
 از وسايل گاز استاندارد و مجهز به ترموکوپل استفاده شود .      (1

 استفاده از دودکش استاندارد با توجه به اينکه وزن مولکولي گازهاي حاصل از احتراق سنگين تراز هوا ست .       (2

عبور دودکش هاي وسايل گازسوز بايستي از ديوار هاي گرم ساختمان يا حداقل عايقکاري شود تا دماي خود را از دست ندهد در     (3
 صورت سرد شدن دودکش امکان خروج اين گازها وجود نخواهد داشت . 

 متر باشد .  3حداقل ارتفاع دودکش از سطح وسيله گازسوز نبايد کمتر از       (4

 طر داخلي دودکش با توجه به ظرفيت وسيله گازسوز طراحي مي شود نبايد از تبديل کاهش قطر استفاده شود . ق      (5

 سانتيمتر باشد .  15قطر دودکش آبگرمکن ديواري و شومينه حتي االمکان نبايد کمتر از        (6

صاف و صيقلي بودن قطر داخلي دودکشها باعث سهولت در خروجي گازهاي احتراق مي شود و توصيه مي گردد از لوله هاي     (7
 فنري استقاده نگردد . 

ارتفاع دودکش در خروجي از کف پشت بام نبايد کمتر از يک متر باشد ضمناً حداقل با ساير موانع نيز بايستي يک متر فاصله داشته     (8
 استفاده شود .  Hترجيحاً از کالهک  باشد و

 همواره از سالمت دودکش ، کالهک ، زانويي ها و اتصاالت و مسدود نبودن آن اطمينان کامل داشته باشيد .      (9

متر مکعب هواي تازه نياز مي باشد. ضروري  15براي هر مترمکعب گاز مصرفي حداقل  COجهت جلوگيري از توليد گاز   (10
سايل گازسوز با توجه به اين نسبت هواي تازه براي آن محل تأمين گردد، وجود روزنه هاي زير درها براي اين منظور است کليه و

 مفيد خواهد بود .

متر مربع از سيستم حرارت مرکزي استفاده شود و از بخاري و آبگرمکن استفاده نشود.  60حتي االمکان در آپارتمانهاي زير   (11
 بت به تعبيه دريچه اي در پشت وسيله گازسوز جهت تأمين هواي مورد نياز ضروري مي باشد. در غير اين صورت نس

 نصب درپوش روي شير هاي بالاستفاده در منازل الزامي مي باشد .    (12

 هر شير گاز فقط و فقط جهت يک وسيله گازسوز استفاده شود .   (13

سانتيمتر بيشتر باشد . و از عدم ترک آن و سالمت بست هاي آن اطمينان  120حداکثر طول شيلنگ وسايل گاز سوز نبايد از   (14
 سال يکبار تعويض شود و نبايد در معرض اشياء تيز و بررنده قرار بگيرد .  3الي  2حاصل شود. حداکثر 

 د از کنتور ( بسته شود . موقع ترک منزل به مدت طوالني حتماً شير اصلي ) بع   (15

 از قرار دادن اشياء قابل اشتعال ، پرده و ... در مجاورت وسايل گازسوز که سبب  (16
 آتش سوزي مي گردد خودداري گردد . 

 از واژگون يا افتادن دودکش و عدم باز بودن درزهاي اتصال دودکش اطمينان حاصل شود .    (17

 ز از دودکش مستقل استفاده شود . ترجيحاً براي هر وسيله گازسو   (18

متر مکعب  50/56در ساختمانهاي معمولي تأمين هوا از داخل ساختمان براي هر يک متر مکعب بر ساعت گاز مصرفي حداقل    (19
 فضا براي تأمين هواي احتراق مورد نياز دستگاه گازسوز ضروري است 

 دون هرگونه پيش بيني دريافت هواي احتراق مجاز نيست . نصب دستگاههاي گازسوز در فضاي کامالً بسته و ب   (20

نصب وسايل گازسوز در فضا هاي با خطر ، خوابگاهها ، خانه سالمندان ، مهدکودک ها ، اتاقهاي نگهباني ، انبار ها و ... ممنوع    (21
 مي باشد 

 شرکت گاز و نظام مهندسي صورت پذيرد. هرگونه تغييرات در سيستم لوله کشي گاز و يا توسعه آن بايستي با هماهنگي (22

