


توصیه های ایمنی در مصرف گاز طبیعی 

 حادثه هیچ گاه خبر نمی کند. !

 همه ی توصیه های ایمنی را جدی بگیرید. !

 گاهی یک غفلت کوچک، موجب یک خطر و حادثه سهمگین می شود. !

تاندارد تأکید و غیر اس مجدداً به عدم استفاده از بخاری های نفتی چکه ای

 ابتدا نسبت به تخلیه حادثه می گردد و در صورت بروز هرگونه

دانش آموزان اقدام نموده و از جابجایی وسایل گرمایشی در کالس با 

 وجود دانش آموزان، جداً خودداری نمایید.

 )بخاری، آبگرمکن، اجاق گاز و ...(توصیه های مربوط به وسایل گاز سوز

 !!!قبل از نصب وسایل گاز سوز، کپسول آتش نشانی را کنترل و بازدید نمایید که دارای شارژ باشد.

 باشد. دارای عالمت استانداردحتماً خریداری می کنید، وسایل گاز سوزی که انتخاب و  -1

 باشد. مجهز به ترموکوبل و پیلوتوسایل گاز سوزی که انتخاب و خریداری می کنید،  -2

 است. ممنوعاستفاده از وسایلی که با دستکاری از حالت نفتی به گازی تبدیل شده اند،  -3

تاق جداگانه داشته باشد.)در صورتی است و الزم است ا ممنوعنصب آبگرمکن در سرویس بهداشتی  -4

 ، بالمانع است.(نصب حفاظ و تأمین هوای الزمکه فضای کافی برای نصب وجود نداشته باشد، با 

 است. ممنوعمدارس،  سرایداریهای استفاده از بخاری های بدون دودکش در فضاهای آموزشی و -5



استفاده از اجاق گاز، پلوپز و پیک نیک برای گرم کردن فضای محیط های آموزشی، )حتی آبدارخانه،  -6

 است. ممنوعنگهبانی، سرایداری و ...(

 است. ممنوعمتر مربع مساحت دارند، نصب بخاری در اتاق خواب شصت  زدر سرایداریهایی که کمتر ا -7

 است. ممنوعه استفاده از سماور گازی در سرایداری  و آبدارخان -8

 کنید. تعویضشیشه های شکسته بخاری را قبل از استفاده،  -9

هر ساله وسایل گاز سوز به ویژه بخاری ها  را که در دسترس هستند و ممکن است در جابجایی  -11

 سرویس شود.آسیب ببینند، توسط یک سرویس کار ماهر

 )شصت( متر مربع 06،  )با در نظر گرفتن تأمین هوا(حداقل فضای الزم برای نصب آبگرمکن دیواری -11

 است.

 )دوازده( متر مربع 21، )به شرط وجود مسیر ورود هوای تازه(حداقل فضای الزم برای نصب بخاری -12

 است.

برای آنکه هوای الزم برای سوخت بخاری و وسایل گاز سوز وجود داشته باشد، در اتاق ها و کالس  -13

 شبکه شده باشد. 06×06به ابعاد ی از پایین درب های کوچک، حتماً باید قسمت

 است.آبی رنگ در صورتی که سوخت کامل و صحیح باشد، رنگ شعله گاز در وسایل گاز سوز،  -14

های چوبی، نزدیک و مقابل  از نصب وسایل گاز سوز در معرض وزش باد، پنجره ها، زیر پرده،کمد -15

 کنید. خودداریدریچه کولر و نزدیک مواد قابل اشتعال، جداً 

برای روشن نمودن وسایل گاز سوز با کبریت و یا فندک غیر متصل، ابتدا کبریت یا شعله فندک را  -16

 روشن نموده، و سپس شیر گاز را باز کنید.

ک است، هرگز چراغ روشن نکرده و یا در صورت استشمام بوی گاز در ساختمان، اگر فضا تاری -17

کبریت و فندک نزنید. ابتدا شیر اصلی گاز را بسته و با بازکردن درها و پنجره ها و استفاده از پارچه ای نم 

دار، گاز را به بیرون ساختمان خارج نموده و پس از اطمینان کامل از خروج گاز، به رفع نشنی احتمالی 

م استشمام بوی گاز، به کلید ها و فیوزهای کنتور برق و کلیدهای المپ ها توجه: در هنگا)مبادرت نمایید.

 هیچ کاری نداشته باشید.(

  



 توصیه های مربوط به انشعابات، شیرهای گاز، شیلنگ ها و بست ها

هر وسیله  گاز سوز باید از یک انشعاب مخصوص به خود و با یک شیر قطع کننده تغذیه شود و شیر  -1

 باشد تا هنگام نیاز، بالفاصله بسته شود.آن باید در دسترس 

 لوله های گاز روی پشت بام، زنگ زدایی و رنگ آمیزی شده باشند. -2

به صورت صحیح)همراه با نوار شیرهای گازی که از آن استفاده نمی کنید، را با نصب درپوش مناسب  -3

 تفلون( ببندید تا از خطر نشت گاز و انفجار و آتش سوزی جلوگیری شود.

 بستن شیرهای گاز بال استفاده با درپوش مناسب، از عدم نشتی آن مطمئن شوید. پس از -4

.برای این کار مقداری مایع ظرفشویی استفاده نکنیدهرگز برای آزمایش عدم نشتی از شعله کبریت  -5

در یک ظرف آب ریخته و به وسیله اسفنج یا ابری روی محل اتصال بکشید.اگر حباب ایجاد گردید، نشتی 

 مصرف را ببندید و رفع نشتی کنید. وراً شیردارد.ف

 

 استفاده کنید. استانداردلنگ ها و بست های یبرای اتصال وسایل گاز سوز به شیرهای گاز از ش -6

 هرگز شیلنگ گاز متصل به شیر وسایل گاز سوز را بدون بست مناسب و استاندارد، استفاده نکنید. -7

 است.ممنوع یا هر نوع وسیله دیگری به عنوان بست،  استفاده از سیم مفتولی -8

شیلنگ ها باید استاندارد، از نوع فشار قوی، از جنس مرغوب بوده و قطر دهانه آن متناسب با محل  -9

 اتصال باشد.

