوخت اين از منديبهره بر عالوه تا است داده سوق ، انرژي سبد

 اقتصادي رونق و درآمدزايي موجب تواندمي آنها واردات كاهش يا صادرات كه نفتي هايفرآورده

 گاز سهم اخير هايسال در گازرساني توسعه هايبرنامه اجراي با.آيد بعمل جلوگيري شود، كشور

 .است رسيده درصد 07 از بيش به كشور مصرفي انرژي سبد در طبيعي

لزوم رعايت الگوهاي مصرف و بهينه سازي ، گازدر سال هاي اخير به علت افزايش قيمت از طرفي 

رف صرفه جويي در مص.تجديد ناپذيري مانند گاز بيش از پيش خود نمائي مي كندمصرف انرژي هاي 

 اهصرفه جويي باعث كاهش هزينه .به خصوص در منازل به مسئله ي مهمي تبديل شده است گاز،

 .در طول سال خواهد شد

 پايان علت به هم و زيست محيط و هوا آلودگي علت به هم گاز مصرف رويه بي افزايش طرفي از

 نهيهب اقدامات اگر.باشد مي كنترل و ريزي برنامه نيازمند و كننده نگران موضوعي آن بودن پذير

 در كشور باشد، نداشته وجود بي رويه گاز مصرف مورد در پيشگيرانه هاي سياستو  مصرف يساز

 .شد دخواه مواجه زيادي مشكالت با نزديک آينده

 طبیعی گاز بهینه و ایمن مصرف  

 ازهاند به مصرف معناي به بهينه و مالي و جاني خطرات و جسمي سالمت از محافظت معني به  ايمن

 عظيم بعمنا رغم علي بهينه، مصرف به توجهي بي .هزينه كمترين و رضايتمندي بازده بيشترين با

 در اما كند، مي روبرو انرژي تامين چالش با دور، چندان نه هاي سال در را كشور هم باز انرژي

  .داريد فاصله مرگ با دقيقه چند از كمتر ايمني، تدكرات به توجهي بي صورت



 
 

  را نآ تصاوير كه حوادثي.هاست انرژي ترين پاك از يكي خطر بزرگترين اين!!!  دقيقه چند فقط

 از يناش و افتاده اتفاق دقيقه چند از كمتر در كنند مي منتشر مختلف هاي خبرگذاري بارها و بارها

 .است انگاري سهل

از آنجا كه اين مجموعه در راستاي ترويج فرهنگ مصرف ايمن و بهينه گاز، تدوين و نگارش شده 

 است كل مطالب، در قالب دو سرفصل با عناوين مصرف ايمن گاز و مصرف بهينه گاز آورده

در مورد ويژگيها و فرايند توليد  اطالعاتي  ،تعاريفي در حوزه گاز مطالبي شاملمي شود اما در ابتدا 

 .آورده مي شودو مختصر آشنايي با شركت گاز استان اصفهان گاز 

 

  تعاریف  .2

 به  متداول و معمول معناي همان به بايد اند، نشده تعريف  مقررات اين در كه رايج فني  هاي واژه

 .روند كار

 گاز احتراق 

 .است همراه شعله و گرما ايجاد با معموال كه گاز سريع اكسيداسيون يا سوختن

 استانداردهای IGS 

 هاآن بازنگري و تدوين مسئول شرك آن كه باشد مي ايران گاز ملي شركت استانداردهاي مجموعه

 مقررات اين در لحاظ همين به .گيرد مي قرار  استفاده مورد كشور گازرساني هاي درپروژه و بوده



 
 

 عاطال پايگاه در استانداردها اين.اند گرفته قرار استناد مورد مرجع عنوان به مرتبط موارد در  نيز

 .باشند مي دسترس در ايران گاز ملي شركت رساني

 استانداردهای IPS  

 بوده آنها بازنگري و تدوين مسئول  خانه وزارت آن كه باشد مي نفت وزارت استانداردهاي مجموعه

 يزن  مقررات اين در لحاظ همين به.گيرند مي قرار استفاده مورد كشور نفت صنعت هاي پروژه در و

 رساني اطالع پايگاه در استانداردها اين.اند گرفته قرار استناد مورد مرجع عنوان به مربط موارد در

 .باشند مي دسترس در نفت وزارت

 عمده مشترکین ایستگاه 

 حلم در گاز فشار تثبيت و تنظيم گاز، مقدار گيري اندازه منظور به كه تجهيزاني از است عبارت

 .باشد مي استان گاز شركت مالكيت در و گرديده نصب استان گاز شركت تائيد مورد

 پکیج 

 اختمانس داخل گرمايش سيستم گرم آب و بهداشتي سرويس گرم آب كننده تامين گازسوز دستگاه

 .گردد مي نصب مستقل صورت به مسكوني واحد هر براي معموال كه ها

 ترموکوپل 

 مشعل نشدن روشن صورت در كه است گازسوز دستگاه هاي بخش مهمترين از يكي وسيله اين

 مشعل لياص شعله يا بسته مشعل به سوخت ورود مسير مشعل، اصلي شعله رفتن بين از يا دستگاه

 .گردد مي قطع  دو هر آن شمعک و



 
 

 رگوالتور() گاز فشار کننده تنظیم 

 ثابت مصرف، براي نظر مورد فشار ميزان به را آن و داده كاهش را ورودي گاز فشار كه دستگاهي

 .دارد مي نگه

 الکتروفیوژن جوش 

 يمس داراي كه خاصي اتصاالت از آن در كه است  اتيلن پلي اتصاالت و لوله جوشكاري روش نوعي

 .شود مي استفاده باشد، مي جوش سطوح ذوب گرماي ايجاد براي الكتريكي مقاومت

 گازسوز دستگاه  

 .سوزد مي ها مشعل اين در گاز و بوده مشعل چند يا يک داراي كه دستگاهي

 پرمصرف سوز گاز دستگاه  

 .باشد بيشتر ساعت در مكعب متر  5/8 از آن مصرفي گاز مقدار كه دستگاهي

 نظارت دستگاه  

 براي شهرسازي و مسكن وزارت از مجوز داراي كه آنها از اي مجموعه يا و حقوقي يا حقيقي شخص

 .دباش مي عمده متقاضيان گاز كشي لوله هاي سيستم اجراي و مصالح انتخاب طراحي، بر نظارت

 

 

 دودکش  



 
 

 نبيرو به گازسوز دستگاه احتراق محفظه گازهاي هدايت جهت گوش چهار با دايره مقطع با مجرايي

 :است نوع سه بر كه ساختمان از

 ساخته گازسوز وسيله مخصوص و كارخانه در كه دودكشي: كارخانه در شده ساخته دودكش( الف 

 .است شده

 در اي و كارگاه در سياه فوالدي ورق از يا گالوانيزه فوالدي ورق از كه دودكشي: فوالدي دودكش( ب

 .شود ساخته ساختمان محل

 ساخته پیش دودکش 

 وارس كه طوري به بوده ساخته پيش صورت به و سيمان يا فلز جنس از دودكش، نوع اين قطعات 

 .باشد پذير امكان راحتي به محل در قطعات كردن

 جداره یک دودکش  

 با ياهس فوالدي ورق يا و متر ميلي يک ضخامت حداقل با گالوانيزه فوالدي ورق از كه فلزي اي لوله

 .است شده ساخته متر ميلي 5/8 ضخامت حداقل

 عمومی های ساختمان 

 .باشد مي مردم عموم مراجعه و استفاده مورد كه هايي ساختمان 

 

 

 عمده مشترکین گاز کشی لوله امر بر نظارت قانونی سازمان 



 
 

 شيك لوله بر نظارت وظيفه قانون طبق كه باشد مي استان ساختمان مهندسي نظام سازمان منظور 

 .دارد عهده بر را تائيديه صدور و عمده مشتركين گاز

 تهویه سیستم 

 انجري ايجاد يا هوا تعويض جهت را گازسوز دستگاه نصب محل با اتاق داخل فضاي كه سيستمي 

 .دهد مي راه آزاد هواي به غيرمستقيم يا مستقيم طور به محل، آن در تازه هواي

 ساختمان گاز کشی لوله سیستم 

 ( تمانساخ داخل كشي لوله و كنتور رابط، كشي لوله بر مشتمل) ساختمان گاز كشي لوله مجموعه

 .شود مي ختم مصرف شيرهاي به و آغاز رگوالتور خروجي از كه

 گاز ملی شرکت 

 ازگ توزيع و صادرات انتقال، پااليش، دار عهده كه است نفت وزارت تابع اصلي هاي شركت از يكي

 .باشد مي كشور در طبيعي

 ناحیه گاز شرکت  

 .رددا عهده به ناحيه هر در كوچكتري سطح در را ايران گاز ملي شركت وظايف از برخي كه سازماني

 

 ذیصالح افراد و مشاورین موسسات، ها، شرکت  



 
 

 گواهينامه و مجوز داراي مربوطه تخصصي كار جهت قانوني مراجع از كه حقوقي يا و حقيقي شخص

 .باشند معتبر صالحيت

 شمعک 

 هاي مشعل با مشعل كردن روشن براي گازسوز، وسايل در كوچكي شعله ايجاد با كه اي وسيله

 وپلترموك واسطه به شعله اين گازسوز وسايل اغلب در.گيرد مي قرار استفاده مورد دستگاه اصلي

 مشعل به گاز جريان آن، شدن خاموش صورت در و شود مي نيز گاز مسير داشتن نگه باز باعث

 .گردد مي قطع اصلي

 اصلی شیر  

 .شود مي نصب داخلي كشي لوله روي بر كنتور از بعد كه توپكي گرد ربع شير

 اضافی گاز جریان قطع خودکار شیر 

 نظيمت حد از بيش گاز، جريان عبور صورت در و نصب گاز كشي لوله مسير در كه ايمني اي وسيله

 .نمايد مي قطع را گاز جريان شده،

 زلزله مقابل در حساس گاز قطع خودکار شیر  

 كارخود طور به را گاز جريان آن، در شده تعيين پيش از شدت با زلزله بروز هنگام در كه اي وسيله

 .نمايد مي قطع

 فرعی شیر  



 
 

 .شود مي نصب واحد هر به ورودي كشي لوله ابتداي در كه توپكي گرد ربع شير

 رگالتور  

 وسيله به كه است مربع اينچ بر پوند 07 حدود علمک گاز فشار.است گاز فشار كاهنده دستگاه

 .كند مي پيدا كاهش مربع اينچ بر پوند 55/7 به رگالتور

 رگوالتور از قبل شیر 

 بوده دنكر قفل قابل بسته، حالت در و گردد مي نصب رگوالتور از قبل كه اي گوشواره سماوري شير

 .باشد مناسب مربع اينچ بر پوند 07 يا و بار 3 تا كاري فشار براي بايد و

 مصرف شیر  

 .گيرد مي قرار گازسوز دستگاه هر به مربوط انشعاب انتهاي در كه توپكي نوع گرد ربع شير

 تنوره طوقه  

 ازسوزگ دستگاه احتراق محصوالت خروجي دريچه اتصال براي كه گازسوز دستگاه به متصل اي طوقه

 .رود مي كار به دودكش رابط لوله به

 گاز علمک  

 در گاز، شركت توسط آن روي بر رگوالتور نصب جهت كه گاز انشعاب انتهايي و عمودي قسمت

 .گيرد مي قرار كننده مصرف ملک به متكي و مجاورت

 گاز کنتور  



 
 

 .رود مي كار به مصرفي گاز حجم گيري اندازه براي كه دستگاهي

 طبیعی گاز  

 تقلمن مصرف نقاط به ها پااليشگاه از كه( متان عمدتا) گازي هاي هيدروكربن شده پااليش مخلوط

 .است طبيعي گاز معني به آمده گاز كلمه كه جا هر مقررات اين در.شود مي

 دودکش گازهای  

 .شود مي خارج دودكش داراي گازسوز دستگاه از كه اضافي هواي و احتراق محصوالت از اي آميخته

 گاز( نشت آشکارساز) گازیاب  

  اشتعال قابل گاز نشت آشكارساز(  الف

 دح به گاز غلظت رسيدن از قبل كه محيط در اشتعال قابل گاز وجود مقابل در حساس اي وسيله

 .نمايد مي اعالم ديگر طرق يا نوري يا صوتي طريق به را گاز وجود خطرناك،

  كربن مونوكسيد گاز آشكارساز( ب

 به گاز غلظت رسيدن از قبل كه محيط در كربن مونوكسيد گاز وجود مقابل در حساس اي وسيله

 .نمايد مي اعالم ديگر طرق يا نوري يا صوتي طريق به را گاز وجود ( P.P.M 50 معموال) خطرناك حد

 

 گاز مشعل  



 
 

 مشعل .نمايد مي آزاد احتراق محفظه در شعله ايجاد براي را هوا و گاز مخلوط يا گاز كه اي وسيله 

  :تاس نوع دو بر

 اتمسفري مشعل( الف

 (اوليه هواي) احتراق براي الزم هواي از بخشي مكيدن براي گاز فوران نيروي از آن در كه مشعلي

 .دارد نياز ثانويه هواي به كامل احتراق براي مشعل اين.گردد مي استفاده

 .گردد مي آن وارد فشار با دو هر يا و هوا يا گاز و است دمنده به مجهز كه مشعلي: نيرو مشعل( ب

 احتراق محصوالت 

 .اضافي هواي از غير به اثر، بي گازهاي انضمام به آيد، مي دست به احتراق نتيجه در كه آنچه

 احتراق محفظه  

 .شود مي انجام آن در احتراق عمل كه گازسوز دستگاه از بخشي

 دودکش رابط لوله  

 .كند مي مرتبط دودكش به را گازسوز وسيله كه اي لوله

 رابط کشی لوله  

 .گاز كنتور و رگوالتور بين رابط كشي لوله

 داخلی کشی لوله  



 
 

 به و روعش فشار تقليل ايستگاه يا و كنتور خروجي از پس بالفاصله كه ساختمان داخل كشي لوله

 .گردد مي ختم مصرف شيرهاي

 آب ستون متر میلی 

 .است بار ميلي 8/7 با برابر كه فشار واحد 

 مصرف نقطة  

 آن هب گازسوز وسائل و گرفته قرار داخلي كشي لوله هاي انشعاب از يک هر انتهاي در كه اي نقطه

 .شود مي متصل

 هواکش  

 نصب محل يا اتاق هواي تهويه براي مكانيكي وسيله از استفاده با يا و طبيعي روش به كه مجرايي

 .شود مي استفاده گازسوز دستگاه

 هواگیری  

 روند گاز كردن جايگزين برعكس يا و گاز با ها كشي لوله يا دستگاه درون هواي كردن جايگزين

 .اثر بي گازهاي مانند ديگر گازهاي يا هوا با ها كشي لوله يا دستگاه

 احتراق هوای  

    .گردد مي مخلوط سوخت با مشعل از بعد و قبل در احتراق براي كه هوايي

                                                    



 
 

 اضافی هوای  

 كامل سوخت براي و كند مي عبور احتراق محفظه از سوخت، نياز مورد هواي بر عالوه كه هوايي

 .است الزم

 تهویه هوای  

 .گردد مي وارد آنجا به دستگاه، نصب محل اتاق داخل تازه هواي جريان ايجاد براي كه هوايي

 کننده رقیق هوای  

 تعديل كالهک دهانه طريق از دودكش جريان تنظيم و تنوره گازهاي كردن رقيق براي كه هوايي

 .گردد مي دودكش وارد دودكش، جريان

 متقاضی  

 .باشد داشته را طبيعي گاز از استفاده تقاضاي كه حقوقي يا حقيقي شخص

 مجری  

 و مسكن وزارت از ساختمان گاز كشي لوله اجراي صالحيت گواهينامه داراي كه حقوقي شخص

 .باشد مي شهرسازي

  مشترک  

 تخصيص وي به اشتراك شماره و انجام ضوابط مطابق را الزم اقدامات كه حقوقي يا حقيقي شخص

 .باشد يافته



 
 