  



 آتش سوزی و انفجار

سته اين در شت گاز مختلف علل به ابتدا حوادث، از د ضاي در و نموده ن شپزخانه ف شر منزل يا آ  سپس .شود مي منت

 :  از عبارتند گاز نشت علل . گردد مي سوزي آتش و انفجار سبب و نموده مشتعل را گاز شعله، يا و جرقه مانند عاملي

 فلزي بست توسط آن اتصال سر دو در گازسوز دستگاه شيلنگ نبودن محكم -1

  آنها ديدن حرارت يا و بودن برخورد معرض در و طوالني هاي شيلنگ از استفاده -2

 ها شيلنگ بودن استاندارد غير يا و فرسوده -3

 نيستند استفاده مورد كه مصرفي شيرهاي نداشتن درپوش -4

  گازسوز هاي دستگاه كاري دست و تعمير در ناوارد افراد دخالت -5

 زغيرمجا و غيراستاندارد گازسوز هاي دستگاه از استفاده -6

 گاز زدگی

 يا كن، گرم آب ز بخصوص بخاري،گازسو هاي دستگاه اي بر مناسب دودكش نداشتن اثر در معموالً  حوادث از دسته اين
 سبب اكسيژن كمبود يا و كننده مسموم گازهاي تجمع و گاز ناقص سوختن مي دهند. روي اتاق فضاي كافي تهوية عدم

 انجامد. مي آنها گاززدگي به و شده كنند مي تنفس فضايي چنين در كه افرادي مسموميت

 دست کاری در کنتور و تنظیم کننده گاز 

 در . گردد مي نصب مناسب محل در فني و ايمني نكات تمام رعايت با ناحيه گاز شركت توسط گاز كنتور و كننده تنظيم
 است خاصي ايمني وسايل به مجهز كننده تنظيم. دهد تغيير را آنها محل است، مجاز ناحيه گاز شركت فقط لزوم صورت

 مصرف تا كند مي قطع را گاز جريان خودكار طور به شهر لوله كشي گاز شبكة در نقص هرگونه بروز صورت در كه
 كنتور، يا كننده تنظيم از گاز نشت يا گاز قطع موارد با شدن رو به رو درصورت . نگيرند قرار خطر معرض در ها كننده
 گردد. كمك درخواست ناحيه گاز شركت از و خودداري آنها در كاري دست هرگونه از بايد

 

 شیر مصرف 

 از شير اين بستن با بتوان ضروري مواقع در تا است مجهز مصرف شير يك به گازسوز دستگاه هر به مربوط گاز لوله

 . نمود جلوگيري دستگاه به گاز ورود

 . باشد مرتبط مستقل مصرف شير يك به بايد گازسوز دستگاه هر (1

 . شود خودداري مصرف شير يك به گازسوز دستگاه چند يا دو اتصال از (2

 مسدودميگيرد حتما با درپوش ن قرار استفاده مورد و نيست مرتبط گازسوزي دستگاه به كه مصرفي شيرهاي انتهاي (3

 . شود

 .شود داشته نگه بسته آن مصرف شير شود، نمي استفاده گازسوزي دستگاه از طوالني مدت براي كه صورتي در ( 4

 . شوند بسته گازسوز هاي دستگاه مصرف شيرهاي كلية ني، طوال مدت براي منزل ترك صورت در ( 5

ستاندارد، شيرهاي در ( 6 ستة ا سته حالت در و گاز جريان امتداد در بودن باز حالت در شير د  جريان بر عمود بودن ب

 .باشد مي گاز

 . شود خودداري كبريت افروختن از قبل گاز اجاق شير كردن باز از باشند، مي پيلوت فاقد كه گازهايي اجاق در (7



ستگاه در ( 8 سوزي هاي د شند، مي پيلوت به مجهز كه گاز شن شعله گاز شير كردن باز از بعد اگر با شود رو  معلوم ن

 علت رفع و بررسي به و بست را گاز شير فوراً  بايد حال هر در .است شده خاموش يا و نيست م تنظي يا پيلوت كه است

 . پرداخت

 . باشد ترموكوپل داراي آن شيرهاي كه گردد استفاده گازسوزي هاي دستگاه از شود سعي ( 9

 حتًما وستايل ، اين از استتفاده عدم مواقع در گازستوز، هاي دستتگاه با كودكان كردن بازي از جلوگيري منظور به (10