 سانتی متر( بیشتر باشد. 121از یک متر و بیست سانتی متر) نباید طول شیلنگ -11

فاده)بویژه اجاق گاز آبدارخانه( نباید نزدیک به حرارت شیلنگ های رابط وسایل گاز سوز مورد است -11

 شعله ها باشد.

شیلنگ ها هر سال کنترل شود، و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.چنان چه حالت ترک  -12

 خوردگی وجود داشت، سریعاً  آن را تعویض نمایید.

از عدم  -( به آن اشاره شد4)با استفاده از روشی که در مورد  -حتماً پس از اتصال وسایل گاز سوز -13

 نشتی گاز در دو طرف محل اتصال، اطمینان حاصل نمایید.

 



 توصیه های مربوط دود کش ها
 

قبل از استفاده از وسایل گاز سوز نظیر بخاری و آبگرمکن، به یکی از سه روش ذیل از باز بودن مسیر  -1

 دودکش آن مطمئن شوید:

خل ساختمان( قرار دهید، چنانچه به طرف داخل دهانه کشید، شعله ای در مقابل مسیر آن )از دا  -الف

 مسیر آن باز و سالم است.

 به کمک طناب، وزنه ای را داخل آن حرکت دهید.  -ب

 نور چراغی را از یک طرف در طرف دیگر مشاهده نمایید.  -ج

 نشده باشد.همیشه مراقبت نمایید که مسیر دود کش با النه پرندگان و اجسام خارجی دیگر مسدود  -2

ها ریخته نشود و  در هنگام هرگونه ساخت و ساز مراقب باشید، مصالح ساختمانی به داخل دودکش -3

 .راه ورودی دودکش را مسدود نکند

 قبل از روشن نمودن بخاری، از نصب صحیح دودکش ها و بازدید آنها، اطمینان حاصل نمایید. -4

اً کن و بخاری حتم آبگرم )مجزا و مخصوص به خود داشته باشد. هر وسیله گاز سوز، باید یک دودکش -5

 (.های بسته جدا خودداری کنید ها بدون دودکش در محیط این وسیله باید مجهز به دودکش باشد. از نصب

 هر دود کش باید حداقل یک متر از کف پشت بام ، باال باشد. -6

 ید باز باشد.، باحداقل به شعاع یک متر اطراف دودکش در باالی پشت بام -7

 نزدیک پنجره یا هواکش و در کنار کولر باشد. نبایدخروجی دودکش   -8

هرگز خروجی دودکش را داخل راهرو ها، حیاط خلوت های مسقف یا زیر سقف بالکن و دیگر سقف  -9

 ندهید.ها قرار 

حتی االمکان از نصب دود کش به صورت افقی خودداری نمایید.)اگر مجبور شدید دودکش را به  -11

)سه( برابر 3ت افقی نصب نمایید، باید توجه داشته باشید که به ازای طول مسیر افقی، باید حداقل صور

 آن در انتها، دودکش به صورت عمودی استفاده شود، زیرا دودکش به صورت افقی مکش ندارد.(

می کند، باید توجه نمود، به همان مقدار  که دودکش، گازهای حاصل از احتراق را به همراه هوا خارج  -11

یا به اصطالح خفه می  -باید هوای تازه وارد ساختمان شود، وگرنه مکش دودکش متوقف خواهد شد.

 -کند.

قسمت باالی دودکش سرد باشد، با دست خود امتحان  نبایدز روشن است، وهنگامی که وسیله گاز س -12

 نمی شود.کنید، اگر سرد بود گرفتگی وجود دارد و یا هوای تازه به داخل ساختمان وارد 



خصوص حمام به دلیل امکان پوسیدگی و نشت گاز  و به کاذب  سقف  عبور دودکش از فضای داخل -13

 .است ممنوعبوده و   مونواکسیدکربن خطرناک

استفاده نمایید و آن را به طور صحیح و محکم    Hبرای هر دودکش از یک کالهک مجزا و به شکل   -14

اینکه از نفوذ باران و برف و  قابل ذکر است که کالهک عالوه بر روی قسمت باالیی دودکش نصب نمایید.)

کند، در منظم سوختن وسیله گازسوز نیز موثر است. در  افتادن سایر اشیا به داخل دودکش جلوگیری می

ضمن از فشردن بیش از اندازه کالهک که موجب تغییر حالت وگرفتگی منافذ خروج گازهای دودکش 

 (.یدشود نیز خودداری کن می

های وسایل گازسوز را بازرسی وچنانچه کالهک افتاده باشد،  هرچند وقت یک بار کالهک دودکش -15

 آن را در محل خود نصب کنید.

االمکان از نصب زانوی اضافی در مسیر دودکش خودداری کنید. زیرا زانو کارآیی دودکش را  حتی -16

و زانوی ابتدا و انتها شدید، به ازای هر زانوی )اگر مجبور به استفاده از زانوی اضافه به جز  .دهد کاهش می

 اضافی می باسیت بر طول عمودی دودکش اضافه نمایید.(

.)در صورتی که مجبور خودداری کنیدحتی االمکان از عبور دودکش از طریق شیشه ها و پنجره ها   -17

یم با شیشه در های پنجره نباید مستق دودکش وسایل گازسوز در محل عبور از شیشه به این کار شدید،

تماس باشد. زیرا در چنین حالتی امکان شکستن شیشه در اثر حرارت و لق شدن و افتادن دودکش وجود 

دارد. در صورتی که دودکش از پنجره به بیرون هدایت شده است باید دارای حداقل یک متر ارتفاع 

 ( .عمودی، از محل خروج از پنجره باشد

 .ندهیدعبور  )داکت(کانال مشترک  لوله یا کش )فن( را از یک گازسوز و هوا هرگز دودکش وسایل  -18

