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 راهنمای ایمنی

 ایمنی را جدی بگیرید

 عالج واقعه قبل از وقوع بایدکرد

 آیا میدانید انفجار حاصل از نشت گاز خطرات جانی و مالی به همراه دارد.

دقیقه زمان برای  20این دستور العمل کاربردی حاصل سال ها تجربه علمی و فنی است، حداقل سه ماهی یکبار 

 دهید شک نکنید که ایمنی و آسایش را برای خود وخانواده فراهم خواهید کرد. یادآوری و نکات مهم اختصاص

 تقسیم می شوند: هحوادث ناشی از گاز به دو دست

 آتش سوزی و انفجار

در این دسته از حوادث، ابتدا به علل مختلف گاز نشت نموده و در فضای آشپزخانه یا منزل منتشر می شود، 

 عله، گاز را مشتعل نموده و سبب انفجار و آتش سوزی میگردد.سپس عاملی مانند جرقه و یا ش

 برخی از علل نشت گاز عبارتند از:

 محکم نبودن شیلنگ دستگاه گازسوز در دو سر اتصال آن توسط بست فلزی (1

 استفاده از شیلنگ های طوالنی و در معرض برخورد بودن و یا حرارت دیدن آنها (2

 شیلنگ هافرسوده و یا غیر استاندارد بودن  (3

 در پوش نداشتن شیرهای مصرفی که مورد استفاده نیستند (4

 دخالت افراد ناوارد در تعمیر و دستکاری دستگاه های گاز سوز (5

 استفاده از دستگاه های گاز سوز غیر استاندارد و غیر مجاز (6

 سیم جهت اتصال در سر شیلنگ گاز به جای بست فلزی استفاده از (7

 گاززدگی

در اثر نداشتن دودکش مناسب برای دستگاه های گازسوز، به خصوص بخاری و آبگرمکن،  حوادث معموالاین دسته از 

یا عدم تهویه کافی فضای اتاق روی می دهند. سوختن ناقص گاز و تجمع گازهای مسموم کننده )مونوکسیدکربن( 

 ی انجامد.مو به گاززدگی آنها ن سبب مسمویت افرادی که در چنین فضایی تنفس می کنند، شده و یا کمبود اکسیژ

 دستکاری در کنتور و رگوالتور گاز

رگوالتور و کنتور گاز توسط شرکت گاز ناحیه بارعایت تمام نکات ایمنی و فنی در محل مناسب نصب میگردد. در 

 آنها را تغییر دهد.ل صورت لزوم فقط شرکت گاز ناحیه مجاز است مح

رگوالتور مجهز به وسایل ایمنی خاصی است که در صورت بروز تغییرات فاحش فشار در شکه لوله کشی گاز شهر 

در صورت روبرو شدن با به طور خودکار جریان گاز را قطع میکند تا مصرف کننده ها در معرض خطر قرار نگیرند. 



2 
 

گونه دستکاری در آنها خودداری و از شرکت گاز  موارد قطع گاز یا نشت گاز از تنظیم کننده یا کنتور، باید از هر

 ناحیه درخواست کمک گردد.

 شیر مصرف

لوله گاز مربوط به هر دستگاه گاز سوز به یک شیر مصرف مجهز است تا در مواقع ضروری بتوان با بستن این شیر 

 از ورود گاز به دستگاه جلوگیری نمود.

 مرتبط باشد.هر دستگاه گازسوز باید به یک شیر مصرف مستقل  (1

 از اتصال دو یا چند دستگاه گازسوز به یک شیر مصرف باید خودداری شود. (2

با درپوش مسدود گیرد حتمآ  انتهای شیرهای مصرفی که به دستگاه مرتبط نیست و مورد استفاده قرار نمی (3

 شود.