 کننده مصرف  

 رهبه آماده و وصل ضوابط طبق وي تقاضاي مورد ملک گاز جريان كه گردد مي اطالق مشتركي به

 .باشد گرديده برداري

 ملک  

 .شد خواهد اجرا آينده در با و شده اجرا گاز كشي لوله شبكه آن در كه ساختماني يا زمين هر

 گاز ناظر مهندس  

 ليتمسئو و باشد مي شهرسازي و مكن وزارت تأييد مورد وي صالحيت كه حقوقي يا حقيقي شخص

 ابعاد رلكنت و مصرفي مصالح و طبيعي گاز كشي لوله تاسيسات محاسبات و طرح تاييد و كنترل

 لوله عمليات اجراي بر نظارت ها، ساختمان گازسوز وسايل به مربوط تهويه مسيرهاي و ها دودكش

 .دارد برعهده را مربوطه هاي آزمايش و كشي

 

  طبیعی گاز با آشنایی .3

 طبیعی گاز استخراج  

 ازنمخ در طبيعي طور به كه باشد مي اشتعال قابل هيدروكربني گازهاي از مخلوطي طبيعي گاز

 هـايكالهك زير در يا  خام نفت در محلول صورت به است ممكن گاز اين .شوند مي يافت زمينـي زير

 ستا مخلوطي عمدتاً طبيعي گاز .باشد داشته وجود مستقل شكل به يا خام نفت هـاي اليـه بـاالي

 راجاسـتخ طبيعي گاز .بوتان و پروپان جمله از تر سنگين گازهاي انـدكي و اتـان متـان، گازهاي از



 
 

 وگردگ تركيبات و اكسيدكربن دي هيدروژن، سولفيد ماننـد ناخالصـيهـايي معمـوالً مخـازن از شـده

 بيعيط گاز كه دارد بستگي ميداني به شده ياد تركيبات ميزان است ذكر به الزم.دارد همراه به نيز

 آوري جمع هاي ايستگاه از عبـور از پـس هـا چـاه از خروجـي گازهـاي.است شده استخراج آن از

 .شوند مي هدايت گاز هاي پااليشگاه سمت به

 گاز پاالیش 

 گـاز ناخالصيها، ساير و CO2 ، H2S مايع، هاي هيدروكربن رس، گل ريزه، شن وجود دليل به

 به لوگيريج انتقال سيستم به مواد اين ورود از طريق بدين و ميگردد تصفيه پااليشگاه در طبيعـي

 مشكالتي بروز باعث فشار تقليل ايستگاههاي و لوله خطوط در مواد ايـن ورود .آيـد مـي عمل

 بيني،تور كنتورهاي و رگالتورها تخريب گاز، لوله خطوط انسـداد بـه ميتـوان جمله آن از كه ميگردد

 ازگ در سمي خاصيت ايجاد وخوردگي  ايجـاد فيلترهـا، و فيلتراسـيون سيسـتم زودرس خرابـي

 ندعبارت آنها از برخي كه ميشود تشكيل اي پيچيده فرايندهاي و مراحل از گاز پااليش .كرد اشاره

 : از

  جامد ذرات سازي جدا منظور به اسكرابرها از گاز عبور -8

 و H2S و CO2 مانند خورنده يا سمي مواد سازي جدا منظور به سازي شيرين واحد از گاز عبور -5

  گوگرد بازيافت واحد سمت به H2S هدايت

  آن در موجود رطوبت گرفتن منظور به نمزدايي واحد از گاز عبور -4



 
 

 فشار تقویت های ایستگاه و انتقال خطوط  

 هب صادرات و نيروگاهها صنايع، شهرها، در مصرف جهت لوله خطوط توسط پااليشگاه از خروجي گاز

 كه ددار وجود شير ايستگاههاي انتقال خطوط از معين فواصل در.يابد مي انتقال كشور نقاط تمـام

 يا انفجار بروز زمان در ميشود باعث شيرها اين وجود امنيتي، و ايمنـي مسـايل لحـاظ به عموماً

و مراحل تعميرات انجام  شده بسته حادثه محل سمت دو در موجود شير دو هر لوله، شكستگي

 روند گاز فشار اصطكاك، وجود دليل به طوالني، هاي مسافت طي از پس كه اين به توجه با.گيرد

 زا انتقال خطوط مسير در مطلوب، فشار به گاز فشار افزايش جهت لذا كند مـي پيـدا افـت لوله

 مي هاكمپرسور و ها توربين شامل ها ايستگاه اين.شود مـي اسـتفاده فشـار تقويـت هـاي ايسـتگاه

 .برند مي باال را ورودي گاز فشار كه باشند

 شهری های شبکه و تغذیه خطوط فشار، تقلیل های ایستگاه  

 در.مـيرسـند C.G.S نـام بـه شـهر دروازه در واقـع فشار تقليل ايستگاه به نهايتاً انتقال خطوط

 است ذكر به الزم .كند مي پيدا كاهش psi557  به psi8777   از ورودي فشار C.G.S ايسـتگاههـاي

 متغير 8777 تا 077 بين عموماً عادي شرايط در فشار تقليل هـاي ايسـتگاه بـه ورودي فشار

 با C.G.S ايستگاههاي از خروجي گاز.ميشود انجـام رگوالتورهـا توسـط فشـار كـاهش ايـن.است

 به ورود جهت تغذيه خطوط در موجود فشارگاز .ميشود تغذيه خطوط وارد  psi557  معادل فشاري

 سمت به گاز منظور اين براي شـود داده كـاهش ديگـر مرحلـه يک در بايست مي شهر شبكه

 فشارگاز و psi557 برابـر T.B.S بـه ورودي گـاز فشار .شود مي هدايت T.B.S نام به ايستگاههايي

 بين شهر سـطح كـل در psi 07 فشـار بـا شـهري شبكه داخل گاز .است psi07 برابر آن از خروجي



 
 

 مي استفاده T.Service نام بـه اي وسيله از منازل به گيري انشعاب جهت. شود مي توزيع مشتركين

( نسبي) psi 0/25 تا رگوالتور توسط مجدداً شهري شبكه گاز فشار مصرف، محل به ورود از قبل .شود

 ملياتع تمامي در .گيرد مي قرار مصرف مورد گازسوز وسايل توسط فشار اين با گاز و ميشود شكسته

 مني،اي موازين رعايت عدم صورت در.است شـده تعبيـه كاركنان ايمني تأمين جهت تجهيزاتي فوق

 بهره و نگهداري نصب، طراحي، فرايند اگر اما باشد ناك خطر بسيار ميتواند فوق عمليات از يک هر

 موثري نقش طبيعي گاز.گـردد رعايـت مراحـل همه در مقررات و شود انجام صحيح طور به برداري

 كرد. خواهد ايفاء ها نيروگاه و صنايع تجاري، و خانگي مصارف انرژي تامين در

 شرکت گاز استان اصفهان رفیمع .4

 رد را خود فعاليت رسماً ايران گاز ملي شركت مناطق از يكي بعنوان گاز، دو منطقه 8431 سال در

 چهارمحال استانهاي شامل اصفهان، استان بر عالوه منطقه اين فعاليت حوزه.نمود آغاز اصفهان شهر

 .است بوده بويراحمد و كهكيلويه مركزي، هاي استان از بخشي و يزد بختياري،

 تقسيم اصفهان گاز لوله خطوط امور و فروش و رساني گاز بخش دو به گاز 5 منطقه 8401 سال در

 رد واقع روستاهاي و شهرها به گازرساني امور دار عهده فروش و گازرساني دو منطقه ترتيب بدين و

 استان از بخشي و يزد اصفهان، بختياري، چهارمحال احمد، بوير و كهكيلويه استانهاي محدوده

 محدوده رساني گاز شركتهاي به فروش و رسانيگاز دو منطقه 8400 ماه اسفند در .گرديد مركزي

 نيمه از هاناصف شهر مركزيت به اصفهان استان گاز شركت .گرديد تقسيم تابعه استانهاي جغرافيايي

 اداره 51 طريق از اصفهان استان گاز شركت فعاليتهاي.نمود آغاز را خود فعاليت 8401 ماه تير دوم

 .دارد ادامه عمومي و صنعتي خانگي، بخش سه در استان مختلف نواحي در



 
 

 امداد، پشتيباني، انشعاب، گذاري،شبكه هاي پروژه) اجرايي امور كليه واگذاري با شركت اين

 .شود مي عملياتي و مديريت شرايط واجد پيمانكاران به( نظارت تعميرات،

 اين از و كند مي توزيع طبيعي گاز مكعب متر ميليارد 58 حدود ساالنه حاضر حال در شركت اين

 امعهج با راستا اين در و است داده اختصاص خود به را كشور سطح در گاز توزيع ميزان باالترين نظر

 هاي سازمان همچنين و...و حفار سازمانهاي و ناجا زيست، محيط شهرداري، استانداري، نظير بيروني

 استان در.است تعامل در جمهوري رياست نهاد و نفت وزارت ايران، گاز ملي شركت نظير باالدست

 يک از بيش واقع در و متصل گازرساني شبكه به روستا 8707و( شهر 887)ها شهر تمامي اصفهان

 .باشند مي برخوردار طبيعي گاز نعمت از هزارمشترك 101   ميليون و

 اتخدم وري بهره ارتقاء و درعمليات سرآمدي استراتژي، دو به توجه با توانسته استان گاز شركت

 و سرآمدي جشنواره در تنديس صاحب و برند هاي شركت از يكي حاضر حال در و نمايد رساني

 .است استاني گاز هاي شركت بين در ايران گاز ملي شركت مستمر بهبود

 مصرف ایمن گاز .5

 يلدل به است، گرفته قرار همگاني قبول مورد ها سوخت ترين پاك از يكي عنوان به طبيعي گاز

 دهگستر سرعت به روستاها و شهرها در گازرساني هاي شبكه الهي موهبت اين از افزون روز استفاده

 صرفم حوادث، بروز از جلوگيري براي بنابراين .يابد مي افزايش كنندگان مصرف تعداد و شوند مي

 برخوردار خاصي اهميت از زمينه اين در الزم آموزشهاي ارائه زيست، محيط آلودگي كاهش و بهينه

 كنندگان مصرف غفلت يا آگاهي عدم سبب به  داده روي حوادث عمده دهد، مي نشان آمار.است



 
 

 است ارب تأسف آنچنان طبيعي گاز حوادث تبعات متأسفانه.است ايمني استانداردهاي از طبيعي گاز

 .ندز مي رقم وي اطرافيان و فرد براي را ناگواري سرنوشت ايمني استانداردهاي از غفلت گونه هر كه

 آگاهي سطح ارتقاي منظور به اصفهان استان گاز شركت زيست محيط و ايمني بهداشت، امور

 ،حوادث وقوع زمان در آنان هشياري و ايمني استانداردهاي از طبيعي گاز كنندگان مصرف و همكاران

 كرده گردآوري حاضر مجموعه در را طبيعي گاز مصرف ايمني قواعد و نكات مهمترين از برخي

 استفاده از خاطر اطمينان بر عالوه ايمني، اصول و مقررات بكارگيري و مطالعه با است اميد.است

 راهنمايي از را اطرافيان و خانواده گاز، ملي شركت خانواده از عضوي عنوان به طبيعي، گاز از صحيح

 .سازيد مند بهره خود هاي

 بشناسید را خاموش قاتل یا کربن منواکسید گاز 

 سمي گاز استنشاق علت به شده معروف خاموش قتل به كه( خفگي) گاززدگي حوادث 

 شود تركيب تازه هواي با خود برابرحجم 85 با بايد عادي شرايط در طبيعي گاز.است منواكسيدكربن

 زا خارج به دودكش بوسيله سوخت از حاصل گازهاي و باشد آبي شعله رنگ شده، كامل سوخت تا

 .گردد هدايت ساختمان

 دودكش بودن مسدود گازسوز، وسيله در اشكال تازه، هواي نشدن تأمين مانند دالئلي به اگر، 

 گاز نشود فراهم شرائط اين شده، كه هايي توصيه ساير و عمودي الزم ارتفاع و H كالهک نداشتن

 .شود مي منتشر مسكوني فضاي در منواكسيدكربن سمي

 وارد مرطوب پوست گاهي و تنفس راه از بو، بي و رنگبي است گازي منواكسيدكربن سمي گاز 

 قرمز گلبولهاي روي جذب قابليت اكسيژن برابر 577 چون و شود مي خون وارد سريعاً شده بدن



 
 

 خستگي، آلودگي، خواب باعث ابتدا گذاشته اثر مغز و قلب روي بسرعت و مسموم را خون دارد،

 نرسانيم،  سالم و آزاد هواي به را خود كه صورتي در و شده حالي بي و ضعف سرگيجه، سردرد،

 .گردد مي مرگ باالخره و خفگي باعث نهايت در و كرده پيدا استفراغ و تهوع حالت

 

 الزم اقدامات و طبیعی گاز نشت های راه  

 طبیعی گاز نشت های محل  

 كانم از گرمايش، وسيله تا علمک از ساختمان يک سرتاسر در گاز اتصاالت و لوله وجود به توجه با

  :كرد اشاره زير موارد به توان مي مسكوني هاي ساختمان در گاز نشت هاي

 گرمايش وسايل يا و آالت شير و جوشها در فني نواقص  

 مختلف داليل به فلزي هاي لوله پوسيدگي و خوردگي  

 ها شلنگ و آلومينيومي مسي، اتصاالت شكستگي يا ديدگي آسيب  

 برش يا خمش فشار اثر در فلزي هاي لوله ديدگي آسيب و ديدگي ضرب  

 بست بدون و شده رها آفرين، خطر ناقص اتصاالت  

 

 گاز نشت زمان در اولیه اقدامات  



 
 

 ها المپ خصوص به برقي وسايل كردن خاموش و روشن از خودداري  

 اصلي فيوز قطع  

 گاز اصلي شير بستن  

 گاز انتشار محل از افراد خروج  

 ها پنجره و درب كردن باز  

 بيرون به اتاق هواي هدايت براي اي پنبه حوله از استفاده  

 سوز گاز وسیله برای کافی اکسیژن تامین 

 رد آنها نصب و بوده منفذي و درز كوچكترين فاقد دوجداره هاي پنجره و درب كه نكنيم فراموش

 هتج منافذي يا دريچه داشتن نگه باز مستلزم، كند مي استفاده گازي بخاري از كه هايي ساختمان

 رادياف خفگي شاهد بار اين ايمني، موارد تمام رعايت رغم علي بنابراين بود، خواهد اكسيژن تامين

 ودخ جان خواب در و اكسيژن كمبود اثر بر اما اند كرده رعايت را كاري عايق موارد كليه كه هستيم

 .اند داده دست از را

 اکسیژن تامین حل راه ترین ساده   

 دودكش به مجهز كه كنيد مي استفاده خود ساختمان در سوز گاز هاي كننده مصرف از چنانچه

 براي خواب، از پيش حتما ايد كرده رعايت نيز را آن نصب به مربوط ايمني موارد كليه و هستند

 از ييك تا است بهتر ايد، كرده بندي درز را ساختمان چنانچه.بكنيد فكري اتاق اكسيژن تامين



 
 

 وشهگ گذاشتن باز با يا و بگذاريد باز مناسب هواي تامين براي را ساختمان كف به نزديک درزهاي

 .شويد مطمئن گاز سوختن براي كافي اكسيژن تامين از پنجره

 آشپزخانه در دیواری گازی های آبگرمکن  

 و شود مي تامين ساختمان داخل از شوند، مي نصب آشپزخانه در كه هايي آبگرمكن احتراق هواي

 كهبل دهد، مي كاهش شدت به را ساختمان لداخ اكسيژن احتراق، و سوختن براي تنها نه آبگرمكن

 اهدخو خفگي موجب نيز اتاق در آن پسماندهاي انتشار دودكشي اتصاالت در مراقبت عدم صورت در

 .شد

 کنید مسدود را درزها نگرانی بدون شوفاژ توسط گرمایش در  

 اينبنابر.ندارد ساختمان داخل فضاي به ربطي هيچ موتورخانه، گازي مشعل گرمايش، شكل اين در

 تنبازگذاش بدون كنند مي استفاده مركزي حرارت سيستم از كه هايي ساختمان در كامل درزبندي

 .كرد خواهد جلوگيري حرارت اتالف از و بوده مفيد بسيار درزي، كوچكترين

 

 ها لیست چک کمک به سوز گاز وسایل و تاسیسات بازرسی  

 علمک ایمنی لیست چک  

 :شود مشاهده نباید علمک در که مواردی

  

 است شده معوج و كج يا رفته فرو و خورده ضربه مختلف داليل به علمک. 