 .شوند بسته آنها مصرف اصلي شير

 نشت و اتصاالت شدن سست باعث عمل اين زيرا شود، خودداري بايد گاز اجاق روي بر ضربه آوردن وارد از (11

 .شد خواهد گاز

 .شود جلوگيري گاز اجاق روي غذا، رفتن سر از (12

 . شود خودداري باد جريان و هوا كوران معرض در گازسوز دستگاه دادن قرار (از13

 . گردد سوزي آتش سبب است ممكن بخاري مجاورت در اشتعال قابل اشياء گرفتن قرار (14

  

 شیلنگ های گاز

سد سرعت به گازي و نفتي مواد برابر در معمولي الستيكي هاي شيلنگ (1  ساير و اجاق اتصال براي لذا .شوند مي فا

 شده تقويت الستيكي هاي شيلنگ از بايد كشي لوله سيستم به شده، شناخته مجاز آنها براي شيلنگ از استفاده كه ها دستگاه

 باشد.  بيشتر متر سانتي 120 از حداكثر نبايد گاز هاي شيلنگ طول . شود استفاده است شده ساخته گاز مخصوص كه

 نمود احتراز كار اين از بايد و است خطرناك بسيار منزل مختلف نقاط به گاز رساندن براي طويل هاي شيلنگ از استفاده

. 

 .گيرند قرار گازسوز هاي دستگاه ساير و گاز اجاق حرارت معرض در وجه هيچ به نبايد گاز هاي ( شيلنگ2

ست از بايد گاز، اجاق و گاز لوله انتهاي در گاز هاي شيلنگ كردن محكم ( براي3 ستفاده فلزي هاي ب  اين بدون  .شود ا

 . دارد وجود گاز خروج و لوله از شيلنگ شدن جدا امكان ها بست

 . شد خواهد گاز انتشار و شيلنگ شدن جدا و شدن بريده باعث بست بجاي سيم ( پيچانيدن4

 ترك يا نشده سوراخ كه شود حاصل اطمينان تا داد قرار بازديد مورد يكبار وقت چند هر بايد را الستيكي هاي ( شيلنگ5

 .باشد نشده سست يا و بريده بست محل از يا و باشد برنداشته

 كنده يا شتتدن زخمي صتتورت در تا گردد بازديد يكبار وقت چند هر بايد نيز منزل در گاز كشتتي لوله فلزي هاي ( لوله6

 شوند آميزي رنگ مجدًدا آنها رنگ شدن

 

 گازنشت گاز و استشمام بوی 

 نشود، زده اي جرقه هيچگونه محل آن در كه كرد دقت بايد كاري هر از قبل آن، بوي استشمام يا و گاز نشت صورت در

شن از شن از همچنين و آن امثال و فندك كبريت، كردن رو سايل كردن خاموش يا و رو ستورات و خودداري برقي، و  د

 . شوند اجرا زير



 شود؛ بسته گاز اصلي شير فوراً  (1

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

 شوند؛ باز ها پنجره و در (3

 ؛ شود تسريع گاز به آلوده هواي خروج جريان مرطوب اي پنبه حوله دادن تكان با (4

 روشن گاز به آلوده فضاي از خارج در كه قوه چراغ از محل روشنايي اي بر باشد، تاريك گاز به آلوده محل چنانچه (5

 ؛ شود استفاده شده،

 خواهد سوزي آتش تشديد باعث الً احتما لوله در گاز وجود چون ساختمان در سوزي آتش نوع هر بروز صورت در (6

صلي شير فوراً  شد، سته دارد قرار كنتور از بعد كه ساختمان به گاز ورود ا  داخل به گاز داخل به گاز جريان تا شود ب

 .گردد قطع ساختمان

 امداد پست هاي تلفن شماره با كامل خونسردي با و وقت فوت بدون گاز، نشت به منجر حادثة هرگونه بروز صورت در

صب ضمًنا. شود گرفته تماس ناحيه گاز شركت ستفاده و ن ستاندارد هاي كننده خاموش از ا شپزخانه در ا  ضايعات از آ

 .كند مي جلوگيري موقع به ها، سوزي تش آ از ناشي

 

 سایر موارد 

 نشود؛ استفاده آن امثال و كبريت شعلة از ،هرگز گاز نشت محل كردن پيدا براي كه داشت توجه بايد (1