 در صورتی که برای مدت طوالنی، کلیه شیرهای مصرف دستگاه های گازسوز باید بسته شوند. (4

 در صورت ترک منزل برای مدت طوالنی، کلیه شیرهای مصرف دستگاه های گازسوز باید بسته شوند. (5

در شیرهای استاندارد، دسته شیر در حالت باز بودن در امتداد جریان گاز و در حالت بسته بودن عمود بر  (6

 جریان گاز می باشد

افروختن کبریت خودداری  اق گاز قبل از از باز کردن شیر اج در اجاق گازهایی که فاقد شمعک می باشند،  (7

 کنید.

باز کردن شیر گاز شعله روشن نشود  در دستگاه های گازسوزی که مجهز به پیلوت می باشند، اگر بعد از (8

معلوم است که پیلوت یا تنظیم نیست یا خاموش شده است، در هر حال باید فورا شیر گاز را بست و به 

 بررسی و رفع علت پرداخت.

 د از دستگاه های گازسوزی استفاده گردد که مشعل های آن دارای ترموکوپل باشد.سعی شو (9

به منظور جلوگیری از بازی کردن کودکان با دستگاه های گازسوز، در مواقع عدم استفاده از این وسایل،  (10

 حتما شیر اصلی مصرف آنها بسته شوند.

زیرا این عمل باعث سست شدن اتصاالت و نشت ، داز وارد آوردن ضربه بر روی اجاق گاز باید خودداری شو (11

 گاز خواهد شد.

 از سر رفتن غذا، روی اجاق گاز جلوگیری شود. (12

 از قرار دادن دستگاه گاز سوز در معرض کوران هوا و جریان باد خودداری شود. (13

 قرار گرفتن اشیا قابل اشتعال در مجاورت بخاری ممکن است سبب آتش سوزی گردد. (14

 شیلنگ های گاز

برای اتصال نگ های الستیکی معمولی در برابر مواد نفتی و گازی به سرعت فاسد می شوند. لذا شیل (1

اجاق و سایر دستگاه ها که استفاده از شیلنگ برای آنها مجاز شناخته شده، به سیستم لوله کشی 

باید از شیلنگ های الستیکی تقویت شده که مخصوص گاز ساخته شده است، استفاده شود. طول 
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سانتی متر بیشتر باشد. استفاده از شیلنگ های طول برای 120نگ های گاز نباید حداکثر از شیل

 رساندن گاز به نقاط مختلف منزل بسیار خطرناک است و باید از این کار احتزار نمود.

شیلنگ های گاز نباید به هیچ وجه در معرض حرارت اجاق گاز و سایر دستگاه های گاز سوز قرار  (2

 گیرند.

محکم کردن شیلنگ های گاز در انتهای لوله گاز و اجاق گاز، باید از بست های فلزی استفاده  برای (3

 شود. بدون این بست ها امکان جدا شدن شیلنگ از لوله و خروج گاز وجود دارد.

 پیچاندن سیم به جای بست باعث بریده شدن و جدا شدن شیلنگ و انتشار گاز خواهد شد. (4

ید در چند وقت یکبار مورد بازدید قرار داد تا اطمینان حاصل شود که شیلنگ های الستیکی را با (5

سوراخ نشده یا ترک برنداشته باشد یا از محل بست بریده یا سست نشده باشد. توصیه می گردد که 

 شیلنگ های الستیکی در صورت وجود هر گونه اشکالت ظاهری از قبیل ترک خوردگی تعویض گردد.

باید هر چند وقت یکبار بازدید گردد تا در صورت زخمی  گاز در منزل نیز لوله های فلزی لوله کشی (6

 شدن یا کنده شدن رنگ آنها مجددا رنگ امیزی شوند.

 نشت گاز و استشمام بوی گاز

در صورت نشت گاز و یا استشمام بوی آن، قبل از هر کاری باید دقت کرد که در آن محل هیچ گونه جرقه 

کردن کبریت، فندک و امثال آن و همچنین از روشن و یا خاموش کردن وسایل ای زده نشود، از روشن 

 برقی، خودداری و دستورات زیر اجرا شوند:

 فورا شیر اصلی گاز بسته شود. (1

 افراد خانواده از محل آلوده به گاز خارج شوند. (2

 در و پنجره ها باز شوند. (3

 به گاز تسریع شود. با تکان دادن حوله پنبه ای مربوط جریان خروج هوای آلوده (4

محل آلوده به گاز تاریک باشد، برای روشنایی محل از چراغ قوه که در خارج از فضای  چنانچه (5

 آلوده به گاز روشن شده، استفاده شود.