 
 

 شود مي تشكيل پي در پي و بزرگ هاي حباب علمک شير روي بر كف آب ريختن با. 

 بيلاتوم تردد گذر در و كرده پيدا زيادي فاصله جديد ديوار با ساختمان، نشيني عقب از پس علمک 

 .هاست

 شده رها الزم محافظ و گاه تكيه بدون علمک و است بهسازي يا نوسازي دست در ساختمان  

 مي تفادهاس گاه تكيه عنوان به علمک از دليلي هر به و شده بسته يا پيچ علمک به نامربوط اي زائده 

 .شود

 شده دفن جديد ديوار درون علمک بنايي، عمليات دليل به ولي نشده گرفته علمک از انشعابي هنوز 

 .است

 رگالتور ایمنی لیست چک  

 :شود مشاهده نباید رگالتور در که مواردی

  

 ان جاي به مشابه مواد و كچ يا سيمان و چسب از شده مفقود هاي درپوش از يک هر جاي به 

 .است شده استفاده

 اي و قفل خاردار، سيم فلزي، قوطي سيمي، توري سيم، مانند هايي پوشش رگالتور اطراف 

 .دارد قرار ان مشابه

 ودش مي تشكيل پي در پي و بزرگ هاي حباب رگالتور اتصاالت روي بر كف آب ريختن با. 

 شود مي شنيده دهنده ازار و بلند هاي سوت و ناهنجار ممتد، صداهاي رگالتور از. 



 
 

 ودش نمي خارج اكنون و شده وارد نامربوط و تيز اشياء رگالتور منافذ به نامعلوم داليل به. 

 قرار دسترس قابل غير و شده بنايي اي محفظه درون رگالتور ساختمان، در تغييرات داليل به 

 .است گرفته

 داده نامتعارفي وضعيت تغيير و شده خارج خود استاندارد استقرار حالت از رگالتور داليلي به 

 .است

 خارجی اتصاالت و لوله ایمنی لیست چک  

  :شود مشاهده نباید خارجی اتصاالت و لوله در که مواردی

 ندارد گاز نشت اما شده معوج و كج و شده وارد ضربه آن به. 

 ادزي بسيار ان خوردگي و پوسيدگي و زده زنگ جوي تغييرات داليل به اتصاالت و ها لوله 

 .است شده

 كرده پيدا تداخل خارجي اتصاالت و لوله با مجاور، درختان رشد و زمان گذشت دليل به 

 .است

 فند جديد هاي سازه زير در نبايد كنتور تا رگالتور حدفاصل اتصاالت و لوله دليلي هر به 

 .شوند

 زند مي لق و شده سست اتصاالت و ها لوله و آمده در جا از آن نگهدارنده هاي بست. 

 شود مي تشكيل پي در پي و بزرگ هاي حباب الذكر فوق اتصاالت روي بر كف آب ريختن با. 



 
 

 ،شده استفاده آن از باربر لوله عنوان به و شده آويزان ان به اجسامي و اشياء ؛ سيم طناب 

 .است

 و هم در و پيچ در پيچ ان اطراف در برق جريان هاي سيم برق كنتور با مجاورت دليل به 

 .است شده آفرين خطر

 

 قوانین  

 ضروري نقاط ديگر و گاز جريان سريع قطع شيرهاي محل كننده مشخص عاليم نصب 

 .گاز كشي لوله درسيستم

 يهاي ساختمان براي بخش اين مقررات طبق عمومي هاي ساختمان كشي لوله ضوابط رعايت 

 يعموم كاربري داراي گاز كشي لوله اجراي زمان در ولي بوده مسكوني آنها اوليه كاربري كه

 .هستند

 مانساخت براي عمومي هاي ساختمان باضوابط گازسوز تجهيزات نصب و كشي لوله  مطابقت 

 به نهاآ كاربري بعدا و باشند مي گاز كشي لوله تاييديه داراي مسكوني كاربري با كه هايي

  .است ساقط اعتبار درجه از اوليه تاييديه صورت اين كند،در تغيير عمومي هاي ساختمان

 گرمایشی گازسوز وسایل نصب ممنوعیت 

 اختمانس داخلي فضاهاي در(  پكيج و آبگرمكن بخاري، انواع)  سوزگرمايشي گاز وسايل  نصب 

 از خارج فضاي از آنها احتراق نياز مورد هواي آنكه مگر. است ممنوع خاص و عمومي هاي



 
 

 آنها به محدود ولي بوده زير موارد شامل ممنوعيت اين. شود تامين ساختمان

  : باشد نمي

  خاص و عمومي هاي ساختمان كليه در ها كالس دفاتر، ها، سالن ها، اتاق. 

 سالمندان هاي خانه ها، ،كودكستان ها كودك مهد در وابسته و اصلي داخلي فضاهاي كليه 

 رواني و جسمي معلولين نگهداري هاي محل و

 شپرژكتور،نماي اتاق مسئولين، كار دفاتر مانند تجمع هاي محل در جانبي و وابسته فضاهاي 

 .مشابه هاي محل و سينماها در بوفه فيلم،

 آسايشگاه و نگهباني هاي اتاق ها، آزمايشگاه ها، غذاخوري و ها بوفه ها، بايگاني كار، دفاتر 

  .مدارس و ها دانشگاه در ها سرا مهمان ها، نگهبان هاي

  كار اشتعال، قابل مواد با كار محل هاي كارگاه اشتعال، قابل مواد نگهداري محل انبارهاي 

 .مشابه هاي محل و ها خشكشويي تجاري، هاي كارگاه رنگ، هاي گاه

 در ملحفه و البسه انبارهاي ها، رخشويخانه موادشيميايي، و دارو نگهداري محل انبارهاي 

  .مشابه هاي محل و ها خوابگاه ها، هتل ها، بيمارستان

 

 

 

 ها ساختمان گازسوز های دستگاه های دودکش 



 
 

 ايمني و تامين به عنوان و گازسوز دستگاه هاي احتراق محصوالت تخليه كامل به منظور 

 گازسوز هاي دودكش هاي دستگاه كنترل و اجرا ساختمان ها، طراحي، ساكنين جان  حفظ

 است. الزامي مهندسي براساس اصول

 نحوه  بودن مناسب از، ساختمان گاز كشي لوله در زمان تاييد است موظف مهندس ناظر

 براي الزم هواي تامين همچنين و مصرف شير هر خروج محصوالت احتراق ) دودكش ( براي

 گاز سوز اطمينان حاصل نمايد.  وسيله

 قرار دارند متوالي طبقات در كه گازسوز دستگاه چند براي طراحي و اجراي دودكش مشترك 

نياز احتراق مستقيما از فضاي آزاد  مورد هواي طبقه ( به شرطي مجاز است كه 5 حداكثر)

اجراي دودكش هواي احتراق از فضاي مسكوني باشد  تأمين كه صورتي تامين گردد.در

 مشترك مجاز نيست.

 رعايت  با و مقررات اين مطابق  بايد گازسوز دستگاه هاي احتراق از حاصل گازهاي

 شود.  هدايت ازاد هواي مانع، به با برخورد بدون و دستگاه، مستقيما  دستورالعمل سازنده

 د، بايدكنن مي كار اتمسفريک شرايط گاز طبيعي در با كه كوره هايي به دودكش اتصال محل 

 باشد. گرفته قرار كوره باالترين قسمت  در

 اتصال كوره به دودكش ( در قسمت  محل)دهانه خروجي دود از كوره  كه كوره هايي در

اينچ به  8پايين كوره قرار دارد، بايد از باالترين نقطه محفظه كوره لوله اي با قطر حداقل 

قسمت عمودي لوله دودكش متصل نمود تا گاز از اين معبر خارج شده و در باالي كوره جمع 

 نشود و هنگام روشن كردن مشعل، انفجار ايجاد نگردد. 



 
 

 

 خاص شرایط در گازسوز وسایل نصب الزامات 

 نصب محدوديت داراي ساختمان در گازسوزي وسيله كه نمايد ايجاب خاصي شرايط چنانچه  

 مصالح از  آن دودكش عبور مسير و گازسوز وسيله نصب محل ديوارهاي و سقف  ،كف، گردد

 کي فاصله تا حداقل ضابطه اين رعايت. شود ساخته گير آتش غير و حرارت مقابل در مقاوم

 بلمقا در رفته كار به مصالح مقاومت درجه و بوده الزامي آن دودكش و گازسوز دستگاه از متر

 ديگر قبول قابل استانداردهاي يا و ساختمان ملي مقررات ذيربط هاي بخش از بايد حرارت

  .شود تعيين

  شود تامين آزاد هواي از بايد گازسوز دستگاه نياز مورد هواي. 

  محل هاي آبدارخانه يا سينماها بوفه نظير تجمع محل در گازسوز دستگاه نصب صورت در 

 بمناس موانع ايجاد با بايد گازسوز  وسيله نصب محل فوق، موارد رعايت بر عالوه عمومي، هاي

 .شود داشته نگه دور غيرمسئول افراد دسترس از

  بايد آنها مشابه و مهمانسراها ها، پانسيون دانشجويي، هاي خوابگاه در واقع هاي آشپزخانه 

 ساخته خواب هاي محل از مجزا و ايمن هاي محل در فوق، ذيربط بندهاي رعايت بر عالوه

 .شوند

  اهدستگ نصب باشد، مستقل آپارتمان صورت به خوابگاهي يا اقامتي واحد كه صورتي در 

  .است مجاز فوق ضوابط رعايت با اشپزخانه در گازسوز

 



 
 

 

 ایمنی تجهیزات نصب الزامات 

  ولهل ابتداي بر اضافي گاز جريان شير و زلزله  مقابل در حساس گاز قطع خودكار شير نصب 

  .است الزامي خاص هاي ساختمان گاز كشي

  الزامي  وخاص عمومي هاي ساختمان هاي موتورخانه در گاز نشت خطر اعالم دستگاه نصب 

  .است

  نبي معتبر استانداردهاي يا ملي استاندارد با بايد  فوق  هاي بند در شده ذكر تجهيرات 

 .باشند داشته مطابقت المللي

 

  تجمع های محل کاذب های سقف از گاز لوله عبور محدودیت 

 ميسر ها لوله كردن مهار امكان كه بزرگ هاي سالن كاذب هاي سقف از گاز هاي لوله عبور 

 .است ممنوع نيست

  ورمذك هاي سقف از(  مقررات اين ضوابط كليه رعايت يا)  گاز لوله عبور امكان كه مواردي در 

  .است ممنوع فوق محدوده در جوشي غير اتصاالت هرگونه و شير نصب باشد، داشته وجود

 :چک لیست ها 

 کنتور ایمنی لیست چک  

  :شود مشاهده نباید گاز کنتور در که مواردی



 
 

 ادهد مكان تغيير و شده خارج خود استاندارد استقرار ازشكل ها بست شدن سست دليل به 

 .است

  صداها گاز مصرف با همزمان و شود مي شنيده آن از شدگي خورد و شكستگي صداهاي 

 .يابد مي افزايش

 است پايين بسيار يا و باال بسيار بصري داليل به كنتور شمارشگر حركت سرعت. 

  ستا افتاده كار از و شكسته ان محافظ و پالستيكي ،شمارشگرهاي ضربه برخورد دليل به. 

  مي تشكيل پي در پي و بزرگ هاي حباب كنتور طرفين اتصاالت روي بر كف آب ريختن با 

 .شود

  رارق اي بسته محفظه درون يا است شده داده قرار ان روي بر سنگيني يا متعارف غير اشياء 

 .است شده داده

  است شده پوشيده كامال مجاور درختان و گياهان با ان تداخل و زمان گذشت دليل به. 

  ندارد مطابقت ساختمان گاز قبض در مندرج سريال شماره و كنتور سريال شماره. 

 داخلی اتصاالت و لوله لیست چک  

  :شود مشاهده نباید داخلی اتصاالت و لوله در که مواردی

  شده جا جابه خود اصلي محل از ها لوله و درآمده جا از داليلي به لوله اتصاالت و ها بست 

 .اند

 به هاان اتصال احتمال و داشته تداخل گاز هاي لوله با تلفن و برق تاسيسات هاي سيم عبور 

 .دارد وجود هم



 
 

 هاي لوله روي از هايي بخش در جديد شرايط به توجه با و ساختمان در تغييرات دليل به 

 .شود مي تردد گاز

  است شده  ادغام درهم و پوشيده شومينه سازه با گازي اتصاالت و ها لوله. 

  اند شده داده قرار گاز هاي لوله زير در ها دودكش ساختمان، نماي از هايي بخش در. 

  است شده آويزان سنگيني بارهاي گازي اتصاالت و لوله به ساختمان از هايي بخش در. 

  رها گاه تكيه بدون طوالني فواصل در گازي هاي لوله داخلي، ديوارهاي در تغييرات دليل به 

 .اند شده

  است شده دفن سيمان مالت زير در رطوبت عايق پوشش بدون گاز فلزي هاي لوله. 

 مصرف شیرهای ایمنی لیست چک  

  :شود مشاهده نباید مصرف شیرهای در که مواردی

 يم حباب ايم، زده شير دهانه يا اطراف به كه كفي آب گاز، شير كامل بستن صورت در حتي 

 .دهد

  ودنب بسته بازو وضعيت تعيين و شده هرز شود مي چفت آن در شير دستگيره كه بخشي 

 .نيست ممكن شير

  دارد آزاد گردش خود جاي در و شده باز شير بدنه داليلي به. 

  در اضطراري شرايط در استفاده مورد گاز شير كه است اي گونه به منزل وسايل جانمايي 

 .نيست دسترس

  است شده مدفون ديوار جداره درون گاز شير. 



 
 

  دشو نمي باز شير هم زياد فشار با حتي ديگر، داليل يا آزاد هواي در فرسودگي دليل به. 

  تاس شده خشک و ريخته شير بيرون و داخل در زيادي مالت بنايي عمليات اجراي دليل به. 

 ها بست ایمنی لیست چک  

 :شود مشاهده نباید گازی های بست در که مواردی

 ندارد وجود بستي هيچ لوله و شيلنگ تداخل محل در. 

  در پي و بزرگ هاي حباب شود مي ريخته كف آب شيلنگ، اتصال محل روي بر كه زماني 

 .شود مي تشكيل پي

  است آزاد شيلنگ و نشده بسته خود اصلي محل در فلزي بست. 

  كند مي حركت آزادانه خود جاي در بست و شده هرز بست پيچ. 

  كرده زخمي را آن و رسانده آسيب شيلنگ به كه است شده بسته محكم حدي به بست 

 .است

  نظيميت پيچ هيچ و است طناب و نخ يا مفتول سيم يا فنري سيمي، استفاده مورد بست نوع 

 .ندارد وجود

  است زده زنگ شدت به خود محل در و بوده آهني بست فلز جنس. 

 ها شیلنگ ایمنی لیست چک  

  :شود مشاهده نباید گازی های شیلنگ در که مواردی

  است متر نيم و يک از بيشتر گاز شيلنگ طول. 

 است سوزانده يا كرده نرم را آن گاز حرارت كه است كرده عبور مسيري از گاز اجاق شيلنگ. 



 
 

  است كرده عبور ساختمان سقف يا كف ديوار، درون از گازي كننده مصرف شيلنگ. 

  شود مي وارد ضربه آن به پيوسته و كرده عبور ساكنان تردد محل از گاز شيلنگ داليلي به. 

  دارد شده چاك چاك ظاهري و شده دار ترك شيلنگ. 