 قطر لوله های دودکش باید در تمام مسیر، هم اندازه و برابر با دهانه دودکش وسیله گاز سوز باشد.) -19

کردن  طور کامل یکسان باشد. کم هنگام عبور دودکش از داخل دیوار و تقاطع آن باید قطر لوله فلزی به

 (.مجاز نیستخروج از ساختمان )دیوار یا سقف(  قطر لوله هنگام

برای دودکش داخل و بیرون  )دودکش ها باید از جنس ورق های فلزی ضد زنگ . گالوانیزه باشد. -21

 (.های پالستیکی و غیرمقاوم در برابر حرارت استفاده شود از لوله نبایددیوار 

  است. ممنوع از لوله های قابل انعطاف خرطومی یا آکاردئونی استفاده -21

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای ایمن و بهینه گاز طبیعی مصرفنکات 

 ی بزرگ و اداراتساختمانها -2 مشترکین خانگی  -1

 مصرف کنندگان بزرگ -4 اماکن مذهبی -3

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 7931مهرماه 

 امور بهداشت ، ایمنی، محيط زیست و پدافند غيرعامل

 شرکت گاز استان اصفهان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 قال علی )ع( : التدبير قبل العمل يَأمَنُك من الندم

 .فرمودند: دور انديشی قبل از انجام كار تو را از پشيمانی بعد از كار حفظ می كند( ع)حضرت علی 

 (618غرر الحکم، صفحه ) 

 مقدمه

افاده اسووبه دليل  ومورد قبول همگاني قرار گرفاه  ،گاز طبيعي به عنوان يكي از پاك ترين سوووها ا

 و شوندروسااها به سرعت گسارده ميهاي گازرساني در ش رها و شوبكه ،از اين موهبت ال يروز افزون 

يابد. بنابراين براي جلوگيري از بروز حوادث، مصر  ب ينه و ناه  ميتعداد مصور  ننندگان افزاي  

 .استاز اهميت هاصي برهوردار الزم در اين زمينه  ارائه آموزش اي، آلودگي محيط زيست

ي يا غفلت مصوور  ننندگان گاز به سووبع عدم آگاه روي داده دهد، عمده حوادث آمار نشووان مي

ماأسفانه تبعات حوادث گاز طبيعي آنچنان تأسف بار است نه هر . است طبيعي از اساانداردهاي ايمني

 زند.گونه غفلت از اساانداردهاي ايمني سرنوشت ناگواري را براي فرد و اطرافيان وي رقم مي

 ءاز اساان اصف ان به منظور ارتقاشورنت گو پدافند غير عامل محيط زيسوت  ،امور ب داشوت، ايمني

سطح آگاهي مصر  ننندگان گاز طبيعي از اساانداردهاي ايمني و هشياري آنان در زمان وقوع حوادث، 

 .استگاز طبيعي را در مجموعه حاضر گردآوري نرده ايمن و ب ينه برهي از م مارين نكات مصر  

ايمني، عالوه بر اطمينان هاطر از اسافاده صحيح اميد اسوت، با مطالعه و بكارگيري مقررات و اصول 

از گاز طبيعي، به عنوان عضوي از هانواده شرنت ملي گاز، هانواده و اطرافيان را از راهنمايي هاي هود 

 مند سازيد.ب ره

 

 



 گاز منواكسید كربن یا قاتل خاموش را بشناسید

اسانشاق گاز سمي منوانسيدنربن است. گاز طبيعي  حوادث گاززدگي)هفگي( نه به قاتل هاموش معرو  شده به علت 

حجم هود با هواي تازه ترنيع شود تا سوهت نامل شده، رنگ شعله آبي باشد و گازهاي  برابر 51در شرائط عادي بايد با 

 حاصل از سوهت بوسيله دودن  به هارج از ساهامان هدايت گردد.

و ارتفاع  Hمسدود بودن دودن ، نداشان نالهك  در وسيله گازسوز، اگر به دالئلي مانند تأمين نشدن هواي تازه، اشكال

 گاز سمي منواكسيدكربن در فضای مسكونياين شرائط فراهم نشود  ،نه شده توصيه هاييالزم عمودي و ساير 

 مناشر مي شود.

رنگ و بي بو، از راه تنفس و گاهي پوست مرطوب وارد بدن شده سريعاً وارد هون گاز سمي منوانسيدنربن گازي است بي

، هون را مسموم و بسرعت روي برابر بيشتر از  اكسيژن قابليت جذب روی گلبولهای قرمز دارد 022چون مي شود و 

ود را در صورتي نه هو  قلع و مغز اثر گذاشاه ابادا باعث هواب آلودگي، هساگي، سردرد، سرگيجه، ضعف و بي حالي شده

 به هواي آزاد و سالم  نرسانيم، حالت ت وع و اسافراغ پيدا نرده و در ن ايت باعث هفگي و باالهره مرگ مي گردد.

، سريعًا او را به هواي آزاد مناقل نمايد و اگر دچار قطع تنفس شده چنانچه با مصدوم مونواكسيدكربن مواجه شديد

 .تماس گرفاه شوداورژانس  551گردد و با شماره تلفن است بايد عمليات احياء قلبي را انجام 

 انفجار وو علت بيشتر حوادث  حوادث گاززدگي مربوط به اشكال در دودكشتوجه شود كه علت بيشتر 

د اين در مورچنانچه نكات ايمني  بنابرايناست.  كال در شيلنگ گاز و بستهای آنآتش سوزی مربوط به اش

سوزی نخواهيد ، هيچگاه دچار حوادث گاززدگي يا انفجار و آتششودوسايل گازسوز رعايت دو قسمت از 

 شد.
 

 كاهش آلودگی هوا

رد مصر ، سوهان ناقص و اشكال در نارنگاز طبيعي اگرچه يكي از پانارين سوها اي فسيلي است ولي در صورت افزاي  

و  يشود. در شرايط ننوني آلودگي هوا باعث شيوع انواع بيماري اي تنفسدساگاه اي گاز سوز، باعث افزاي  آلودگي هوا مي

هاي سنگين به فرد، هانواده، جامعه و نشور است ضمن آنكه امكان شود نه نايجه آن تحميل هزينهقلبي و عروقي مي

 ساير هموطنان از اين نعمت هدادادي را محدود مي نمايد.اسافاده 

 های خانواده و جامعه،با مصرف بهینه، عالوه بر کاهش هزینه

 در ایجاد محیط سالم و پاکیزه شریک شویم.