 نشت شدن حباب عالمت تشكيل . گردد اقدام يابي نشت به نسبت ظرفشويي مايع يا و صابون محلول از استفاده با تنها و

 .است گاز

 الزم امر اين چنانچه ولي كرد، خودداري بايد است متصل ثابت لولة به مستقيًما كه گازسوزي وسايل كردن جابجا ( از2

 . كرد مراجعه مجاز مؤسسه به بايد آن، گاز لولة محل تغيير براي باشد

 . دارد ضرورت وضعيت تغيير هر از پس گاز اتصاالت بندي آب ( 3

 بايد مي شوند، نصب محل يك در ثابت طور به كه بزرگ گازهاي اجاق يا و بخاري كن، گرم آب مانند گازسوز ( وسايل4

 . شود خودداري آن جابجايي از و گردد وصل ساختمان كشي لوله سيستم به فلزي لولة وسيلة به

 تا شود گذاشته ميان در گاز  شركت با موضوع اين حتًما باشد، منزل داخل در كشي لوله توسعة قصد كه صورتي ( در5

 . گردد اقدام باشد كنتور و كننده تنظيم تعويض به نياز چنانچه الزم، هاي راهنمايي دريافت ضمن

شي لوله در جزئي تغييرات كه كند مي  ايجاب ( گاهي6 صي علت به يا شود انجام منزل گاز ك ستم در نق شي، لوله سي  ك

متخصص يا  اشخاص توسط بايد باشد، ولي ساده ظاهر به هرچند ات تعمير و تغييرات اين گردد، الزم تعميرات اي پاره

 .شود انجام دار صالحيت موسسات

 .است ممنوع ناحيه گاز شركت اطالع بدون گازسوز هاي ه دستگا كردن اضافه يا و داخلي كشي لوله توسعة ( 7

شد، جزئي كه هم هرقدر گازسوز ههاي دستگا مختلف قسمتهاي نواقص و ( معايب8  بايد آنها تعمير براي و است مهم با

 .شود گرفته تماس مجرب تعميركاران يا و مزبور هاي دستگاه فروش نمايندگي با فوراً 



 برداشته را آن ضمائمو  ها مشعل سپس و بست را مصرف شير بايد كار اين براي گردد، تميز هميشه بايد گاز اجاق  (9

 . دادرقرا خود محل در را آنها كردن، خشك از پس و كرد تميز كامالً  و

صب از ( 10  كمبود باعث زيرا، شود خودداري ندارد جريان هوا آن در عادي طور به كه اتاقي در گازي گرمکن آب ن

 . نمايد خفگي ايجاد تواند مي و شده اكسيژن

 .باشد مي ممنوع و ايمني اصول مغاير حمام در گازسوز وسيله هرگونه ( نصب11

 كه شود مي كننده مسموم و خطرناك گازهاي ايجاد و گازسوز وسايل گاز ناقص سوخت سبب دودكش شدن مسدود ( 12

 . گردد مي گازگرفتگي اثر در خفگي باعث امر اين

 .شود حاصل اطمينان آن بودن محكم از و بازرسي گازسوز وسايل به دودكش اتصال محل همواره ( بايد13

 هنگام در و گردد مسدود درپوش با شير انتهاي حتًما شود، آوري جمع بخاري سرما، فصل از بعد كه صورتي ( در14

 . شود خواسته كمك صالحيت با افراد از مجدد وصل

 خود محل در باشد، افتاده آن كالهك چنانچه و گردد بازرسي گازسوز وسائل هاي دودكش كالهك يكبار گاه چند هر (15

 .شود نصب

 كند، مي جلوگيري دودكش بداخل پرندگان ورود و اشياء ساير افتادن و برف و باران نفوذ از اينكه بر عالوه ( كالهك16

 .است مؤثر نيز گازسوز وسيلة سوختن منظم در

 . باشد باالتر بام پشت سطح از متر يك حداقل بايد كار توي هاي دودكش انتهاي ( 17

 اين درها براي زير هاي روزنه وجود . برستتد گازستتوز بخاري به گاز، ستتوختن براي كافي هواي كه استتت ( الزم18

 . بود خواهد مفيد منظور

سوزد، آبي شعلة با يا و بوده ناقص بخاري سوخت كه صورتي ( در19 ست ممكن زيرا گرفت، جدي را آن بايد ن  اين ا