  تماس در ديگري داغ اشياء يا بخاري لوله با مصرف شير تا خود مسير در بخاري شيلنگ 

 .است

  است شده شكننده و ترد  خشک آزاد هواي و آفتاب معرض در شيلنک. 

 آلومینیومی و مسی های لوله ایمنی لیست چک  

  :شود مشاهده نباید آلومینیومی و مسی های لوله اتصاالت در که مواردی

  است بسياري هاي خم و پيچ و متعدد زواياي داراي نيم و متر يک از بيشتر لوله طول. 

 ديده يرنگ سبز پودر نقاط اين در و داشته پيچيدگي يا شكست خم، خود مسير در مسي لوله 

 .شود مي

  است كرده پيدا تداخل تلفن يا برق هاي سيم با داليلي به آلومينيومي و مسي لوله. 

  فيدس پودر نقاط اين در و داشته پيچيدگي يا شكست خم، خود مسير در آلومينيومي لوله 

 .شود مي ديده رنگي

  يوميآلومين يا مسي لوله از است زياد آنها خوردن تكان احتمال كه سبک گرمايشي وسايل در 

 .است شده استفاده

  دودمس چسب انواع يا چسب نوار از استفاده با آلومينيومي و مسي لوله ديده آسيب بخشي 

 .است شده



 
 

  عبور سقف يا ديوار از يا است نگهدارنده بست بدون خود، مسير در آلومينيومي يا مسي لوله 

 .است شده داده

  قرار رددت پر مسير در لوله كه است شكلي به گرمايش وسيله و مصرف شير جانمايي شرايط 

 .است گرفته

 مخزنی گازی آبگرمکن ایمنی لیست چک  

  :شود مشاهده نباید زیر موارد گازی مخزنی آبگرمکن ایمنی بازرسی در

  دهد نمي نشان را اب واقعي دماي اينكه يا و است افتاده كار از آب دماي نمايشگر يا درجه. 

 خارج نآ لوله از آبي و افتد نمي اتفاقي هيچ اطمينان شير دستگيره جايي جابه و تحريک با 

 .شود نمي

  كند مي نشت آبگرم آن از پيوسته و داده دست از را خود خودكار خاصيت اطمينان شير. 

 است شده داده قرار زا آتش مواد آبگرمكن مجاورت در. 

  باال به آبگرمكن مركزي استوانه از كه طوري به بوده زياد بسيار مشعل از ناشي هاي شعله 

 .كشد مي زبانه

  جريان گاز اما است خاموش مشعل كه حالي در گاز، وصل و قطع با و است خراب ترموكوپل 

 .دارد

  شده جخار مدار از تنظيم اتصاالت و كنترل شير و شده تغذيه مصرف شير از مستقيما مشعل 

 .است



 
 

  ناهنجاري صداي با آبگرمكن شدن روشن بار هر و داشته فاصله مشعل از آبگرمكن شمعک 

 .است توام

  يسخت به احتراق براي الزم هواي تامين و شده نصب حمام مانند بسته محلي در آبگرمكن 

 .گيرد مي صورت

  خود جاي در آن اتصاالت و است زيادي خم و پيچ داراي خود مسير در آبگرمكن دودكش 

 .اند نشده محكم

  ديدودبن اتصاالت و شده استفاده آلومينيومي و استاندارد غير هاي لوله از دودكش بخش در 

 .اند نشده

 گازسوز فوری آبگرمکن ایمنی لیست چک  

  :شود مشاهده نباید گازسوز فوری های آبگرمکن در که مواردی

 باشد شده نصب حمام راهرو يا رختكن در قبلي ساكنان يا مالک تشخيص به آبگرمكن. 

  باشد شده نصب بخاري مانند ديگري گرمايش وسيله باالي در. 

  مي استفاده كبريت از گاز وصل و ترموكوبل حرارتي تحريک و آبگرمكن كردن روشن براي 

 .شود

  حجم مكعب متر 85 از كمتر نصب محل يا و نشده گرفته نظر در آن براي دودكشي اصال 

 .دارد

  است شده مشترك ديگري گازي كننده مصرف دودكش با آن دودكش. 

  ستا شده استفاده دودكش به آبگرمكن اتصال در آلومينيومي منعطف و فنري هاي لوله از. 



 
 

  افقي هاي لوله و طوالني آشپزخانه دودكش خروجي لوله تا آبگرمكن دودكش دهانه مسير 

 .دارد

 بيمناس پنجره يا تهويه فاقد و كوچک بسيار گرفته قرار ان در آبگرمكن كه اي آشپزخانه 

 .است

 گازی کتری و سماور نیمای لیست چک  

  :شود مشاهده نباید گازی کتری و سماور در که مواردی

 است ترموكوبل فاقد گازي سماور. 

  كشد مي زبانه سماور باالي از گاز هاي شعله. 

  جمله از همه براي گاز اجاق مقابل در كه است بلند حدي به استفاده مورد كتري شير 

  .است آفرين خطر كودكان

  يک به تبديل سماور كه است ممكن لحظه هر و است خراب ترموكوبل و خاموش شمعک 

  .شود بمب

  شود مي استفاده فندك يا كبريت از گازي سماور كردن روشن براي. 

  است گذشته سال يک از بيش ان اتصاالت و گازي سماور اي دوره سرويس از.  

   است كودكان دسترس در يا ساكنان تردد محل در آشپزخانه در كتري و سماور جانمايي. 

  پوشيده يا و نشده تعبيه بخار خروج جهت هايي سوراخ سماور يا كتري آب منبع درب روي 

  .است شده



 
 

 

 ساختمان داخل در(  موقت رابط های لوله)  لیست چک  

  :شود مشاهده نباید زیر موارد از هیچیک رابط های لوله بازرسی در

 از درصد 87 درجه 17 زانويي هر دانيم مي است شده استفاده درجه 17 زانويي دو از بيشتر 

  .كاهد مي را دودكش توان

  اند شده وارد يكديگر داخل به برعكس و دودكش هواي جريان خالف بر ها لوله.  

  ديوار روي شده تعبيه دريچه به سيدن تار)  رابط هاي لوله است روشن گرمايش وسيله وقتي 

 .هستند سرد(  سقف يا

  استفاده دودكش براي است آشپزخانه هود مخصوص كه منعطف آلومينيومي هاي لوله از 

 .است شده

  اعثب باشد بيشتر افقي بخش طول چه هر)  اند شده داده قرار افقي شكل به رابط هاي لوله 

  ( شود مي دودكش بيشتر خفگي

  است متفاوت يكديگر به نسبت شده استفاده هاي لوله قطر. 

  تاس سقف يا ديوار روي بر شده تعبيه دريچه از كوچكتر بسيار استفاده مورد لوله قطر. 

  شود مي جدا هم از اشاره كوچكترين با و نيست محكم خود جاي در رابط هاي لوله اتصاالت. 

  است شده استفاده دار سوراخ يا و نازك بسيار فلزات يا فلزي غير هاي لوله از.  

  کي شده طراحي گرمايش وسيله براي كه خروجي دودكش دهانه قطر با رابط هاي لوله قطر 

 .نيست اندازه



 
 

 ها ساختمان داخل گاز کشی لوله سیستم از نگهداری و برداری بهره ضوابط  

 کلیات 

  زمان در ايمني، هاي توصيه و طبيعي گاز از برداري بهره هاي دستورالعمل معمول طور به 

  .شود مي داده قرار مشتركين اختيار در ناحيه گاز شركت توسط آن از بعد يا و قرارداد عقد

 رب بايد ها ساختمان در موجود گاز كشي لوله سيستم در تعمير يا تغييرات گونه هر اجراي 

  .شود انجام مقررات اين طبق

  بايد مراتب ساختمان داخل گاز كشي لوله سيسم در تغيير يا و  تعمير گونه هر انجام از قبل 

 وط،مرب هاي دستورالعمل و ضوابط طبق بر و شود رسانده مربوطه ناحيه گاز شركت اطالع به

 .گردد اخذ الزم مجوز

  طبيعي گاز كشي لوله سيستم داراي كه هايي ساختمان در ساختماني عمليات هرگونه 

 گاز شيك لوله  سيستم به تنشي يا و آسيب گونه هيچ كه شود انجام نحوي به بايد  هستند،

 .نشود وارد  ساختمان

 برداری بهره دوره در توجه قابل نکات 

 مايدن رعايت را طبيعي گاز از استفاده ايمني هاي دستورالعمل و ضوابط كليه بايد مشترك.  

 و مسدود يا و فضا شدن كم به منجر كه خانه موتور نصب محل ساختمان در تغيير هرگونه 

  .تنيس مجاز شود، احتراق نياز مورد هواي تامين براي شده بيني پيش مسيرهاي شدن كم يا

 كه مركزي، حرارت سيستم يا و گاز اجاق از اعم گازسوز، لوازم و وسايل در تعبير هرگونه 

  .نيست مجاز شود، اوليه بيني پيش از بيشتر گاز مصرف افزايش موجب



 
 

 آگاهي با بايد ساختمان از خارج يا و داخل در گاز لوله عبور مسيرهاي در كاري كنده نوع هر  

 هيچ لوله روي محافظ پوشش و لوله به كه شود انجام نحوي به گاز لوله عبور مسيرهاي از

 .نشود وارد اسيبي گونه

 اب بايد تعميرات كاري، كنده هنگام در آن روي ياپوشش و گاز لوله  ديدن صدمه صورت در 

 .شود انجام مربوطه  ناحيه گاز شركت اطالع

 وجه يجه به  است، شده نصب  ناحيه گاز شركت توسط كه گاز فشار كننده تنظيم و كنتور 

 اي و تعمير جهت بايد مراتب آنها در اشكال هرگونه مشاهده صورت در. شود دستكاري نبايد

 .شود داده اطالع ناحيه گاز شركت به سرويس

 نندگانك مصرف كليه هماهنگي و اطالع بدون نبايد وجه هيچ به( كنتور از بعد) گاز اصلي شير 

 پس و كنندگان مصرف كليه اطالع و حضور با بايد گاز مجدد وصل. شود بسته ساختمان گاز

 گيريجلو براي. شود انجام مصرف، نقاط كليه گاز شير بودن بسته از كامل اطمينان حصول از

  .است الزم دهنده هشدار تابلوي نصب شير اين اتفاقي شدن بسته از

 حس يا و موتورخانه مشعل تنظيم در تغيير ويژه به گازسوز، لوازم در دستكاري هرگونه  

 .شود انجام مجاز هاي شركت يا و افراد توسط بايد مشعل، هواي و گاز فشار كننده

 حرارت  هاي سيستم در شعله محافظ و كنترل لوازم نمودن خارج مدار از و كردن قطع 

  .نيست مجاز مركزي

 شود استفاده زمين اتصال منظور به نبايد گاز كشي لوله از. 

 



 
 

  ساختمان گاز کشی لوله سیستم در تغییر 

 افراد طتوس و ناظر مهندس تاييد با بايد ساختمان، گاز كشي لوله سيستم در تغيير گونههر 

 .شود انجام مجاز شركتهاي يا و

 نآ از مجدد استفاده از قبل و ساختمان گاز كشي لوله سيستم در تغييرات پايان از پس 

 .شود رسانيده مربوطه ناحيه گاز شركت اطالع به بايد مراتب

 ازرسيب انجام براي بايد گرفتند، قرار نعمير تحت با و شده اجرا جديدا كه قسمتهايي كليه 

 واه فشار آزمايش تحت مقررات اين براساس و باشد دسترسي و مشاهده قابل  ناظر، مهندس

 .گيرند قرار(  نيتروژن گاز يا و) 

 بايد دهد، قرار تاييد مورد را گاز جديد كشي لوله سيستم اجراي  ناظر، مهندس چنانچه 

 رايب ناحيه، گاز شركت به گواهينامه اين از  اي نسخه ارائه. نمايد صادر را مربوطه گواهينامه

  .است الزامي گاز مجدد وصل

 كشي لوله سيستم توسعه يا و غيرمجاز تغييرات هرگونه از اطالع صورت در ناحيه گاز شركت 

 ركمشت گاز قطع به نسبت باشد، شده انجام مقررات اين رعايت بدون كه ساختمان داخل گاز

 .نمايد مي اقدام

 گاز شركت اطالع به بايد  مراتب گاز، كشي لوله سيستم اوري جمع و ساختمان تخريب براي 

 .برسد ناحيه

 

   ساختمان گاز کشی لوله سیستم تعمیر 



 
 

 با  جازم شركتهاي يا و افراد توسط بايد ساختمان گاز كشي لوله  سيستم در تعمير هرگونه 

 .گيرد انجام  مقررات اين رعايت

 گاز هتخلي. شود تخليه باز و مناسب فضاي به لوله در موجود گاز بايد تعمير هرگونه از قبل  

 .باشد نمي مجاز گازسوز لوازم طريق از يا مركزي حرارت هاي ديگ احتراق محفظه در

 پوشدر با بايد مربوطه شير گاز، كشي لوله سيستم از گازسوز لوازم اتصال قطع صورت در 

 .گيرد قرار نشتي آزمايش مورد سپس و مسدود مناسب

 پوشش به آسيب از جلوگيري جهت توكار، گاز لوله تعميرات انجام و كاري كنده گونه هر 

 .شود انجام ممكن زمان حداقل در بايد لوله  خارجي

 از يشب اضافه بار و تنش گونه هيچ نبايد ساختمان، گاز كشي لوله تعميرات انجام هنگام در 

 .شود وارد لوله به مجاز حد

 گاز کشی لوله  حفاظت 

 و ارديو از كه هايي لوله)  شود وارد برآن بار كه باشد نحوي به گاز لوله قرارگيري محل  اگر 

 .شوند محافظت وارده بارهاي برابر در بايد(  كنند مي عبور ساختمان كف و سقف

 آسيب دچار ديگر علل يا مكانيكي صدمات اثر در ساختمان گاز كشي لوله شبكه اگر 

 الحذيص حقوقي يا و حقيقي افراد طريق از بايد او  قانوني نماينده يا ساختمان شود،صاحب

 .نمايد اقدام آمده پيش اشكل رفع براي

 لهبالفاص بايد نمايد، ايجاد را خطرناكي وضع گاز كشي لوله به وارده آسيب كه صورتي در 

 قداماتا و قطع ساختمان اصلي شير طريق از ،گاز او قانوني نماينده يا ساختمان صاحب توسط



 
 

 کعلم روي شير بستن اضطراري موارد در. شود انجام فورا آمده پيش اشكال رفع براي بعدي

  .باشد مي مجاز

 اي ساختمان صاحب نباشد، انجام قابل فوق بندهاي  مفاد كه نحوي به صدمه بروز صورت در 

 و داخل ايمني گاز، كامل قطع زمان تا و مطلع، را ناحيه گاز اداره فورا بايد او قانوني نماينده

 .نمايد كنترل را ساختمان خارج

 ولهل شبكه اجراي منظور به كردن سوراخ يا شكافتن بريدن، اثر بر كه ساختمان قسمت هر 

 مجددا زگا كشي لوله خاتمه از پس بايد ببيند، آسيب يا و شود ضعيف ساختمان، گاز كشي

 .گردد بازسازي خطر بي و ايمن حالت به و شده تقويت و تعمير

 محدوده زير نبايد شوند مي حفر ساختمان پي موازات به گذاري لوله براي كه هايي كانال 

 .گيرد قرار پي باربر سطح

 

 خانگی و تجاری کنندگان مصرف برای ایمنی نکات 

  صحيح شيوه كه فردي. باشد نمي خاص سن و افراد مخصوص گازسوز وسايل از استفاده 

 خواهد حفظ احتمالي حوادث از را اطرافيانش و خود داندمي  را گازسوز وسايل از استفاده

 فراد،ا ساير و فرزندان به آن آموزش و گازسوز وسايل از استفاده در ايمني اصول رعايت با. كرد

 .دهيم هديه ايشان به را آسايش

 هك هستند گاز مصرف سامانه در مهم بسيار وسايل از اصلي شير بخصوص و گاز شيرهاي 

  .ببنديد را آنها مسافرت هنگام يا و اضطراري شرايط در. دارند را جريان وصل و قطع وظيفه



 
 

 هر سسپ و  شويد مطمئن گاز شيرهاي تمامي بودن بسته از گاز، اصلي شير بازكردن هنگام 

  .نماييد باز  نشتي، عدم كنترل با را شير

  از يشب نبايد شيلنگها طول. باشند گاز مخصوص و شده تقويت نوع از بايد گاز شيلنگهاي 

 بازديد يكبار وقت چند هر شيلنگها. گيرند قرار حرارت معرض در نبايد و باشد سانتيمتر 857

 .گردند تعويض شدن فاسد صورت در و شوند

  به اگر .باشد مي شيرگاز و گازسوز وسايل به گاز شيلنگ كردن محكم براي شيلنگ بست 

 و ادثهح بروز و بريدگي باعث تواند مي گردد استفاده سيم از استاندارد بست از استفاده جاي

 با ،است گاز شيلنگ به مربوط انفجار و سوزي آتش حوادث بيشتر. شود فراواني هاي آسيب

 .دهيد نجات را خود جان دقت و هزينه اندكي

  هيدد انجام را نشتي عدم آزمايش صابون كف با آن، كردن محكم و فلزي بست بستن از پس .