 سرويسكاري و تنظيم به موقع موتورخانه و كليه وسايل گازسوز موجب 

 كاهش مصرف، كاهش خطرات و كاهش آلودگی هوا می شود.



 نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز برای مصرف كنندگان خانگی

 
داند يم باشد. فردي نه شيوه صحيح اسافاده از وسايل گازسوز را اسوافاده از وسوايل گازسوز موصوا افراد و سن هاا نمي -5

و آموزش آن به فرزندان و   هود و اطرافيان  را از حوادث احامالي حفظ هواهد نرد. با رعايت اصووول ايمني وسووايل گازسوووز

 هديه دهيم.به آن ا ساير افراد، آساي  را 

. با پوشيدن لباس اضافي و درجه سوانايگراد براي گرماي  و مصور  ب ينه است 25تا  51دماي رفاه سواهامان در زمسواان  -2

امكان را ناه  داده و  آلودگي هواو  هامناسووع در منزل و محل نار و نم نردن درجه بواري يا شوووفاژ، مصوور  گاز، هزينه

 مندي همه هموطنان هصوصاً در مناطق سردسير را از اين انرژي فراهم نماييد.ب ره

ز وسايل بسيار م م در سامانه مصر  گاز هساند نه وظيفه قطع و وصل جريان را دارند. شويرهاي گاز و بوصوا شير اصلي ا -3

   در شرايط اضطراري و يا هنگام مسافرت آن ا را ببنديد.

مامي شيرهاي گاز مطمئن شويد  و سپس هر شير را با ننارل عدم نشاي باز تهنگام بازنردن شوير اصولي گاز، از بسواه بودن  -4

 نماييد. 

سانايمار باشد و  025بايد از نوع تقويت شوده و موصووا گاز باشوند. طول شيلنگ ا نبايد بي  از  شويلنگ اي گاز -1

 شيلنگ ا هر چند وقت يكبار بازديد شوند و در صورت فاسد شدن تعويض گردند. نبايد در معرض حرارت قرار گيرند.

ست ببجاي  باشود. اسافاده از سيمبسوت شويلنگ براي محكم نردن شويلنگ گاز به وسوايل گازسووز و شويرگاز مي -6

 . شودو آسيب اي فراوان  بروز حادثهشيلنگ، نشت گاز، اسااندارد باعث بريدگي 

 با كمي هزينه و دقت جان خود را نجات دهيد.  شيلنگ استناشي از  هاانفجاربيشتر  آتش سوزی و 

هرگز اين كار را با پس از بسوان بسوت فلزي و محكم نردن آن، با نف صوابون آزماي  عدم نشاي را انجام دهيد.  -7

  شعله كبريت انجام ندهيد زيرا باعث آتش سوزی مي شود.

هر وسويله گازسووز بايد يك دودن  مجزا و موصوا بوود داشاه باشد و حداقل يك مار از نف پشت بام باالتر  و  -1

 باشد.  Hاطرا  آن يك مار باز باشد. دقت ننيد  نالهك دودن  بايد حاماً از نوع 

 است. دكشبيشتر حوادث گاززدگي)گاز گرفتگي و خفگي( منجر به فوت بعلت يك يا چند اشكال در سيستم دو

افقي،  به صوووورتهاي مسوووقف يا زير سوووقف و بالكن و از قرار دادن هروجي دودن  داهل راهروها، حياط هلوت -9

 هودداري نماييد.

 توانيد از باز بودن مسير دودن  مطمئن شويد:روش مي 3قبل از اسافاده از بواري و آبگرمكن با  -50

 بطر  داهل دهانه نشيده شد مسير آن باز و سالم است.شعله  قرار داده و چنانچهورودي دودن  اي در شعله -1

 داهل آن حرنت دهيد.از پشت بام به وزنه اي را ماصل به طناب  -2

 چراغ روشن را در يك طر  قرار داده نور آنرا در طر  ديگر مشاهده نماييد. -3

ر نداشووان مك ، در اسووت عالوه ب Hبدون ارتفاع عمودي و نالهك  ،هايي نه هروجي آن از ديوار يا پنجرهدودن  -55

بنابراين نصع صحيح اي شده است. موارد ماعددي با النه گذاري پرندگان مسودود شده و باعث گاززدگي و فوت عده

 دودن  ها و بازديد آن ا بويژه قبل از روشن نردن بواري در اباداي فصل زمساان توصيه مي شود.

نبايد روي پشووت بام درننار نولر باشوود، زيرا امكان  هروجي دودن  نبايد نزديك پنجره يا هوان  بوده و همچنين -52

 برگشت گازهاي هطرناك دودن  به داهل ساهامان وجود دارد نه بسيار هطرآفرين است.

رنگ زرد، نارنجي يا قرمز عالمت نمبود هوا،  .رنگ آبي شوعله بواري و آبگرمكن گازسوز نشانه سوهان درست است -53

 بازنردن راه ورود هوا با تعمير نار تماس بگيريد.ناقص سوزي و هطر است. بنابراين ضمن 



بايد هواي تازه وارد سووواهامان نند مي هدايت به همان مقدار نه دودن ، گازهاي حاصووول از احاراق را به هارج  -54

شود. لذا امكان ورود هواي تازه از هر راه ممكن اعم و گرنه مك  دودن  ماوقف شده و باعث هفگي افراد مي شوود

 هاي دائمي، روزنه ها و درزهاي درب و پنجره ها را ايجاد نماييد. از دريچه

مار مربع نصع گردند  00آب گرمكن ا از پر حادثه ترين وسوايل گازسووز هساند. آبگرمكن ا نبايد در فضاي نمار از  -51