هر گونه حادثه منجر به نشت گاز، بدون فوت وقت و با خونسردی کامل با شماره در صورت بروز  (6

( گرفته شود. ضمنا نصب و استفاده 125یا آتش نشانی ) (194تلفن های پست امداد شرکت گاز )

به موقع از خاموش کننده های استاندارد در آشپزخانه از ضایعات ناشی ار آتش سوزی ها 

 جلوگیری می کند.

 وسایل پیشگیری از خطرات گاز

مطابقت داشته ر جهانی اندارد ملی و یا استانداردهای معتباستفاده از وسایل ایمنی زیر چنانچه با است

 باشند، جهت باال بردن ضریب ایمنی مفید است:

 گازیاب )آشکار ساز گاز طبیعی( (1

 آشکارساز گاز مونوکسید کربن (2
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شیر خودکار قطع جریان گاز اضافی )که در اثر شکستگی لوله و یا پارگی شیلنگ گاز عمل  (3

 می نماید.(

 شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله (4

 سایر موارد

باید توجه داشت که برای پیدا کردن محل نشت گاز هرگز از شعله کبریت و امثال آن استفاده نشود و تنها  (1

عالمت با استفاده از محلول صابون یا مایع ظرفشویی نسبت به نشت اقدام گردد. تشکیل شدن حباب 

 نشت گاز است.

باید خودداری کرد، ولی چنانجه این جابجا کردن وسایل گازسوزی که مستقیما به لوله ثابت متصل است  از (2

 امر الزم باشد برای تییر محل لوله گاز آن، به موسسه مجاز مراجعه شود.

 گازبندی اتصاالت گاز پس از هر تغییر وضعیت ضرورت دارد. (3

وسایل گازسوزی که به طور ثابت و دایمی در یک محل نصب می شوند، باید به وسیله لوله فلزی به سیستم  (4

 گاز ساختمان وصل گردند و از جابه جایی آن خودداری شود.لوله کشی 

گذاشته شود در صورتی که قصد توسعه لوله کشی گاز باشد، حتما این موضوع با شرکت گاز ناحیه در میان  (5

 و کنتور گاز باشد اقدام گردد.تا ضمن دریافت راهنمایی های الزم، چنانچه نیاز به تعویض رگوالتور 

که تغییرات جزئی در لوله کشی گاز منزل انجام شود یا به علت نقصی در سیستم گاهی ایجاب می کند  (6

لوله کشی، پاره ای تعمیرات صورت پذیرد، این تغییرات و تعمیرات هر چند به ظاهر ساده باشد، ولی باید 

 توسط اشخاص متخصص یا موسسات صالحیت دار انجام شود.

ولیه پیش بینی نشده است، بدون اطالع شرکت گاز ناحیه اضافه کردن دستگاه های گازسوزی که در طرح ا (7

 ممنوع است.

هر قدر هم که جزئی باشد، مهم است و برای  معایب و نواقص قسمت های مختلف دستگاه های گازسوز (8

 تعمیر آنها باید فورا با نمایندگی فروش دستگاه های مزبور و یا تعمیرکاران مجاز تماس گرفته شود.

شه تمیز گردد، برای این کار باید شیر مصرف را بست و سپس مشعل ها و ضمایم آن را اجاق گاز باید همی (9

 برداشته و کامال تمیز کرد و پس از خشک کردن، آنها را در محل خود قرار داد.

اتاقی که به طور عادی در ان هوا جریان ندارد خودداری شود زیرا باعث کمبود  دراز نصب ابگرمکن گازی  (10

 ی تواند ایجاد خفگی نماید.اکسیژن شده و م

 نصب هر گونه وسیله گازسوز در حمام ممنوع است. (11

و مسموم کننده مسدود شدن دودکش وسایل گاز  سوز سبب ناقص گاز و ایجاد گاز خطرناک  (12

 مونوکسیدکربن می شود که این امر باعث خفگی در اثر گاز گرفتگی می گردد.