  .شود مي سوزي آتش باعث زيرا ندهيد انجام كبريت شعله با را كار اين هرگز

  زا متر يک حداقل و باشد داشته بخود مخصوص و مجزا دودكش يک بايد گازسوز وسيله هر 

 از تماًح بايد دودكش كالهک  كنيد دقت. باشد باز متر يک آن اطراف و  باالتر بام پشت كف

  .باشد H نوع

 از تركم فضاي در نبايد ها آبگرمكن. هستند گازسوز وسايل ترين حادثه پر از ها گرمكن آب 

 دريچه بوسيله آن كامل سوخت براي نياز مورد هواي آنكه مگر گردند نصب مربع متر 07

 حوادث آمار بيشترين باشد، سانتيمتر 85 حداقل بايد آن دودكش قطر. شود تأمين باز دائمي



 
 

 در آن نصب و فوق موارد رعايت عدم بعلت ديواري هاي آبگرمكن به مربوط گاززدگي

 .است زمين زير در يا و حمام كنار در و كوچک هاي آشپزخانه

 در الاشك چند يا يک بعلت فوت به منجر( خفگي و گرفتگي گاز) گاززدگي حوادث بيشتر 

 .است دودكش سيستم

 اي نارنجي زرد، رنگ است درست سوختن نشانه گازسوز آبگرمكن و بخاري شعله آبي رنگ 

 با هوا ورود راه بازكردن ضمن بنابراين. است خطر و سوزي ناقص هوا، كمبود عالمت قرمز

 .بگيريد تماس كار تعمير

  بالكن و سقف زير يا مسقف هاي خلوت حياط راهروها، داخل دودكش خروجي دادن قرار از 

 .نماييد خودداري افقي، صورت به و

   مطمئن دودكش مسير بودن باز از توانيد مي روش 4 با آبگرمكن و بخاري از استفاده از قبل 

 :شويد

     شعله  چنانچه و داده قرار دودكش ورودي در( كبريت يا شمع مانند) كوچكي شعله 

 .است سالم و باز آن مسير شد كشيده دهانه داخل بطرف

      دهيد حركت دودكش مسير داخل و نموده متصل طناب به را اي وزنه. 

      مشاهده ديگر طرف در آنرا نور داده قرار طرف يک در را( قوه چراغ)  روشن چراغ 

 .نماييد

  كالهک و عمودي ارتفاع بدون پنجره، يا ديوار از آن خروجي كه هايي دودكش H عالوه است 

 و گاززدگي باعث و شده مسدود پرندگان گذاري النه با متعددي موارد در مكش، نداشتن بر



 
 

 نروش از قبل بويژه ها آن بازديد و ها دودكش صحيح نصب بنابراين. است شده اي عده فوت

 .شود مي توصيه زمستان فصل ابتداي در بخاري كردن

 ناردرك بام پشت روي نبايد همچنين و بوده هواكش يا پنجره نزديک نبايد دودكش خروجي 

 كه دارد وجود ساختمان داخل به دودكش خطرناك گازهاي برگشت امكان زيرا باشد، كولر

 .است خطرآفرين بسيار

 هواي بايد كند مي هدايت خارج به را احتراق از حاصل گازهاي دودكش، كه مقدار همان به 

 ذال. شود مي افراد خفگي باعث و شده متوقف دودكش مكش گرنه و شود ساختمان وارد تازه

 و درب درزهاي و ها روزنه دائمي، هاي دريچه از اعم ممكن راه هر از تازه هواي ورود امكان

  .نماييد ايجاد را ها پنجره

 فضاهاي به احتراق از حاصل سمي گازهاي نفوذ احتمال بايد ها دودكش مسير انتخاب در 

 براي الزم هاي بيني پيش و گيرد قرار توجه مورد ها، دودكش عبور محل ديوارهاي مجاور

  .آيد عمل به ها دودكش طراحي هنگام در خطر اين از جلوگيري

 و اجرا  مشترك،  هاي دودكش طراحي  است الزم مشترك، دودكش از استفاده صورت در 

 افراد توسط مشترك هاي كش دود با مرتبط موارد كليه همچنين و آنها نهايي هاي ازمايش

 .گردد كنترل و انجام مقررات اين و مهندسي اصول اساس بر و صالح ذي

 زگازسو وسيله دودكش دهانه با برابر و اندازه هم مسير تمام در بايد دودكش هاي لوله قطر 

 گازهاي شده، ناقص مكش زيرا ندهيد كاهش آنرا قطر تبديل، از استفاده با گاه هيچ باشد،

 .شود مي مسكوني فضاي وارد خطرناك و سمي



 
 

  خاريب نصب در. باشد ايمني اصول رعايت با و اي حرفه افراد توسط بايد گازسوز وسايل نصب 

 تصلم ديواري دريچه و بخاري به رفته، فرو يكديگر در محكم بطور دودكش لوله قطعات بايد

 بست اب استاندارد، بايد شلنگ باشد، دسترس در و بخاري كنار نبايد گاز، شلنگ و شير. شود

 .باشد( سانتيمتر 857 حداكثر) كم طول و محكم فلزي

  باشد نداشته زمين روي ناپايدار و لغزنده حالت شود كنترل بخاري نصب از پس. 

  قابل وسايل و چوبي كمد رختخواب، پرده، و پنجره نزديک نبايد بخاري و گاز اجاق نصب 

 .باشد اشتعال

  نكنيد تبديل گازسوز به را نفتي گرمايي وسايل ساير و بخاري هرگز.  

 

 ماييدن منتقل آزاد هواي به را او سريعاً شديد، مواجه مونواكسيدكربن گاز با مصدوم با نانچهچ 

 هشمار با سريعا و  داده انجام را قلبي احياء عمليات بايد است شده تنفس قطع دچار اگر و

 .بگيريد تماس اورژانس 885 تلفن

  دهيد انجام را زير اقدامات  ساختمان در گاز بوي استشمام صورت در: 

o  انفجار رازي نزنيد فندك و كبريت يا و نكنيد روشن را چراغ هرگز است تاريک فضا اگر 

 .شود مي سوزي آتش و

o ًبنديد را گاز اصلي شير فورا.  

o بزنيد بيرون را گاز خيس اي پارچه با كرده باز را ها پنجره 

o كنيد خاموش گاز تجمع محل از خارج در را برق كنتور كليد. 



 
 

 باشيد مراقب و نماييد خودداري ساختمان در آمد و رفت مسير در گازسوز وسائل نصب از 

 .باشند نداشته برخورد بخاري با بازي، هنگام كودكان

 صرفم افزايش باعث نتيجه در و آبگرمكن مداوم كاركرد باعث ها لوله و شير از گرم آب نشتي 

 .شود مي زدگي گاز خطر و اكسيژن كمبود باعث آن بر عالوه. شود مي هزينه و

 بگيريد تماس 853 تلفن با فورا گاز نشتي يا و حادثه هرگونه صورت در. 

 كشدود هرگز كنيد استفاده گرمايش براي بخاري از ساختمان شومينه بجاي داريد قصد اگر 

 .نكنيد رها دارد بيشتري قطر كه شومينه دودكش مسير در است كم آن قطر كه را بخاري

 گردند دستكاري نبايد وجه هيچ به رگالتور و كنتور. 

 شوند مسدود مناسب درپوش با بايد استفاده بال شيرهاي كليه. 

 خود به خسارت باعث مسكوني هاي مجتمع در گاز مصرف بهينه و ايمني نكات رعايت عدم 

  .شد خواهد مجتمع ساكنين ساير و

 هب اطالع سپس و است گاز شير بستن اقدام اولين گاز، بوسيه سوزي آتش بروز درصورت 

 .باشد مي آتش كردن خاموش بعد و نشاني آتش

 دهيد قرار مناسب محل در را نشاني آتش هاي كپسول است ذكر به الزم. 

 

 گاز بهینهمصرف  .6

 رد ييها استيس و ها روش يريكارگ به و اتخاذ ،الگوها انتخاب ،گاز مصرف يساز نهيبه از نظورم

 سعهتو و حيات استمرار متضمن تنها نه مي باشد و مطلوب يمل اقتصاد نظر از كه است گاز مصرف



 
 

 يانعم نيهمچن.شود يمفراهم  يآت يها نسل و همگان يبراگاز  يانرژ يبقاءبوده بلكه  جامعه داريپا

بطور خالصه .بود خواهد گاز نادرست مصرف از يناش يطيحم يها يآلودگ گسترش و ديتول يبرا

 .گاز، فوائد زير را در بر خواهد داشت مصرف يساز نهيبه الزاماترعايت 

 و جلوگيري از هدرروي آن گازكاهش ميزان مصرف .8

 مصرفي گازهاي پرداخت شده توسط مردم براي كاهش هزينه.5

 دمايي ساختمان به دليل رعايت اصول و استانداردها ايجاد شرايط مطلوب.4

 هاي فسيليكاهش آلودگي محيط زيست ناشي از مصرف سوخت.3

 امكان استفاده بيشتر از گاز در توليد ساير مشتقات نفتي .5

 بر مختلف عوامل تاثير چگونگي و ميزان از اطالع ،مصرف صحيح مديريت و ريزي برنامه منظور به

چگونگي مديريت مصرف گاز مي در لذا در ادامه مطالبي آورده مي شود كه .است ضروري مصرف

قبل از آن مقدمه اي در مورد گاز طبيعي، مشخصات و نحوه توليد آن ذكر مي تواند موثر باشد اما 

 گردد.

  مصرف گازراهکارهای صرفه جویی در 

دو جداره موتورخانه هاي هوشمند و از .راهكارهاي زيادي براي صرفه جويي در مصرف گاز وجود دارد

كه ..و . تا عايق بندي ساختمان و عايق كردن در و پنجره ها گرفته تا نصب پرده هاي ضخيم و قطور

و برخي شامل  برخي از آن ها نيازمند تغييرات ساختاري و اساسي در ساختمان و فضاي زندگي 

جويي مـصرف گاز در در صرفهآورده مي شود كه مطالبي ادامه در .هزينه هاي كمتر مي باشد

 .كاربرد فراواني دارد هاساختمان



 
 

 

 

 

 

 موتورخانهسازی مصرف انرژی در بهینه 

ها مد نظر قرار در مصرف گاز در ساختمان ييجود در بحث صرفهيكه با ين مواردياز مهمتر يكي

 م شامليكنيدر موتورخانه صحبت م گازدر مصرف  ييجوكه از صرفه يزمان.موتورخانه استرد يگ

 باشد.يس منظم ميو سرو يبندقيزات تا عاياز جمله انتخاب مناسب تجه يموارد

 

 

 

 

 

 

 

  

 :انتخاب مناسب تجهزات موتورخانه 

ود، بلكه شيآنها نم يبازدهش يبر افزا ينيها تضمت دستگاهياد داشته باشد كه باال بودن ظرفيبه 

افته و طول عمر يش يگردد تعداد دفعات روشن و خاموش شدن دستگاه افزايت باال باعث ميظرف



 
 

زات آن را متناسب بـا حجم ساختمان در نظر يت موتورخانه و تجهيرو ظرفنياز ا.زات كم گردديتجه

طابق د تا از تيريبگ ييراهنما يستم مناسب موتورخانه حتما از مشاور انرژيانتخاب س يبرا.ديريبگ

نان حاصل يزات موتورخانه اطمير تجهيح دودكش و سايگ و مشعل، كاركرد صحيت ديظرف

 زيادي كمک موتورخانه نگهداري و موتورخانه تعمير روند به موتورخانه ساختار شناخت.ديينما

 .كند مي

نحوه عملکرد کلی موتورخانه 

 :زير تشكيل شده است ءبه صورت كلي  موتورخانه از سه جز

 .: در سيستم هاي حرارتي مولد هاي گرما ديگ يا بويلر ها هستندمولد های حرارتی

: گرماي توليد شده در مولد حرارتي از طريق مبدل هاي حرارتي به داخل مبدل های حرارتی

 مبدل هاي حرارتي به دو دسته كلي تقسيم مي شوند كه دسته اول جهت.ساختمان منتقل مي شوند

آبگرمكن و دسته دوم  ،داخل خانه هستند مثل منابع كويلي، منبع دو جداره يگرم كردن آب مصرف



 
 

مبدل هاي حرارتي جهت گرم كردن واحد و ساختمان هستند مانند رادياتور ها، فن كوئل ها و 

 .هواساز ها

لوله هاي رابط نقش انتقال گرماي سيال به مبدل هاي حرارتي و بازگرداندن آن به  لوله های رابط:

 .دارندرا مولد هاي حرارتي 

 .پرداخته مي شود، از تجهيزات مهم موتورخانهبرخي مختصر به توضيح در ادامه 

 

 طرز کار موتورخانه به صورت کلی

 

 (مولد های حرارتی)دیگ یا بویلر 

تمامي .مركزي ديگ يا بويلر است كه تاثير مهمي در طرز كار موتورخانه داردقلب يک سيستم حرارت 

بويلر به كمک دستگاهي به اسم مشعل آب را .گرمايش يک ساختمان از اين واحد گرفته مي شود

آتش از طريق مشعل در داخل بويلر ايجاد شده و آب پس از عبور از فضاي گرم داخل .گرم مي كند



 
 

 )مبدل هاي ظر رسيده و پس از گردش داخل بويلر به سمت مصرف كننده هامورد ن يبويلر به دما

پس از آن كه حرارت از طريق مبدل هاي حرارتي به فضاي ساختمان وارد .حرارتي( حركت مي كند

مي شود، آبي كه دماي خود را از دست داده و حرارت خود را به محيط منتقل كرده است به ديگ 

اين فرآيند گردش آب در داخل ديگ و مبدل هاي حرارتي به صورت .شودباز مي گردد تا مجددا گرم 

دائم انجام شده و تا زماني كه نياز به آب گرم مصرفي و گرمايش ساختمان داشته باشيم سيستم به 

به كمک قطعه اي به نام ترموستات دماي آب موجود در ديگ را تنظيم .همين صورت كار مي كند

 .تقسيم مي شوندو فوالدي   ديگ چدنيحاظ جنس به دو دسته از لها عموما ديگ .مي كنيم

 

 

 فوالدیدیگ  چدنی چدنی یگد

 

مشعل ها 

در واقع مشعل ها خود مولد حرارتي اصلي سيستم .بخش ديگر مولد حرارتي مشعل ها هستند

مورد ديگ را به دماي اين تجهيزات با ايجاد شعله و دميدن آن در داخل ديگ ها، آب داخل .هستند



 
 

مشعل متناسب با ديگ .مشعل ها روي ديگ نصب شده و مكمل بويلر ها هستند.دنظر مي رسان

از  استفاده.موتورخانه انتخاب و از نصب مـشعل خيلـي بـزرگ بـا ظرفيت حرارتي باال پرهيز شود