 د حداقلمگر آنكه هواي مورد نياز براي سووهت نامل آن بوسويله دريچه دائمي باز تأمين شود. قطر دودن  آن باي

بيشترين آمار حوادث گاززدگي مربوط به آبگرمكنهای ديواری بعلت عدم رعايت موارد سانايمار باشد،  51

 های كوچك و در كنار حمام و يا در زير زمين است.فوق و نصب آن در آشپزخانه

ه باشد، هيچ گاه با اسافادهاي دودن  بايد در تمام مسوير هم اندازه و برابر با دهانه دودن  وسيله گازسوز قطر لوله -50

 شود.از تبديل، قطر آنرا ناه  ندهيد زيرا مك  ناقص شده، گازهاي سمي و هطرناك وارد فضاي مسكوني مي

نصوع وسوايل گازسووز بايد توسوط افراد حرفه اي و با رعايت اصوول ايمني باشود. در نصع بواري بايد قطعات لوله  -51

واري و دريچه ديواري ماصوول شووود. شووير و شوولنگ گاز، نبايد ننار دودن  بطور محكم در يكديگر فرو رفاه به ب

 بواري و در دسارس باشد، 

 پس از نصع بواري ننارل شود حالت لغزنده و ناپايدار روي زمين نداشاه باشد. -51

 نصع اجاق گاز و بواري نبايد نزديك پنجره و پرده، رهاوواب، نمد چوبي و وسايل قابل اشاعال باشد. -59

 هرگز بواري و ساير وسايل گرمايي نفاي را به گازسوز تبديل نكنيد.  -20

 در صورت اساشمام بوي گاز در ساهامان  اقدامات زير را انجام دهيد.: -25

 ود.شاگر فضا تاريك است هرگز چراغ را روشن نكنيد و يا نبريت و فندك نزنيد زيرا انفجار و آت  سوزي مي -1

 فوراً شير اصلي گاز را بنديد.  -2

 اي هيس گاز را بيرون بزنيدها را باز نرده با پارچهجرهپن -3

 نليد نناور برق را در هارج از محل تجمع گاز هاموش ننيد. -4

نصوع وسوائل گازسووز در مسير رفت و آمد در ساهامان هودداري نماييد و مراقع باشيد نودنان هنگام بازي، با  از -22

 بواري برهورد نداشاه باشند.

شووود. ها باعث نارنرد مداوم آبگرمكن و در نايجه باعث افزاي  مصوور  و هزينه ميلولهنشوواي آب گرم از شووير و  -23

 عالوه بر آن باعث نمبود انسيژن و هطر گاززدگي مي شود. 

 تماس بگيريد. 594گاز فورا با تلفن و يا بوي  نشاي   ،در صورت هرگونه حادثه -24

  اسافاده ننيد هرگز دودن  بواري را نه قطر آن اگر قصود داريد بجاي شوومينه ساهامان از بواري براي گرماي -21

 نم است در مسير دودن  شومينه نه قطر بيشاري دارد رها نكنيد.

 گردند. نبايد دستكاریبه هيچ وجه گاز نناور و رگالتور  -20

 مسدود شوند. درپوش مناسبنليه شيرهاي بالاسافاده بايد با  -21

 باشندمشارنين گاز طبيعي بيمه حوادث مي -21

 رعايت نكات ايمنی و بهينه مصرف گاز در مجتمع هاي مسكونیعدم 

 باعث خسارت به خود و ساير ساكنين مجتمع خواهد شد. 

ه گاز، اولين اقدام بستن شير گاز و سپس اطالع به لدرصورت بروز آتش سوزي بوسي

 آتش نشانی و بعد خاموش كردن آتش است



 نکات مصرف ایمن و بهینه گاز در 

 های مسکونی، بیمارستانها و اداراتعمجتم رای موتور خانه مانندهای داساختمان
پيشن ادات زير موجع افزاي  ايمني و ناه  چشمگير مصر  عالوه بر رعايت نكات ذنر شده در قسمت قبلي، انجام 

 هاي مربوطه هواهد گرديد.گاز و هزينه
در نظر گرفاه شده است، به عبارت ديگر اگر ابادا مطمئن شويد نناور گاز ساهامان ماناسع با تعداد واحدهاي آن  -5

تعداد واحدها نمار از آنچه هست قيد شده باشد، هزينه ب اي گاز مصرفي شما بيشار محاسبه  ،در قبوض شرنت گاز
 گردد.مي

 نند. توجه شود نه تعرفه مجامع اي غير مسكوني مثل بيمارساان و ادارات فرق مي -2

هاي ساهامان در دسارس باشند تا در مواقع لزوم از جمله حوادث, طرح نشيهاي اجرايي مربوط به لولهنقشه -3
 اي يا حفاري از آن اسافاده گردد.توسعه

بايست داراي سيسام حفاظت هوردگي باشد. لذا الزم است در اين هصوا با هاي گاز داهلي و زير زميني ميشبكه -4
 ه زير زميني مورد نشت يابي قرار گيرد.بهتر است سالي يكبار شبك شرنت گاز هماهنگي الزم بعمل آيد.

 10تا  01ها روي دماي درجه و در زمساان 11تا  10ها روي دماي ب ار است ترموساات ديگ موتورهانه در تابساان -1
 گراد تنظيم شود.درجه ساناي

يم تنظ اقاتب ار است براي هر يك از رادياتورهاي شوفاژ ساهامان، شيرهاي ترموسااتيك نصع گردد تا هم دماي  -0
 شود و هم مصر  گاز و آلودگي هوا ناه  يابد. 

گيرند و اگر مازاد برابر بيشار از ظرفيت ديگ در نظر مي 20اصوالً در محاسبات م ندسي قدرت گرماي  مشعل را  -1
ن در اي ،رودبر اين باشد، بوشي از انرژي گرمايشي مشعل توسط ديگ قابل جذب نبوده و از طريق دودن  هدر مي

 تري تعويض نماييد.صورت الزم است مشعل موتورهانه را با مشعل نوچك

دار آن را با مشعل دمندهشود اگر مشعل ديگ موتورهانه شما از نوع اتمسفريك )بدون صدا و موتور( است، توصيه مي -1
 و ماناسع با ظرفيت ديگ تعويض نماييد.