 وز  بازرسی و از محکم بودن آن اطمینان حاصل شود.باید همواره محل اتصال دودکش به وسایل گازس (13

که بعد از فصل سرما، بخاری جمع آوری شود، حتما انتهای شیر با در پوش مسدود گردد و در  در صورتی (14

درصد جلوگیری از  50هنگام وصل مجدد از افراد با صالحیت کمک خواسته شود. برداشتن دسته شیر 

 است. درصد خطر در کمین 50حادثه می کند 
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کالهک دودکش های وسایل گازسوز بازرسی گردد و چنانچه کالهک آن افتاده باشد،  هر چند گاه یکبار  (15

 در محل خود نصب شود.

جلوگیری دودکش  و برف و افتادن سایر اشیاء و ورود پرندگان به داخل عالوه بر اینکه از نفوذ بارانکالهک  (16

 موثر است.می کند، در منظم سوختن وسیله گازسوز نیز 

د. وجود روزنه های زیر درها برای این ی سوختن گاز، به بخاری گازسوز برسالزم است که هوای کافی برا (17

 منظور مفید خواهد بود.

با شعله آبی و پایدار نسوزد و شعله آن زرد و قرمز و  یا دارای پرش باشد،  در  صورتی که به وسیله گازسوز (18

 ست این نقص ناشی از نرسیدن هوا یا تنظیم نبودن فشار گاز باشد.باید آن را جدی گرفت، زیرا ممکن ا

در صورتی که جهت هوارسانی به وسیله گازسوز از کانال مرتبط با هوای آزاد استفاده شود، مسدود کردن  (19

 دریچه های طرفین کانال ممنوع است.

 شارژ شده را چک کنید تا باز نباشد. آتش نشانی همیشه شیر کپسول های (20

 آتش نشانی در محل نصب، آموزش های الزم برای استفاده از کپسول داده شود.کپسول  (21

که موجب افزایش هر گونه تغییر در وسایل و لوازم گازسوز، اعم از اجاق گاز و یا سیستم حرارت مرکزی  (22

 مصرف گاز بیشتر از پیش بینی اولیه شود، مجاز نیست.

که باعث قرار گرفتن شیرهای مصرف در نقاط غیر هر گونه تغییر در محل نصب دستگاه های گاز سوز  (23

 استاندارد گردد ممنوع است.

هر نوع کنده کاری در مسیر عبور لوله گاز در داخل و یا خارج از ساختمان باید با آگاهی از مسیرهای عبور  (24

 لوله گاز به نحوی انجام شود که به لوله و پوشش محافظ روی لوله هیچ گونه آسیبی وارد نشود.

به هیچ وجه نباید بدون اطالع و هماهنگی کلیه مصرف کنندگان گاز ساختمان بسته شود.  اصلی گاز  شیر (25

و پس از حصول اطمینان کامل از بسته شدن وصل مجدد گاز باید با حضور  و اطالع کلیه مصرف کنندگان 

 اتفاقی این شیر نصب تابلوی هشدار دهنده الزم است.

 عت فعالیت در امالک تجاری مجاز نمی باشد.محل استراحت و خواب در غیر سا (26

دودکش مربوط را کنترل و از باز بودن مسیر قبل از استفاده از هر وسیله گاز و نیز در فصل زمستان ابتدا  (27

 و محکم بودن کالهک مربوط اطمینان حاصل نمایید.

 به هیچ وجه دریچه تامین هوای تازه را مسدود نکنید. (28

 منظور اتصال زمین استفاده شود.از لوله کشی گاز نباید به  (29

خطرات ناشی از انفجار گاز همه مسئولیم زیرا حادثه  اگر اتفاق افتد حد و مرز ندارد فرهنگ سازی در زمینه  ***

 همه باید مراقب باشیم و آموزش های الزم به کودکانمان بدهیم.