هاي مربوط به سوخت، كاهش هاي اساسي براي كاهش هزينههاي استاندارد يكي از گاممشعل

 و كاهش هزينه سرويس و تعميرات است. آلودگي

 .مشعل ها از نظر عملكردي داراي بخش هاي زير مي باشند

 بخش هوارسان 

 بخش سوخت رساني 

 بخش ايجاد جرقه  

 

 

مبدل های حرارتی 

بخش اصلي ديگر موتورخانه كه در طرز كار موتورخانه تاثير مهمي دارند مبدل هاي حرارتي هستند 

 .سيال با دماي باال و انتفال حرارت آن مي باشد كه وظيفه آن ها دريافت

 :دو كاربرد اصلي دارند توليد شده در تمامي موتورخانه هاحرارت 

 گرم كردن آب گرم مصرفي 

 گرم كردن محيط ساختمان 

 



 
 

 

 

 گرم کردن آب گرم مصرفی 

تمامي ساختمان ها، نيازمند آب گرم براي مصارف دوش ها و شيرآالت بهداشتي ساختمان 

 .گرمايش اين آب ها از طريق تجهيزي به نام آبگرمكن ها انجام مي شود.هستند

: در طرز كار موتورخانه، آبي كه در داخل ديگ ها و سيستم موتورخانه به گردش نکته بسیار مهم

اقع در و.در مي آيد با آبي كه از طريق دوش ها و شيرآالت ساختمان استفاده مي كنيم متفاوت است

در داخل موتورخانه دو نوع آب داريم: نوع اول آب داخل خود سيستم موتورخانه )كه سياه رنگ و 

شير آالت بهداشتي خارج از غير قابل نوشيدن است( و نوع دوم آب شرب منازل و ساختمان است كه 

مصرفي  به آب خود راآب گرم ديگ وارد آب گرمكن شده و بدون برخورد مستقيم، گرماي .مي شود

 :سه نوع آبگرمكن داريم كه مورد استفاده هستند عمدهبه صورت .نمايدمنتقل مي 

 منبع كويلي 

 منبع دوجداره 

 آبگرمكن صفحه اي 



 
 

 

oمنبع کویل دار 

اين مدل از منابع به صورت استوانه اي شكل 

حجم زيادي از آب مصرفي در داخل .هستند

يک كويل مسي در داخل آن .آن موجود است

وجود دارد كه آب گرم ديگ وارد آن شده و 

طريق اين كويل مسي، گرماي آن به آب 

 .مصرفي منتقل مي شود

oمنبع دوجداره 

همان طوري كه از اسم آن پيداست، منبع دوجداره داراي دو منبع جداگانه است كه در داخل هم 

گرماي آب .بع داخلي، داراي آب مصرفي استمنبع بيروني، داراي آب گرم ديگ است و من.هستند

 .داخل منبع بيروني به منبع داخلي منتقل مي شود و باعث گرمايش آن مي شود



 
 

 

 

oمبدل صفحه ای 

حجم بسيار كمي دارند و از  ،ها مبدلاز  اين نوع

 آب گرم مصرفي و آب.صفحات نازكي تشكيل شده اند

گرم ديگ به صورت جداگانه وارد آن شده و بدون 

 .برخورد مستقيم، با يكديگر انتقال حرارت دارند

 گرم کردن محیط ساختمان 

مه ادسته دوم مبدل هاي حرارتي، جهت گرم كردن محيط ساختمان در زمستان ها هستند كه در اد

 .محيط اشاره خواهد شد به معرفي رايج ترين مبدل هاي حرارتي جهت گرمايش

oرادیاتور ها 



 
 

آب گرم توليد شده در ديگ هاي .مي باشندبسيار رايج در گرمايش ساختمان رادياتور يا شوفاژ 

موتورخانه وارد آن شده و به كمک پره هاي رادياتور گرماي آب داخل رادياتور به محيط منتقل مي 

آب گرم پس از اينكه دماي خود را از .شود

به موتورخانه برگشته تا مجددا دست مي دهد 

رادياتور ها در انواع آلومينيومي، .گرم شود

 موجود بازاردر ...فوالدي، شيشه اي و 

براي جلوگيري از هدر رفتن سوخت و .است

موارد ذيل در رادياتورها بايد  انرژي گرمايشي

 در نظر گرفته شود:

ها تركيدگي يا شكافي در لوله ،موتورخانه در.بندي كنيدآب گرم و رادياتور مركزي را عايق هايلوله

براي افزايش بازتاب حرارتي رادياتور، يک ورق آلومينيومي را در پشت آن قرار .وجود نداشته باشد

مبل يا اجسام ديگر را جلوي آن قرار ندهيد و اجازه دهيد .اف رادياتور را خلوت نگه داريداطر.دهيد

زيرا به مرور زمان اين وسايل گرماي توليد شده توسط  دكن آزادانه گردشهواي گرم داخل خانه 

محبوس شدن هوا داخل رادياتورها،  .كنند و نمي گذارند منزل شما گرم شودشوفاژ را جذب خود مي

توان اين مشكل را حل كرد و از اتالف گرما دهد با يک هواگيري ساده ميبازدهي آن را كاهش مي

 .جلوگيري كرد

oرادیاتور نصب شیر ترموستاتیک 



 
 

براي اينكه به صورت خودكار بتوانيم دماي هواي محلي كه رادياتور در آن نصب شده است را كنترل 

استفاده از شيرهاي ترموستاتيک رادياتور به  ،كنيم

بـا نصب ايـن شيرها .عنوان يک گزينه مناسب است

درجه حرارت محلي كه در آن رادياتور نصب شـده 

 بدين ترتيب.گرددترل ميكن اسـت بـه طـور خودكار

توان دماي اتاق را بر روي محدوده مناسب  )بين مي

گراد( تنظيم كـرد و در نتيجه درجه سانتي 58تا  81

ضمن اينكه با اين وسيله آسايش ساكنان نيز .رويه دما و اتالف انرژي جلوگيري نموداز باال رفتن بي

مت قي ها بـا يک شير ترموستاتيک ارزانكه مبناي محاسبات تهويه مطبوع است به راحتي و تن

 برآورده خواهد شد.

 

 

oها فن کویل 

اين مدل از مبدل هاي حرارتي همان طور كه از اسم 

آب .آن پيداست داراي دو جزء فن و كويل مي باشد

گرم از داخل كويل هاي مسي موجود گذشته و به 

كمک يک فن كه بر روي كويل ها مي وزد گرماي 

https://behfix.com/blog/%d9%81%d9%86-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%84/


 
 

زميني، سقفي و ديواري در بازار موجود  يفن كوئل ها به صورت ها .مي كند را به محيط منتقل خود

 .است

oهوا ساز ها 

داراي حجم هوادهي هواساز ها .هواساز ها معموال روي پشت بام يا محيط هاي باز نصب مي شود

گرمايش يا سرمايش يک ساختمان را تامين  دبااليي مي باشند و يک يا چند دستگاه آن مي توان

هوا ساز ها نيز داراي كويل هاي مسي مي باشند و داراي فن هاي قدرتمندي هستند كه هوا را .كند

ها داراي فيلتر مي همچنين هواساز .از طريق كانال ها به نقاط مختلف ساختمان منتقل مي كنند

باشند كه باعث جذب ذرات در ورود به 

 .ساختمان مي شود

منبع انبساط 

منبع انبسط جز بسيار مهم و تاثيرگذار 

زماني كه آب داخل .سيستم موتورخانه است

موتورخانه گرم شده، اين گرمايش همراه با 

آب منبسط شده و حجم آن .انبساط آب است

براي .دچار مشكل مي شودسيستم موتورخانه با افزايش حجم آب و عدم كنترل آن، .افزايش مي يابد

 .همين از طريق منبع انبساط، ميزان افزايش و يا كاهش حجم آب را كنترل مي كنند

پمپ 



 
 

از حركت  ين افـت فـشار ناشـي، جبران و تـاميستم حرارت مركـزيفه پمپ گردش آب در سيوظ

 گ ويد ،اتورهايها، اتصاالت رادآب در لوله

ـن پمپ در ياست، انتخـاب مناسـب ا...

انتخاب .موثر است يكاهش مصرف انرژ

 يد بر اساس بار حرارتيت پمپ بايظرف

آب در گردش صورت  يساختمان و دما

از يت كمتر از حد مورد نيپمپ با ظرف.رديگ

نان ش ساكين آسايخواهد شد و همچن يكيالكتر يش از حد انرژيجـاد اسـتهالك و مصرف بـيباعث ا

 ن نخواهد شد.يز تاميواحد ن

 يارنگهد يهانهي، هزيانرژ ياز، عـالوه بر بهايت باالتر از حد استاندارد مورد نيانتخاب پمپ با ظرف

ش ينكه پمپ بزرگتر باعث افزايضمن ا.ستيشه پمپ بزرگتر، بهتر نيهم .دهديش ميز افزايرا ن

ها خواهد لوله يش خوردگيعبور آب و افزا يد صدايتولجه ياتورها و در نتيال در راديسرعت س

 يهاعالمت استاندارد باشد و از پمپ يد، دارايينمايكـه نصب م يد تا پمپيحتما توجه داشته باش.شد

 .دييباال استفاده نما يبا بازده

دودکش 

 .ددگريگ و مشعل ميش كاركرد ديانتخاب سطح مقطع مناسب دودكش باعث سوختن بهتر و افزا



 
 

اده ر دودكش استفيدر مس يين تعداد زانويازكمتر.باشد يقليصاف و صبايد دودكش  يسطح داخل

به داخل دودكش كالهک  ياز ورود اجسام خارج يريدودكش و به منظور جلوگ يدر باال شود.

 .نصب شود يمناسب

 

ستم کنترل هوشمند موتورخانه یس 

 استفاده يمعمـول يهاآب از ترموستات يم دمـايتنظـ يها برااز موتورخانه ياريدر حال حاضر در بس

ط ين است كـه موتورخانـه در شراين كار ايب اياز معا.گردديكنترل م يشود كه به صورت دستيم

ا ب (ابديياز ساختمان كاهش ميمورد ن يگرما) رونيب يهوا يش دمايمختلف مثال افزا ييآب و هوا

 يادار يهان در ساختمانيهمچن.روديبـه هدر م ياديز يانرژ قين طريكند و از ايباال كار م يدما

بدون استفاده به هدر  يدهد و عمال انرژيت خود ادامه ميز موتورخانه به فعاليدر هنگام شب ن

 رود.يم

و  يتگو هف يساعت يزيرت برنامهيدر موتورخانه بـا قابل يستم كنترل هوشمند انرژياستفاده از س

در سيستم هاي هوشمند با توجه به .گردديم يط باعث كاهش اتالف انرژين بـا حسگر محيهمچن

دماي آب گرم در داخل رادياتورها تنظيم مي گردد و از  ،دماي محيط داخل و خارج ساختمان

و مسكوني تا  يادار يهاستم در ساختمانين سينصب ا.شودهدررفت انرژي جلوگيري مي 
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در موتورخانه  یحرارت یکارقیعا 

در  يگ كـه احتمال اتالف انرژياز د يخروج يهاژه لولهيواز موتورخانه به ييهاقسمت يكارقيعا 

 ديبا يكارقيكـه در عا يموارد.در كاهش مصرف سوخت خواهد داشـت ييآنها باال است نقش بسزا

جدار خارجي به آنها توجه شود شامل 

 ،به ديگبرگشت وهاي رفتديگ، لوله

دار منبع انبساط، منبع دوجداره يا كويل

برگشت آب گرم  و هاي رفتو كليه لوله

مصرفي و چرخشي بايد عايق كاري 

 .مناسب شود

   

 

یس و نگهداریروس 



 
 

 ييو از كارا يم و بررسيبه طور منظم تنظ هاي زماني مشخصدر دوره د يزات موتورخانه بايتجه

 نان حاصل شود.ين لوازم اطميح ايصح

د ن صورت عملكرير ايز شود، در غيو تم يـد هر سال قبل از دوره سرما بررسيمـشعل با يلتر هوايف

د توسط يرات مربوط به موتورخانه بايتعم.دهديش ميرا افزا گازو مصرف  شدهآن مختل 

 كاران مجرب انجام شود.سيسرو

ايد بابـد مـشعل موتورخانـه يش يموتورخانه شما افزا يينكه احتراق كامل انجام شده و كارايا يبرا

اسـت در صورت كامل بـودن سوختن  يهيبـد.اد شـوديستم شما زيس يم گردد تا بازده حرارتيتنظ

 دستور ت يرعا.فرستاده خواهد شدست يط زيد و به محيتول يكمتر ياگلخانه يدر مشعل، گازها

 يشيستم گرمايدر مورد مشعل عالوه بر كاهش مصرف سوخت، باعث باال رفتن بـازده س العمل ها

 ز خواهد شد.ين

تم سياحتراق در س يش هوايگرماشيپ يبا نظر متخصصان برا يزاتيتوان تجهيدر صورت امكان م

 در باال رفتن بـازده مشعل دارد. ياهنقش عمد يش سوخت مصرفيگرماشيپ.در نظر گرفته شود

باعث انتقال  ييزدارسوب.برخوردار است الزم است ييباال يكه آب از سخت ييدر جاها ييزدارسوب

 د ازين كار بايا يبرا.موتورخانه خواهد شـد ييش كارايجه افزايبهتر حرارت مشعل به آب و در نت

 ر استفاده گردد.يگيسخت

 

 

موتور خانهرح ملی بهینه سازی ط 



 
 

توسط شركت ملي   رح ملي بهينه سازي موتور خانه با هدف كاهش مصرف سوخت گاز طبيعيط

 87ر مصرف گاز طبيعي گاز ايران به شركت هاي تابعه ابالغ گرديده كه با اجراي اين طرح، حداقل د

 شود.درصد صرفه جويي حاصل مي

 اي موتورخانه حرارت مركزيدر بخش خانگي و تجاري كه دار در اين طرح تمام مشتركين

 مراجعه و ثبت نام كنند. www.nigc.irتوانند به سامانه مي باشند، مي

وب نظيم مشعل، نصب رسبه صورت رايگان در خصوص ت توانندمشتركين با ثبت نام در اين طرح مي

 منازل مسكوني و تجاري خود اقدام نمايند.  هايگير و عايق كاري موتورخانه

ثبت نام، درخواست مشترك به شركت  انجام مراحلمشتركين واجد شرايط پس از ورود به سامانه و  

مجري ابالغ و كارشناس شركت تاسيساتي به همراه كارشناس ناظر شركت گاز استان اصفهان از 

 .د، مشخص مي شودنتجهيزاتي كه نياز به اصالح دارمحل موتورخانه بازديد و 

، كارشناس ناظر شركت گاز از محل بازديد، ميزان رو پايان كا اصالحي مذكور پس از انجام اقدامات

طرح را به شركت تاسيساتي طرف  را بررسي و پس از آن هزينه هاي و حجم عمليات اجرا شده 

 د.نكنقرارداد پرداخت مي

رف ش مصاين طرح مزاياي فراواني براي مشتركين كه داراي موتورخانه هستند دارد كه عالوه بر كاه

 هاي زيست محيطي منجربه كاهش ميزان آالينده ،گاز طبيعي و صرفه جويي اقتصادي

 ي گردد.م

هاي ساختمان كه نقش مهمي در كاهش مصرف گاز بخشو مهم تجهيزات ساير بغير از موتورخانه، 

  دارند به قرار زير مي باشد:



 
 

 های دوجدارهپنجره 

يک پنجره از طرفي .گيردها صورت ميساختمان از طريق پنجرهدرصد اتالف انرژي  47تا  57حدود 

لذا .برابر يک ديوار عايق كاري شده هم اندازه خود تلفات حرارتي دارد 87با شيشه تک جداره تقريباً 