ن ناراماناسع با ديگ در نظر گرفاه شده، سرويسآن نيز دار باشد و قدرت گرماي  در صورتيكه مشعل دمنده -9
توانند با ناه  مقداري از هواي ورودي مشعل، عالوه بر ناه  صداي احاراق، سرعت عبور شعله در اي ميحرفه

اي ناه  دهند تا قبل از هروج گازهاي احاراق از دودن ، حدانثر حرارت ممكن توسط ديگ را به صورت هنرمندانه
 شود. ديگ جذب

هاي رفت و برگشت سيسام گرماي  شوفاژ، منبع دو جداره يا نويلي آب ناري را جدي بگيريد و تمامي لولهعايق -50
 گرم موتورهانه و همچنين منبع انبساط روي بام را  ناماًل عايق نماييد.

د نه بدانينماييد ه ميننيد و فقط از منبع دو جداره اسافاداگر از منبع آب گرم نويلي در موتورهانه اسافاده نمي -55
نمايد و در فصل ب ار و گرم ديگ موتورهانه به صورت ترموسيفون، آب مصرفي درون منبع دوجداره را گرم ميآب

 باشد.تابساان نيازي به روشن بودن پمپ گردش آب نمي

وي درب موتورهانه ايجاد امكان ورود هواي تازه به موتورهانه ج ت جلوگيري از احاراق ناقص مشعل با نصع دريچه ر -52
 گردد.ودن پنجره موتورهانه تأمين و يا نيم باز نم

هرگز اي تأمل نماييد سپس وارد شويد. قبل از ورود به موتورهانه درب را باز نموده ج ت ت ويه هوا چند دقيقه  -51
از فضای گرم موتورخانه برای گرم شدن و بويژه استراحت استفاده نكنيد حضور طوالني مدت در آن 

 رناك است.خط

امكانات هوب  شود از توصيه مي روز آفاابي در نشور وجود دارد و 330با توجه به اينكه ساليانه به طور ماوسط  -54
 آبگرمكن اي هورشيدي اسافاده شود. 

و شيشه دو  UPVCهاي شوند با پنجرههاي پروفيلي و هصوصاً آهني قديمي نه هوب جفت نميتعويض پنجره -51
جداره ج ت جلوگيري از نفوذ هواي سرد به داهل باعث ناه  شديد ورود هواي سرد، هواي آلوده و ذرات معلق 



روي چارچوب  و برگردد. اين تعويض بدون هرابي هوا هصوصاً در فصل پاييز و زمساان به داهل ساهامان مي
 هاي قديمي به راحاي قابل انجام است.پنجره

شود تشعشع سرما در زمساان و همچنين تشع  گرما ها باعث ميش  ضد تشع  روي سطح شيشهاسافاده از پو -50
 تأثير گردد. در تابساان بر ميزان گرماي  و سرماي  مورد نياز واحد شما بي

انرژي مقررات ملي ساهامان  59و 51،51اگر در حال ساهت بنا و آپارتمان هسايد، الزم است نليه موارد مبحث  -51
رعايت نماييد. از جمله عايق نمودن سقف، نف و ديوارها، اسافاده از شيرهاي ترموسااتيك رادياتور و نيز  را نامالً

براي جلوگيري از مشكالت تقسيم هزينه گاز . با شيشه دو جداره را جدي بگيريد UPVCهاي اسافاده از پنجره
و يك پكيج جداگانه در نظر بگيريد،  مصرفي واحدهاي ساهامان براي هر يك از واحدها يك انشعاب گاز مجزا

هاي گرمايشي معابر بسيار باالتر از راندمان احاراق مجموعه ديگ و مشعل هصوصاً اينكه راندمان احاراق در پكيج
 سيسام حرارت مرنزي است.

ا فن يدرصورتي نه هيچگونه وسيله احاراقي در واحد مسكوني و اتاق وجود ندارد و تن ا وسيله گرمازاي آن شوفاژ  -51
 هاي ورود هوا را مسدود نمود تا از هدر رفان گرما جلوگيري شود.نوئل مي باشد، مي توان تمام محفظه

 اي نه نيم ساعت قبل از پايانو تنظيم آن به گونه و هوشمند سازي آن ا ارگان ا و ادارات با نصع تايمر در موتورهانه -59
 10توانند بي  از روع ساعت نار مجددا روشن شود، ميساعت نار، موتورهانه هاموش شود و يك ساعت قبل از ش

 درصد در مصر  گاز صرفه جويي نمايند.
ها، جلوگيري شود. درزبندي پنجرهم ار گرما در محل از ديگر نكاتي است نه موجع جلوگيري از اتال  انرژي مي  -20

اي حرارتي ساهامان، محل نصع وسايل از باز ماندن درب اي ورود و هروج يا هودنار نمودن آن ا، نوع مصالح و عايق 
هاي دوجداره در منازل و ادارات از جمله نكاتي هساند نه رعايت آن ها گرمازا در راهروي ادارات، نصع شيشه

 موجع ناه  مصر  انرژي و افزاي  بازدهي هواهد شد.
اندازه نافي براي ورود هوا به هاي گازسوز بايد دريچه باز از فضاي آزاد به با توجه به حجم زياد سوهت در مشعل -25

 فضاي موتورهانه وجود داشاه باشد.
هاي ايمني و هشدار دهنده نامل باشد، ضمن آنكه نصع سيسام هايي را اناواب ننيد نه مج ز به سيسامدساگاه -22

 شود.يهاي هشدار دهنده مجزا در فضاي موتورهانه توصيه م
و فضاي مسكوني، دقت به طبقات باال آب گرم اناقال نانال اي هاي نفوذ هواي موتورهانه به داهل در بسان راه -23

 نماييد ممكن است هواي آلوده از دريچه ها و منافذ ساهاماني به فضاي تنفسي طبقات مناقل شود.