 .باشد بخاري به كافي هواي نرسيدن از ناشي نقص

  



كي از وسائلي كه بي شك در منزل تمامي مشتركين وجود دارد ، اجاق گاز است.اجاق گاز وسيله ائي 
وسائل منزل و در اكثر ساعات شبانه روز مورد استفاده قرار مي گيرد و استفاده از آن هم است كه بيشتر از 

مختص خانمهاي خانه دار نبوده وساير اعضاي خانواده نيز كم و بيش ودر مواقع لزوم از اجاق گاز استفاده 
از اجاق گاز روي مي نمايند. آمار حوادثي كه بر اثر بي احتياطي و عدم رعايت نكات ايمني در استفاده 

ميدهد متاسفانه در مقايسه با ساير وسائل گاز سوز بيشتر مي باشد. به اين ترتيب و با توجه به 
گستردگي استفاده از اجاق گاز وبراي اينكه وسيله گاز سوز مبدل به وسيله ائي مطمئن جهت آسايش 

ضا خانواده شما مشترك گرامي زندگي شما و خانواده تان گردد الزم است نكاتي را جهت آگاهي تمام اع
 ذكر نمائيم:

  

  

  

  

  
توصيه مي شود بهتر است وسائل گاز سوزي كه در يك محل به 

طور ثابت نصب مي شوند به وسيله لوله فلزي به سيستم لوله 
 كشي وصل گردند .

  

  

  

  

  

  

  

  

  
در اجاق گازهائي كه پيلوت )شمعك( ندارند هميشه ابتدا كبريت را 

و سپس شير گاز را باز كنيد.مجدداتوصيه ميكنيم كه از باز كردن  روشن
شير اجاق گاز قبل از روشن كردن كبريت خودداري كنيد در غير اين 

صورت در فاصله بين باز كردن شير اجاق گاز و روشن كردن كبريت گاز در 
فضاي آشپز خانه منتشر شده وممكن است باعث انفجار و آتش سوزي 

 گردد.
  

  

  
گر اجاق گاز و وسائل گاز سوزي كه مورد استفاده شما قرار ميگيرد داراي پيلوت)شمعك( مي باشند ا

چنانچه بعد از باز كردن شير گاز مشعل روشن نشود معلوم ميشود كه يا پيلوت ميزان نيست و يا خاموش 
 شده است.در هر حال بايد فورا شير گاز را بست و به بررسي و رفع علت پرداخت.

 
 سر رفتن غذا و مانند آنها بر روي اجاق گاز ممكن است باعث خاموش شدن شعله گردد. بنابراين

هنگام استفاده از اجاق گاز بايد دقت شود كه ظرف غذا سر نرود.چنانچه اين عمل اتفاق افتاد و شعله 



خانه ، اجاق گاز خاموش شد بايد فورا شير گاز را بست و پس از خارج نمودن گاز منتشر شده در فضاي آشپز
 را تميز و آماده روشن كردن مجدد نمود.

 هميشه مراقب باشيد كه مشعلهاي اجاق گاز و ضمائم آن كامال تميز و مرتب باشندتا گاز بتواند به

راحتي و به اندازه كافي به مشعل برسد و با شعله آبي بسوزد.براي اين كار بايد هفته ائي يك يا دو دفعه 

بست و مشعلها و ضمائم آن را از جاي خود بيرون آورد و پس از تميز كردن و شستن ،   اشير مصرف مربوط ر
 كامال آنها را خشك كرد و دوباره در جاي خود قرار داد.

 

 
  

  
از وارد آوردن ضربه به وسيله ديگ وساير ظروف سنگين بر روي اجاق گاز 

و نشت گاز جدا خودداري كنيد زيرا اين عمل باعث سست شدن اتصاالت 
 خواهد شد.

  

  

  

  

  

  

  
وزش جريان باد مانند پنجره ،  وسائل گاز سوز مخصوصا اجاق گاز را در محل 
عوامل باعث خاموش شدن  مقابل بادبزن هاي برقي و .. قرار ندهيد زيرا اين 

است گاز در فضا پراكنده مي  شعله مي شوند و در نتيجه چون شير اجاق باز 

 تش سوزي مي كند.شود و توليد خطر وآ
  

  

  

  

  
 يادآوري:
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