هاي دوجداره روشي مدرن براي پنجره

جلوگيري از هدر رفتن انرژي درون خانه 

هاي دوجداره يک اليه گاز در پنجره.هستند

يا هواي ساكن بين دو شيشه قرار داده 

گاز و هواي ساكن به عنوان عايق .شودمي

گرما عمل كرده و تا حد قابل قبولي از اتالف 

توانيد يک اليه ديگر شيشه يا اكريليک شفاف روي پنجره همچنين مي.كند انرژي جلوگيري مي

ن فضا بايد مقداري ماده جاذب در اي.ها را به طور كامل درزبندي كنيدنصب كرده و فضاي بين آن

 د.فته شور، كامال گرطوبت قرار داد تا رطوبت اين فضا

آلومينيوم  و UPVC هاي استانداردها اسـتفاده از قاببراي كاهش تبادل حرارتي از طريـق پنجره

به عنوان چهارچوب  UPVC هاي استاندارداستفاده از قاب.بريک استاندارد بـسيار مـوثر استترمال

مي ها به حداقل ممكن از طريق اين نوع پنجرهرا اتالف گرما  ،پنجره دوجداره، به علت عايق بودن

 .دانرس

 های ویژه پنجرهعایق 



 
 

توان بر روي شيشه شوند به راحتي مياين عايق ها را كه به شكل برچسبهاي شفاف ساخته مي

اين برچسبها باعث .آنها به وجود آورد هاي دو جداره را درها چسباند و بخشي از خواص پنجرهپنجره

از ورود گرما در تابستان و اتالف حرارتي در شوند مي

در واقع اين .به ميزان قابل توجهي كاسته شودزمستان 

كاهش ميزان تشعشع خورشيد از پنجره ها، با  هابرچسب 

ساعت  كرده،از ورود گرماي خورشيد به داخل جلوگيري 

و هزينه انرژي مصرفي تجهيزات  وكاركرد فن كويل ها 

 .دهد كاهش ميرا تاسيسات ساختمان و موتورخانه 

ها هاي پالستيكي شفاف بر روي پنجرههاي موجود، نصب ورقهراه ديگر براي باال بردن كارآيي پنجره

با چسب دوطرفه طوري به پنجره بچسبانيد كه چند ميليمتري با آن را ها چنانچه اين ورقه.است

 .ندكنداشته باشد، مانند پنجره دوجداره عمل ميفاصله 

هاي خود رنگ دودي به پنجرههمچنين مي توان 

اگر اين مساله شما را نگران نماي بيروني .بزنيد

د رنگ توانيساختمان كند، براي رفع اين نگراني نيز مي

اين كار .هاي خود بزنيددودي را از داخل به پنجره

انرژي سرمايشي يا باعث جلوگيري از تلف شدن 

 شود.گرمايشي در فصول مختلف مي



 
 

توان انجام داد اين است كه در چند هفته از سال كه هوا خيلي سرد است بر تري كه ميكار ساده

و دور تا دور آن را  هها نايلون كشيدروي پنجره

اقدام، با اين .سب نواري پهن چسباندبا چ

شرايط آسايش باالتري براي ساكنين ايجاد 

و در كنار آن در مصرف سوخت نيز  شده

 .شودجويي ميصرفه

 

  درز گیر 

البته توجه .درز همه پنجره ها را با درزگير بپوشانيد

داشته باشيد، در صورتي كه از بخاري گازي استفاده مي 

كنيد و يا پكيج شما از هواي داخل منزل استفاده مي 

تازه باز كند حتماً قسمتي از درزها را براي تأمين هواي 

 .بگذاريد

 پرده ها  

دار كه پنجره را كامالً بپوشاند هاي كامالً ضخيم و چيننصب پرده

ها اين پرده.تواند جلوي اتالف حرارت را به مقدار زيادي بگيردمي

نک گيرند و به خدر فصل تابستان نيز جلوي تابش خورشيد را مي



 
 

هاي زياد چين.اگر آستر براق داشته باشندبويژه  كنندداخل ساختمان كمک شاياني مينگه داشتن 

هاي دو اليه با يک بخش ستفاده از پردها.كندپوشش مناسبي در برابر اتالف گرما ايجاد مي ،پرده

 .تواند حرير يا توري باشد هم براي جلوگيري از اتالف گرما مفيد استضخيم و بخش زيرين كه مي

پرده بايد طوري باشد كه هوا نتواند پشت آن .استبه اندازه بودن و نصب صحيح پرده بسيار مهم 

 توان فاصله ريل پرده تا ديوار را با چيزي مانند تخته پركرد يابراي اين كار مي.آزادانه حركت كند

توان پايين پرده را با همچنين مي.پرده تا ديوار ادامه پيدا كندها را طوري به پرده زد كه خود گيره

 .ابت كرداي بر روي ديوار ثوسيله

در طول روز پرده هاي خود را باز كنيد تا نور خورشيد وارد شود تا از اين گرماي رايگان استفاده 

نگداشته و بدين گرما را در اتاق هاي شما  تاوقتي هوا تاريک شد، پرده هاي خود را ببنديد .كنيد

 ترتيب مصرف گاز كاهش يابد.

 کم مصرف ودارای نشان استاندارد  انتخاب وسایل گازسوز  

انتخاب وسايل گازسوز استاندارد اولين قدم در راه حفـظ ايمني و كاهش مصرف سوخت است اما 

ميزان مصرف انرژي را از برچـسب  .اين بدان معنا نيست كه تمام وسايل استاندارد كم مصرف باشند

 .ندداشته باشتهيه كنيد كه برچسب انرژي توان متوجه شـد، پس در گام بعدي وسايلي انرژي مي

 بازده انرژي مربوط به هر وسيله بر روي برچسب انرژي آن قيد شده است.



 
 

  

 

ز كننده ارساني هستند كه بر روي تجهيزات استفادههاي اطالعهاي انرژي، برچسببرچسبدرواقع 

هاي مختلف شوند و به روشهاي انرژي نصب ميحامل

، حرارتي بازدهمفاهيمي نظير وضعيت مصرف انرژي ساليانه، 

هرچه .كنندهاي انرژي را مشخص ميجويي و يا هزينهصرفه

تر جويي بيشداراي بازده و صرفه وسيلهرده انرژي باالتر باشد 

اده د حرف انگليسي نشانرده انرژي با ..مي باشددر مصرف گاز 

از حروف ابتدايي زبان انگليسي اين حرف، هرچه  مي شود،

جويي زياد، بـا صرفه B-A به عنوان مثال رده انرژي.است آنباشد نشانه پايين بودن اتالف انرژي در 

 جويي كمصـرفهبا   F-E رده انرژي جويي متوسط،با صرفه D-C رده انرژي

 مي باشد.



 
 

 یگاز یبخار 

ـا يد با متراژ خانه يم بايكنيكه انتخاب م يبخار

ش آنجا استفاده يگرما يكـه قرار است برا يمحل

رگ بـز يک بخاريد يهرگز نبا.شـود متناسب باشد

ا انتخاب يه كرد و يط كوچک تهيک محي يرا برا

 .بزرگ اشتباه است ييفضا يكوچک برا يک بخاري

ار ي، از نكـات بـسيدارا بودن برچسب انرژ

كـه انتخاب  يبخـار.بـدان توجـه نمـودـد يبا يـک بخـاريـد ياسـت كـه در هنگام خريمهم

 .برخوردار باشد ييباال يد از بازده انرژيم بايكنيم

 است:یر الزامیز یمنیت نکات ایگازسوز رعا یدر هنگام استفاده از بخار 

 شود. يگازسوز بدون عالمت استاندارد خوددار يهاياز استفاده بخار 

 چند لحظه، بدون اتصال بـه دودكش روشن شـود، چرا كه  يبرا يد حتيگازسوز نبا يبخار

 شوند.يوارد اتاق م كشنده هستند يدكربن و گازهايمنواكس يمحصوالت احتراق كه دارا

 دودكش، در  ير دودكش و وجـود كالهک دودكش كـه در انتهايهمواره از باز بودن مس

د داغ يبا يلوله بخار،يعيبه صورت طب.نان حاصل شوديشود اطميرون از ساختمان نصب ميب

انجام  ين لوله به درستياز ا دودان انتقال ياد، جرين صورت به احتمال زيا ريدر غ.باشد

  .دكربن وجود دارديهوا با منواكس يشود و خطر آلودگينم



 
 

  براي جلوگيري از برگشت دود و گازهاي مضر به داخل دودكش و در نهايت به داخل محيط

ها داراي كالهک آيـد، بايـد دودكشتگي و يا وزش باد به وجـود مـيكه معموالً بر اثر گرف

 باشد.

 پس .تواند مقدار زيادي از انرژي گرمايشي را هدر دهدوجود هرگونه ترك در دودكش مي

 .سالي يک بار بررسي كنيدحداقل هايتان را دودكش

  سير سعي كنيد در م.اش صاف و صيقلي شده باشددودكشي را انتخاب كنيد كه سطح داخلي

 شود.استفاده كمتري دودكش، از زانويي 

 .استفاده مشترك از يک دودكش براي چند وسيله گازسوز، بسيار خطرناك است 

 .هرگز براي پيدا كردن محل نشت گاز از شعله كبريت استفاده نشود 

 كرده نبراي محكم كردن شيلنگ گاز، هرگز از وسيله گازسوز استفاده  ،بدون استفاده از بست

 بگذاريد.و بر دهانه شيرهاي غيرقابل استفاده درپوش 

 يديركاران مجاز و خدمات پس از فروش واحد توليد به تعميرا با يرات بخارينصب و تعم 

 و يمن بودن آن مطمئن شده و از گارانتيسپرد تا از ا

 خدمات پس از فروش آنها بهره گرفت.

  جیپک 

ردن گرم ك ياست كـه برا يشيل گرماياز انواع وسا يكيج يپك

ـستم ين سيا.روديآب هر واحد به صورت مستقل به كار م

دهنده آن در ليتـشك يشده است كه اجـزا يطراح ياگونهبه



 
 

 با استفاده از.هستندوار قابل نصب يد يبر رو ،قرار دارند و بـا توجـه بـه وزن كم يمجموعه كوچك

 ست.يبه موتورخانه ن يازيها ن، در ساختمانپكيج

ن يشتريه مناسب باشد تا عمل احتـراق بـا بيو امكان تهو يكاف يفضا يدارابايد ج، يمحل نصب پك

 يعمده مصرف آب گرم مصرف يهامحل نصب تا حد امكان به محلبهتر است .رديبازده صورت گ

 ک باشد.ينزد

 

  اجاق گاز 

نم بسياري از خا.استفاده نادرست از اجاق گاز استترين داليل اتالف سوخت در منازل، يكي از بزرگ

 جالب است بدانيد بعد از رسيدن به نقطه.ها بر اين باورند كه غذا با دماي باال سريع تر پخته مي شود

جوش، دماي باالتر فقط صرف تبخير آب غذا مي شود و 

زياد كردن بيش از حد .تاثيري در سرعت پخت آن ندارد

هاي بزرگ و كوچک روي شعلهشعله، قرار دادن ظروف 

ترين هاي كوچک، از مهمظروف بزرگ روي شعله

دار مرتكب هاي خانهاشتباهاتي است كه برخي خانم

در .شوندمي گازدرصد  37شوند و باعث هدر رفتن مي

تان باشد كه شعله اجاق گازتان بايد آبي ضمن، حواس

 .بسوزد



 
 

اجاق گاز باعث كاهش  يسوخته بر رو يغذا.ديم كنينظها را تز نموده و شعلهياجاق گاز را تمحتما 

شاندن پو.ديدر ظرف را بسته نگه دار ،ييدر هنگام پخت مواد غذا.شوديم شتريله و مصرف بيعمر وسـ

 .شوديش زمان طبخ ميان هوا و افزايل باعث كاهش جرياجاق با فو

 آبگرمکن 

گراد و حتي درجه سانتي 07تان را روي بايد دماي آبگرمكن گازجويي بيشتر در مصرف براي صرفه

گراد باشد، يعني شما داريد درجه سانتي 05اگر درجه آبگرمكن شما بيشتر از .كمتر تنظيم كنيد

 شان در ردههاي قديمي و آنهايي كه برچسب مصرف انرژيآبگرمكن.دهيدسوخت زيادي را هدر مي

C از .دهندرا هدر ميتر است، سوخت زيادي يا پايين

ديگر مواردي كه بايد در مورد آبگرمكن مورد نظر قرار 

 گيرد  شامل موارد زير است: 

درصد انرژي مصرفي هر خانوار صرف  57تا  85حدود 

لذا تا حد ممكن زمان .شودتامين آب گرم بهداشتي مي

 استحمام را كوتاه كنيد.

سره دوش آب، مقداري در حمام به جاي باز گذاشتن يک

كشي نهايي از دوش استفاده در وان بريزيد و پس از شستشوي كامل، فقط براي آبرا آب گرم 

نوان به ع.شتر در مصرف گاز استيب ييجوصرفه يباالتر باشد آبگرمكن دارا يهرچه رده انرژ.كنيد

را  A يرده انرژ يد چنانچه مدل دارايكنياستفاده م دارمثال اگر شما از آبگرمكن گازسوز مخزن

 خواهد داشت.  Gرده  نسبت بهگاز شتر يب ييجودرصد صرفه 47د، حدود يانتخاب كن



 
 

 یدیخورش یهااستفاده از آبگرمکن: 

 ميزان هب آن از استفاده كه است تجديدپذيري و رايگان دسترس، قابل كران، بي منبع خورشيد انرژي

 سيارب گام و كاهد مي( فسيلي هاي سوخت) ناپذير تجديد هاي انرژي به ما وابستگي از توجهي قابل

 كشور اقتصادي مسائل گشاي گره و انرژي منابع ذخيره زيست، محيط از حفاظت امر در موثري

 االييب بسيار تابش شدت از كشور از وسيعي مناطق ايران، جغرافيائي موقعيت به توجه با.بود خواهد

 ندمان كه است آن زمان برق، انرژي و فسيلي هاي سوخت هزينه روزافزون افزايش با و است برخوردار

 قبيل از پذير تجديد هاي انرژي رايگان و پاك نامحدود، منابع از جدي طور به كشورها، از بسياري

 .نمائيم استفاده وسيع و گسترده بسيار طور به خورشيدي انرژي

  
 شمای کلی آبگرمکن خورشیدی

 .است خورشيدي آبگرمكن باشد، موثر تواند مي خورشيدي انرژي از استفاده در كه تجهيزاتي از يكي

 خورشيد انرژي از آسان و عمومي استفاده هاي طرح ازموثرترين يكي خورشيدي هاي گرمكن آب



 
 

توان يم يديبـا استفاده از آبگرمكن خورش.است صنعتي و خانگي بخش در مصرفي آبگرم تأمين براي

 ه، در مصرف گاز صرفه جويين كرديش آب را تاميگرما ياز برايمورد ن يانرژاز بااليي درصد  انهيسال

 .نمود.

  های در حال ساختهای گرمایش از کف در ساختمانایجاد سیستم 

فقط گرمايش هـواي در جريـان صـورت  هاي متداول و سنتي گرمايش، با توجه به اينكهدر سيستم

يابد گيرد، هواي گرم شده به دليل سبک بودن به سمت باال حركت كرده و در زير سقف تجمع ميمي

و در حقيقت مجبور هستيم آن قدر 

فضاي باال را گرم كنيم تا مقداري از آن 

به پـايين منتقل شـود و ايـن در حالي 

 است كه نزديک سطح هوا سرد بوده و

هاي ولي در سيستم.مطبوع نيست

گرمايش از كف به دليل اينكه منبع 

توليد گرما در كف زمين قرار دارد شرايط 

ق اين سيستم قابل تطبي.تر و با صرف انرژي كمتري فراهم خواهد شدگرمايش محـيط بـسيار راحت

وده و در گرمايش هاي آب گرم خورشيدي ببا انواع منابع حرارتي از جمله موتورخانه و حتي سيستم

 انواع فضاهاي مسكوني، اداري، تجاري و ورزشي كاربرد دارد.