هاي نوچك نيمه باز در حمام و يا دساشويي از نقاط م م اناقال گاز منوانسيد نربن به درون ساهامان پنجره -24
 باشند.  مي

فضاي موتورهانه بعنوان انباري يا مصار  ديگر اسافاده نكنيد زيرا موجع اقامت طوالني در آن و هطرات جاني از  -21
 مي شود.

 موتورخانه و كليه وسايل گازسوز موجب سرويسكاري و تنظيم به موقع 

 كاهش مصرف، كاهش خطرات و كاهش آلودگی هوا می شود.
 

ها و مجتمع هاي مسكونی دچار خوردگی و نلوله كشی زير زمينی در ادارات، بيمارستا

 نشت گاز می شوند. شايسته است:

 سيستم حفاظت از خوردگی براي آن نصب شود.

 يابی شود. سالی يكبار نشت



 نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز در

 مساجد، تکایا و اماكن مذهبی 

اضطراری همگي با هم  اماكن مذهبي، افراد بتدريج وارد مي شوند ولي در شرايطدر توجه شود كه 

ر تواند دكند لذا رعايت موارد زير ميكنند كه امكان كنترل شرايط را سخت ميبرای خروج تالش مي

 ن موثر باشد.ی آحوادث و كاهش پيامدها زپيشگيری ا

مشوص و هميشه آماده نگ داريد. مسير هروج اضطراري و فرار را درب اي هروج از سالن بايد رو به بيرون باز شوند.  -5

 قبل از شروع مراسم، روش هروج را آموزش دهيد. 

 را باشير اصلي گاز و آت  سوزي را داشاه باشيد و  شرايط اضطراریآمادگي الزم براي قطع جريان گاز در  -2

 عالئم مناسع مشوص نماييد.

محل طبخ غذا قرار دهيد زديك چادرها و نبه ويژه مناسع هاي نشاني را به تعداد مناسع در محلنپسول اي آت  -3

 .آموزش دهيداسافاده از آن ا و نفراتي را براي 

 در برپايي تكايا از مشورت سازمان آت  نشاني و شرنت گاز اسافاده نماييد. -4

 .از هاموش بودن نليه وسايل گازسوز پس از اسافاده، اطمينان حاصل نموده و شيرهاي مصر  را ببنديد -1

 )موصوصا در داهل و مجاورت چادر( اسافاده نگردد.از شعله رو باز  -0

از پوش  مناسع)غير نايلوني( و غير قابل اشاعال با هاصيت نندسوزي و فاقد مشاغات نفاي ج ت سقف و اطرا   -1

 اسافاده گردد.تكيه 

 ميسر باشد. فرارامكان  ،قسمت پائين چادر به نحوي در نظر گرفاه شود نه در صورت بروز حريق احامالي -1

هاي نفاي در مراسم پر ازدحام بسيار هطرناك است، همچنين اسافاده از دهانيات لذا وشن نمودن شمع و چراغر -9

 از چنين اقداماتي جلوگيري گردد.

 هاي صلواتي به منظور دود نمودن اسپند هودداري شود.از روشن نمودن آت  در داهل ايساگاه -50

 ه ها و ساير اجسام قابل اشاعال نصع ننيد.منابع حرارتي را در نزديكي و تماس نزديك با پرد -55

 هر گونه تغيير و تبديل وسايل گازسوز مغاير با اصول ايمني مي باشد. -52

يار فشار نپسول اي گاز مايع بس .استهطرناك بسيار هاي گاز مايع براي وسايل گازسوز ش ري اسافاده از نپسول -53

 بيشار از گاز ش ري است.

ع اطالو  اقدام به اطفاء حريقو سپس  راه قطع گاز، ب ارين طبيعيناشي از گاز هاي ج ت مقابله با آت  سوزي -54

 ( مي باشد.594( و امداد گاز)شماره تلفن 521به آت  نشاني)شماره تلفن 

 شير گاز بواري اي گازي، در معرض دساكاري بچه ها و آسيع هاي فيزيكي قرار نگيرد. -51

 سوزي هواهد شد.صالح قابل اشاعال، موجع بروز آت يا مو  يعبور دادن دودن  بواري از سقف برزنا -50

 از نگ داري مواد نفاي و مايعات قابل اشاعال در داهل سالن و محل طبخ غذا هودداري شود. -51

بايست سالم و دساه آن نصع شده باشد به نحوي نه باوان جريان مي شيرهای قطع و وصل وسايل گازسوز -51

 گاز را به راحاي قطع نرد.

 در سيسام لوله نشي گاز مغاير اصول ايمني بوده و ممنوع است. های فلزی مخصوص آبولهاستفاده از ل -59

 تماس داشاه باشد. سيم و يا كابل برقنبايد با  بوده و محكم و استوارلوله نشي گاز بايد نامالً  -20

 .پرهيز نماييداز اتصاالت و سه راهي است  يك وسيله گازسوزموصوا هر انشعاب گاز فقط  -25



ل حدانثر طو در برابر حرارت، گاز و مواد نفاي باشند. نوع تقويت شده و مقاومهاي گاز بايد از شيلنگجنس  -22

 بيشار باشد. متر سانتي 502شيلنگ نبايد از 

در معرض ضربه و حرارت قرار گيرد و از عبور دادن آن از ديوارهاي سست، زير  تردد، مسير نبايد در شيلنگ -23

 اري گردد.يا درب و پنجره هوددو فرش 

 به شير گاز و وسايل گازسوز ماصل گردند. بست مناسب فلزیشيلنگ ها بايد با  -24

 قطر شيلنگ بايد با قطر محل اتصال ماناسع باشد. -21

 پس از اتصال شيلنگ، از عدم نشاي آن با آب صابون اطمينان حاصل گردد. -20

 قبل از نصع وسايل گازسوز از بازبودن مسير دودن  اطمينان حاصل ننيد. -21

 گير جداً هودداري گردد.آت مواد از هارج نمودن دودن  از پنجره و يا از مجاور  -21

اسافاده  جمعيت زيادي دارندهاي بدون دودن  در مساجد و امانن مذهبي و تكايا نه به هيچ عنوان از بواري -29

هاي و لباسچادر سوزي زياد است بوصوا در قسمت بانوان نه از وارونگي و آت  ،نشود زير امكان برهورد با آن

 ننند.بيشاري اسافاده مي

 هر وسيله درون سوز مثل بواري و آبگرمكن بايد داراي يك دودن  مناسع و مجزا باشد. -30

دساگاه هاي گازسوز و دودن  آن ها بايد در فاصله مناسبي از وسايل، افراد و ... قرار داده شوند نه هنگام  -35

 نارنردن ايجاد هطر و آت  سوزي نكنند.

زانو در مسير دودن  قرار  2ساناي مار نبايد بيشار باشد و حدانثر  10دودن  ها از مسير افقي ثر طول حدان -32

 افقي و غير مساقيم دودن  و زانوهاي ماعدد هودداري گردد. از عبوربنابراين گيرد، 

را قطع نماييد و به در صورت اساشمام بوي گاز، جريان گاز را از شير اصلي قطع ، درب و پنجره ها را باز،  برق  -33

 ( اطالع دهيد.594واحد امداد گاز )شماره تلفن 

قرار دادن دودن  در ظر  آب هيچ نمكي به جذب دود و گاز سمي منو انسيد نربن، هرگز از اين روش اسافاده  -34

 نكنيد.  

 

 

 اهميت رعايت مسائل سالمت، ايمنی و محيط زيست 
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 صرف ایمن و بهینه گاز براینکات م

 ها  CNGها، صنایع و مصرف كنندگان بزرگ مثل كارخانه 
 

 شود.مقررات ملي ساهامان در احداث ساهامان ا باعث ناه  مصر  مي 51, 51, 57رعايت دقيق مباحث  -5
 موتورهانه و... ،سقف ،نف كاري اسااندارد از جمله ديوار ها،اجراي عايق -2
 و اطفاء حريق مناسع در قسما اي موالف اجرا گردد. منصع سيسام اي اعال -3
اي هاي توسعهطرح ،نشي گاز در دسارس باشند تا در مواقع لزوم از جمله حوادثهاي اجرايي مربوط به لولهنقشه -4

 يا حفاري از آن ا اسافاده گردد.
ن .لذا الزم است در اي بايست داراي سيسام حفاظت هوردگي باشد.هاي گاز داهلي و زيرزميني صنايع ميشبكه -1

 .يابي شوندهصوا با شرنت گاز هماهنگي الزم بعمل آيد و در فواصل زماني يكساله بازديد و نشت
باشد، هرگز به آن وارد نشده  و اطرا  گيري و نناور گاز ماعلق به شرنت گاز ميايساگاه ناه  فشار و اندازه -0

 آن بايساي پانيزه باشد.
گردد. ماقاضي و يا  قرارداد منعقده و بساه به شرايط، گاز برهي از صنايع بدون بو تحويل ميبا توجه به درهواست  -1

 لذا الزم است اقدامات زير انجام شود:
 به نليه نارننان از طرق موالف و بصورت ماوالي اطالع رساني گردد.  -
 هاي مورد نياز اقدام گردد.هاي آشكارنننده گاز در محلنسبت به نصع دساگاه -
 در مكان اي موالفمناسع نصع پوسارهاي ايمني  -
باشد و بايساي ج ت بودار نمودن گاز اسافاده از گاز بدون بو در قسما اي اداري و مسكوني مطلقا مجاز نمي -

 با شرنت گاز مشورت گردد.
ارل نريزي شده تحت نبايست به صورت برنامههاي گازي اسافاده شده در داهل صنايع ميها و سامانهدساگاه -

 و بازديد قرار گيرند.
هاي روز مرتبط با صنعت ج ت ناه  مصر  گاز. اگرچه هزينه اوليه اين تج يزات ممكن اسافاده از تكنولوژي -1

 است باال باشد لكن از نظر ايمني، ناه  مصر  و ناه  آلودگي هوا بسيار موثر هساند.
 اساقرار سيسام مديريت انرژي شامل:  -9

 توليد در صنعتمميزي انرژي از فرآيند  -
 بررسي ميزان مصر  انرژي تج يزات در صنعت -
 پاي  و بررسي شدت انرژي در سال )ميزان مصر  انرژي به واحد توليد محصول( -
 اسافاده از تج يزات داراي برچسع انرژي با رتبه باالتر -
 نصع ابزار ننارل بر روي تج يزات انرژي بر مانند ننارلر هاي زماني, شدتي -
آموزش به همراه فرهنگ سازي براي پرسنل شاغل در صنعت در هصوا مباحث انرژي و  اطالع رساني و -

 روش هاي ب ينه سازي
 اندازه گيري مصر  حامل هاي انرژي  و مقايسه با ميزان مصار  اسااندارد آن ها -
 اجراي معاينه فني تأسيسات انرژي بر -
از تج يزات جديد ج ت بازيافت حدانثري هاي چگالشي و اسافاده هاي جديد مثل پكيجاسافاده از فناوري -

 توانند تأثير زيادي در ناه  مصر  گاز و آلودگي هوا داشاه باشد.حرارت هروجي، مي
 اسافاده از روش اي ناه  تلفات انرژي از دودن  تاسيسات مثل اسافاده از انونومايزرها و دمپرها -50
 بررسي ميزان گازهاي آالينده هروجي از دودن  ها -55
 نارل نسبت هوا به سوهت در مشعل ا براي افزاي  راندمان انرژي و ناه  آاليندگي محيط زيستتنظيم و ن -52

 
 

 سرويسكاري و تنظيم به موقع موتورخانه و كليه وسايل گازسوز موجب 
 كاهش مصرف، كاهش خطرات و كاهش آلودگی هوا می شود.

 