 
 

 پوشیدن لباس بیشتر 

ترين راهكار كاهش مصرف گاز، كم كردن دماي خانه ساده

به جاي افزايش حرارت .هاي بيشتر استو پوشيدن لباس

هاي نازك، بهتر است دماي خانه را خانه و پوشيدن لباس

 ترتر و ضخيمهاي گرمسو لبا هداشتدر حد معمولي نگه 

همچنين پوشيدن جوراب در خانه به گرم نگه .استفاده كرد

از اين طريق به .داشتن بدن در سرما كمک زيادي مي كند

از لحاظ علمي ثابت شده است كه اگر به صورت .شودطور قابل توجهي از مصرف گاز كاسته مي

و « غيرخطي»آن در كم شدن انرژي هدر رفته  دماي خانه را كمي كاهش دهيم، تاثير« خطي»

يعني با كم كردن فقط يک درجه از دماي خانه، مي توانيد هزينه هايي را .بسيار بيشتر خواهد بود

 .كه صرف گرمايش منزل مي شود تا پنج درصد كاهش دهيد

 درها 



 
 

جويي سوخت در هاي صرفهيكي از راه

فصل زمستان، بستن كامل درهاي 

اگر اتاق .هاستاتاقمنزل و حتي 

سردي داريد كه داخل آن بخاري يا 

هيچ وسيله گرمازايي روشن نيست، 

بايد در طول زمستان در آن را ببنديد 

تان تا از ورود سرما به داخل خانه

 .جلوگيري كنيد

 

  هااتاق 

شروع  هاي خود توانيد از اتاق جويي كنيد، ميدرصد در مصرف سوخت صرفه 87براي اينكه 

ها نجرهپ.ها شويدقدر گرم نكنيد كه مجبور به باز گذاشتن پنجرهدر زمستان هواي اتاق را آن.نماييد

تان را از پنجره دور نگه داريد تا زيادي در زمستان تخت.بندي كنيدو كانال كولر را خوب عايق

بزرگ در اتاق كوچک يا از قرار دادن بخاري .سردتان نشود و مجبور به زياد كردن رادياتورها نشويد

 .دهدبخاري كوچک در اتاق بزرگ هم پرهيز كنيد كه اين كار هم انرژي زيادي را هدر مي

 

  سیستم گرمایشی و سرمایشیجدید بودن 



 
 

هاي جديدتر با بازدهي و راندمان حرارتي باالتر، گاز دستگاه.تاسيسات گرمايشي خود را به روز كنيد

 سوزد.تر ميكند و در نهايت داغتوليد ميسوزاند، كربن كمتري كمتري مي

تان توجه داشته تان داريد، حتما به بزرگي خانهوقتي قصد خريد بخاري يا كولر را براي منزل

جويي فهپس اولين راه صر.بزرگ و پرقدرت بودن يک وسيله هميشه نشانه برتر بودن آن نيست.باشيد

 .هاستمتناسب با اندازه منزل و اتاق ، خريدن وسايل گرمايشي و سرمايشي،گازدر مصرف 

 شومینه 

رغم ظاهر زيبا شومينه بازدهي انرژي كمي دارد علي

چون .كندو تنها محيط اطراف خودش را گرم مي

بيشتر گرماي توليد شده توسط آن از طريق 

چنانچه شومينه شما بدون .روددودكش بيرون مي

 ها واستفاده است بهتر است با استفاده از عايق

هاي مخصوص دودكش شومينه، مسير بالن

دودكش آن را بپوشانيد و از هدررفت گرماي 

را مانند يک شومينه .داخل خانه جلوگيري كنيد

در صورت عدم استفاده از شومينه پوشاندن درب شومينه بسيار همچنين .ي اضافي فرض كنيدپنجره

 .ميكنداين كار اثر دودكشي شومينه را شديداً مهار .كمک كننده است

 

 کانال های کولر 



 
 

كولر يكي از شاهراه هاي نفوذ هواي سرد به 

درصد از گرماي  47حدود ..داخل خانه است

هاي كولر هدر مي منازل از طريق كانال

هاي كولر با استفاده ها و كانالبستن دريچه.رود

اثير تهاي ضخيم يا مقوا در زمستان پالستيکاز 

البته .دارد گرما زيادي در جلوگيري از اتالف

توانيد از آن براي پوشاندن شود كه ميها يافت ميبندي هم در ابزارفروشيهاي مخصوص عايقدريچه

 .استفاده كنيد هاي كولر خانهشبكه

 

 نقش پوشش گیاهی در کاهش مصرف گاز 



 
 

 يصاداقت از يكيو  ريانكارناپذ يامر ها ساختمان يانرژ مصرف ييجو صرفه در ياهيگ پوشش ريتأث

 شمار به ساختمان در يانرژ مصرف كاهش و يطيمح طيشرا ميتنظ يها روش نيتر ارزان و نيتر

 توانند نقشتر، ميها عالوه بر ايجاد محيطي دلپذير و زيبا و هواي سالمدرختبعنوان مثال .رود يم

هاي درختي گونهمناسب ) درختان از استفاده.در خانه ايفا كنند گازاي در كاهش مصرف ويژه

در قسمتي از حياط كه روبروي نورگيرترين پنجره خانه  ...(دار مانند چنار، افرا وريز يا خزانبرگ

در اين در فصل تابستان و در زماني كه درخت پر برگ است، از ورود نور مستقيم  مي تواندواقع شده، 

وع اين موض.سازدميتر نکشود، جلوگيري كرده و آنجا را خآفتاب كه باعث ايجاد گرماي شديدي مي

 ريزانهمچنين در فصل زمستان و با برگ.گرددباعث كاهش ساعت كاركرد چيلر در موتورخانه مي

تر شدن محيط كند و باعث گرمها و پنجره عبور ميالي شاخهدرخت، به راحتي نور آفتاب از البه

منزل، هزينه گاز مصرفي  بنابراين با كاهش ساعت كاركرد مشعل براي گرمايش.شودميداخلي 

 كاهش مي يابد.



 
 

  های در حال ساختحرارتی در ساختمانکاری عایق 

 حرارتي هاي عايق كارگيري به ها، ساختمان در انرژي مصرف سازي بهينه براي روش ترين مناسب

 يمصرف گاز جويي صرفهبويژه  و ساختمانها در انرژي مصرف كاهش ،آن نتايجاز مهمترين  كه است

 انرژي مصرف در تواند مي درصد07 تا 07 گاهي ساختمان خوب كاري عايق .مي باشد زمستان در

 .كند جويي صرفه

در ساختمان بايد مطمئن شويد كه در واقع 

هواي داخل خانه، داخل و هواي بيرون، بيرون 

برخي مصالح مصرفي .مانداز خانه مي

ها عمر مفيدي دارند و در اثر گذر زمان ساختمان

ك شده و بايد به صورت مداوم كااصطدچار 

تحت بازديد و در صورت لزوم، بازسازي قرار 

هاي ساختمان از جمله مناطقي در ساختمان هستند كه بيشترين درز و پنجره هاسقف، درب.گيرند

 ممكن يكار قيعا چهگر .استبنابراين عايق كردن آنها امري ضروري .در اين نواحي وجود داردهوا 

در حفظ و كاهش اما   دهد شيافزا را ساختمان شده تمام متيق و ساخت نهيهز يحدود تا است

عالوه بر آن، به دليل كاهش ساعت كاركرد .، نقش مهمي داردمصرف انرژي در تاسيسات ساختمان

درصد تلفات حرارتي  57 حدود.كند تاسيسات ساختمان، عمر مفيد آنها نيز افزايش پيدا مي

توان در مي.اند از پوسته خارجي )ديوارها، سقف و كف( استكاري نشدههايي كـه عايقساختمان

 ط،يمح يدما به يحرارت قيعا نوع انتخاب..مناسب از نظر كارشناس استفاده كردانتخاب يک عايق 



 
 

 شود انتخاب يا گونه به ديبا يحرارت قيعا ضخامت.دارد يبستگ آن متيق و يطيمح طيشرا ،يمنيا

 يريجلوگ يانرژ رفتن هدر از قيعا ضخامت حداقل با يعني ،باشد نهيبه ياقتصاد نظر از كه

 يهمم اتيخصوص.يابدهرچه مقاومت حرارتي عايق بيشتر باشد گرماي كمتري از آن انتقال مي.شود

 رجهد احتراق، تيقابل ،يحرارت مقاومت :از اند عبارت رديگ قرار نظر مد ديبا قيعا مواد انتخاب در كه

 برابر در مقاومت بنفش، يماورا اشعه برابر در مقاومت ،يخوردگ چروك ،يفشار مقاومت ت،يسم

 از يريجلوگ منظور به) ييايميش نظر از بودن خنثي انقباض، و انبساط بيضر كروب،يم و قارچ

 .يچگال و( اطراف فلزات به رساندن بيآس

هاي هاي معـدني ماننـد پـشم شيـشه و پـشم سـنگ، عـايقها شامل عايقانواع مختلف عـايق

 ،يگاز بتن) سبک بتنمواد ديگري مثل هاي اسفنجي و استايرن )يونوليت( و عايقپليمري مانند پلي

 ياه تخته شده، پرس پنبه چوب ،يكوه پنبه وم،ينيآلوم و كاغذ سبک، يها دانه ،...(و يكف بتن

 ،يكيتپالس مواد ساده، و يومينيآلوم روكش با سبک يگچ يها تخته ت،يپرل ،يمعدن پوكه ،يبريف

 .مي باشد...چوب پشم و يتوخال يها ساقه

 

 

  مقررات ملی ساختمان 91بکارگیری مبحث 

مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات  ،قانون نظام مهندسي كشور 44مطابق با ماده 

ها بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي ساختمانملـي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي

وزارت مسكن بر مبناي اين ماده اقدام به انتشار مقررات ملي در بيـست مبحـث نموده است .اسـت



 
 

مقررات  81مبحث .در ساختمان استجويي در مصرف انرژي آن مربوط بـه صرفه 81كـه مبحث 

هاي كشور به تصويب هيات وزيران رسيد و اجراي آن در ساختمان 8407ملي ساختمان در سال 

ها اجباري مقررات ملي ساختمان براي همه ساختمان 81در حال حاضر اجراي مبحث .الزامي شد

مختصر شامل موارد ذيل  بر اين اساس، رعايت موارد زير در ساختمان الزامي است كه بطور .است

 مي باشد:

 كاري حرارتي پوسته خارجي ساختمانعايق 

 هاي دوجدارهنصب پنجره 

 عايق نمودن سقف، كف و ديوارها 

 هاي توليد آب گرم و ...كاري حرارتي تاسيسات، سيستمعايق 

 رادياتوركننده موضعي دما مانند شيرهاي ترموستاتيک هاي كنترلنصب سيستم 

 گيري دماي هواي محيطكنترل مركزي هوشمند مجهز به سنسور اندازه هاينصب سيستم 

 طراحي فاز در كه مهمي اقدامات ها، هزينه كاهش و سيستم بازده بهبود راستاي درهمچنين  

  مي باشد: زير شرح به گيرد صورت بايد مطبوع تهويه و سرمايش گرمايش، هاي سيستم

 از استفاده با و شده استاندارد روشي اساس بر سرمايي و گرمايي پارامترهاي دقيق محاسبه 

 رايطش پايه بر و ساختمان خارجي پوسته حرارتي مشخصات گرفتن نظر در با معتبر، افزارهاي نرم

 تابش باد، جهت و سرعت مرطوب، دماي خشک، دماي شامل) بيرون محيط شده سازي استاندارد

  (مطرح آسايش شرايط گرفتن نظر در با) ساختمان داخل و( خاك دماي مستقيم، خورشيدي



 
 

 و هوايي و آب دقيق غير هاي داده از استفاده با ها تحليل و محاسبات كه صورتي در است بديهي

 تابش اثر گرفتن نظر در بدون و ساختمان خارجي پوسته عناصر تقريبي حرارتي مشخصات

 .بود خواهند باال دست يا پايين دست شده تعيين بارهاي گيرد، صورت خورشيدي

 ها ساختمان گرمايشي و  سرمايشي تجهيزات صحيح اندازه عيينت  

 واهدخ دنبال به را متعددي مشكالت نيز گرمايشي و سرمايشي تجهيزات مناسب اندازه انتخاب عدم

 ي،گرمايش و سرمايشي تجهيزات اندازه يا و شده محاسبه بارهاي بودن پايين دست صورت در  داشت.

 الس از توجهي قابل بخش در آسايش شرايط تامين و ناكافي ساختمان سرمايش و گرمايش ميزان

 ميسيست تهيه به  اقدام معموال ساختاري، مشكل اين رفع براي موارد، اين در. بود خواهد ممكن غير

 يرغ تجهيزات رويه بي هاي هزينه صرف بر عالوه ها، حالت تمامي در كه شود مي بزرگتر يا و مكمل

 واهدخ دنبال به را انرژي هاي هزينه افزايش ها، پايانه و توزيع مدار با ناسازگار و يكديگر با هماهنگ

 .داشت

 زينهه گرمايشي، و سرمايشي تجهيزات اندازه يا و شده تعيين حرارتي بار بودن باال دست صورت در

 از تر پايين محدوده در تجهيزات كاركرد و يافت خواهد افزايش تجهيزات از نگهداري و خريد هاي

 .شود مي منجر آنها پايين بازدهي به شده توصيه ظرفيت

 ابانتخ زيرا دارد بيشتري اهميت ها دستگاه ظرفيت دقيق تعيين مرطوب، هوايي و آب شرايط در

 اهدستگ شدن خاموش و روشن بين زماني فاصله كاهش نياز، مورد حد از بيش توان با هاي دستگاه

 روشن ديگر، طرف از. داشت خواهد پي در را هوا نسبي روبت ميزان مناسب كنترل امكان سلب و ها



 
 

 ،مطبوع تهويه هاي دستگاه نظير)  سيستم كل بازده كاهش باعث تجهيزات مكرر شدن خاموش و

 .گرديد خواهد ها دستگاه از گونه اين خرابي خطر افزايش و... ( و بويلر

 ريگي كار به نياز، مورد حدود از باالتر هاي ظرفيت با تجهيزات از استفاده هوايي، هاي سيستم در

 واهدخ دنبال به را( آنها داخل فشار افزايش دليل به) ها كانال از هوا نشت افزايش و بزرگتر هاي فن

 باعث تجهيزات، از نگهداري و خريد هاي هزينه افزايش بر عالوه امر، اين كه است بديهي. داشت

 .شود مي نيز ساليانه انرژي مصرف افزايش آن تبع به و سيستم بازدهي كاهش

 

 تجديد هاي انرژي از حداكثر گيري بهره براي فعال و فعال غير هاي سيستم از استفاده 

   پذير تجديد هاي انرژي از استفاده

 خورشيدي، فعال و فعال غير هاي سيستم از استفاده انرژي، مصرف جويي صرفه در ديگر مهم گام

 انرژي  زا حداكثر گيري بهره براي كارآمد، هاي سيستم ديگر و گرمايي زمين بيومس، بادي، توربين

 .است تجديدپذير هاي

 جمعبندی: 

به خصوص اين كه با سرد  .در اقتصاد خانواده را نمي شود ناديده گرفت گازسهم باالي هزينه هاي 

شدن هوا و به تبع آن، بيشتر شدن مصرف گاز در خانه، هزينه هاي مصرف گاز مي تواند به يک 

وجود راهكارهاي زيادي براي صرفه جويي در مصرف گاز .بحران اقتصادي در خانواده تبديل شود

 هشرا كا مصرف گاز ،ييدرصد باالن پراخته شد كه با رعايت آنها مي توان تا دارد كه در متن به آ

 هب نسبت پرمصرف مشتركين ويژه به مردم آگاهي سطح افزايش براي تالشفرهنگ سازي و  .داد



 
 

رعايت اصول و ملزومات بهينه سازي مصرف گاز مي تواند نقش اثر گذاري در و  گاز واقعي ارزش

 خشهايبساير  دراز اين ماده حياتي  بيشتر مراتب به افزوده ارزش كسب امكانمديريت مصرف گاز و 

 ه طبع آن كمک به اقتصاد كشور داشته باشد.و ب صنعتي
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