ویژه کارکنان شهرداریها ،دهياریها و شوراهایهای اسالمي شهر و روستا

*ادامه روشهای جلوگيری از خطرات ناشي از سوختن ناقص وسایل گازسوز و گازگرفتگي:
*هر سال قبل از روشن كردن وسایل گرمازا ،مراقب باشيد مسير دودكش ها توسط پرنده ها النه سازي و مسدود نشده باشد.
*بخش عمودي خروجي دودكش حداقل بایستي سه برابر بخش افقي درنظر گرفته شود و حداقل ارتفاع بخش عمودي نبایستي
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از یك متر كمتر باشد.
*از تغيير قطر در خروجي دودكش و كم كردن سایز آن خودداري نمائيد.
*جهت جلوگيري از پدیدۀ خطرساز « مکش معکوس » در ساختمانها ،الزم است بر روي قسمت زیرین درب ورودي هر آپارتمان
از دریچۀ تهویه كركره اي یا آیفوني مناسب به طول 20×50سانتيمتر استفاده گردد.
*زیر دربهاي ورودي اطاق خواب ها نيز حدود  3تا  5سانتيمتر باز باشد.

كالهك به سمت زمين باشيد در این صورت اینگونه دودكش ها كارآیي الزم را ندارند و عدم خروج گازهاي حاصل از احتراق جان
افراد را تهدید مي كند.
*عبور دودكش ازفضاي داخل سقف كاذب و به خصوص حمام ممنوع مي باشد چون به دليل پوسيدگي امکان نشت گاز
منواكسيدكربن وجود دارد.
*دودكش باید به بست نگهدارنده مجهز باشد و در محل خود محکم گردد.
*براي شومينه به دليل امکان پس زدن گازهاي حاصل از احتراق بهتر است از دودكش به قطر  15سانتيمتر استفاده كرد.
*حتي االمکان از دودكش هایي كه از پنجره به بيرون هدایت مي شوند باید اجتناب نمود .چنانچه ناچاراً دودكش از پنجره به
بيرون هدایت شود باید به روش صحيح و كامالً محکم در محل خروج از پنجره مهار و مجهز به كالهك شود و حداقل داراي 1
متر ارتفاع از محل خروج باشد .در صورتيکه هنگام بهره برداري و روشن بودن وسيله گازسوز با آزمایش قرار دادن دست بر روي
دودكش مشاهده گردید كه دودكش مذكور سرد مي باشدد این دودكش باید حذف شود و دودكش دیگري كه تا باالي بام ادامه
داشته باشد ،تعبيه گردد.

شماره 74

*قسمت عمودي دودكش باید برروي پایه هاي مناسب قرارگيرد تا وزن آن به پایه منتقل شود و از كج شدن آن جلوگيري بعمل
آید .ضمناً بخش عمودي دودكش واقع برروي نماها باید توسط بست هاي مناسب به دیوار محکم گردد .همچنين مراقب چرخش

آنچه باید یک آتش نشان بداند

 20شهريور ماه 1400
11 September 2021
 4صفر 1443

نمونه دودكش هاي نامناسب كار گذاشته شده در منازل
اتصال خروجي دودكش به درز انبساط بين دو ساختمان مي تواند باعث نفوذ گاز منواكسيدكربن از منافذ به هر كدام از این
ساختمانها گردد.
*به منظور وجود هواي كافي و پرهيز از سوختن ناقص در وسایل گازسوز باید راه ورود هوا به داخل اتاق ها توسط روزنه هاي

گاز مصرفي به هواي تازه نياز دارد .یك بخاري معمولي خانگي باید  15متر مکعب در ساعت هواي تازه دریافت كند تا قادر به
سوزاندن مناسب گازطبيعي باشد .بنابراین مالحظه مي شود كه منافذ ورود هوا چه تأثير حياتي در این رابطه دارند.
*مسدودشدن دودكش لوازم گازسوز حتي درحد جزیي باعث ناقص سوزي و پس زدن گازهاي سمي به فضاي اتاق مي شود.
همواره از مسدود نبودن دودكش ها اطمينان حاصل فرمایيد.
*به منظور نصب دودكش وسایل گازسوز از كمترین تعداد زانو استفاده شود.
*توصيه مي شود در طراحي و ساخت ابنيه نوساز ،دودكش كليۀ وسایل گازسوز پيش بيني شود و نقشۀ مربوطه توسط مهندس
ناظر تأیيد گردد .نصب دودكش بعد از اتمام پروژه بر روي نما در ساختمان هاي جدید االحداث كامالً بي مورد مي باشد.
*مراقب باشيد البسه آویزان شده شما در تراس ،دودكش همسایه پایين را مسدود ننماید.
*دودكش و اتصاالت مربوطه در حياط خلوت و داكتها باید حتماً داراي بست و تکيه گاه مناسب باشد.
*دودكش هاي آجري به دليل نفوذ گاز از درزها به سایر قسمت ها خطرساز مي باشند.

شماره 74

مناسب در زیر درب ها ،دریچه هاي كركره اي ایجاد شود .این موضوع به ویژه در اتاق هاي كوچك و فضاهاي زیرزميني از اهميت
و حساسيت فوق العاده اي برخوردار است .باید دانست كه معموالً یك بخاري جهت سوزاندن كامل سوخت حدود  15برابر حجم

*قطر دودكش شوفاژ باید براساس ظرفيت مربوطه طراحي شود .ضمناً حداقل قطر براي كمترین مصرف دستگاه هاي شوفاژ 20
سانتيمتر پيشنهاد مي شود.
*براي كليۀ آبگرمکن هاي دیواري دودكش به قطر  15سانتيمتر به باال پيشنهاد مي شود.
*دریچۀ دودكش باید باالتر از وسيلۀ گازسوز قرار گيرد و نصب هرگونه دودكش از ارتفاع دستگاه به سمت ارتفاع پائين تر از وسيلۀ
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گازسوز به سمت زمين جداً خطرناك است و موجب پس زدن محصوالت سمي احتراق مي گردد.
*به ازاي هر زانو( 90نود درجه) در دودكش ،الزم است به ارتفاع بخش عمودي اضافه گردد .دودكش ها باید به محل خروجي
دستگاه گازسوز متصل شده و همواره با شيب باالرونده به سمت باال برود و به هيچ عنوان در طول مسير با وسایلي مانند لوله
آكاردیوني یا زانویي به سمت پایين برنگردد و از زانویي  90درجه حتي المقدور خيلي كم استفاده شود.
* حتي االمکان در آپارتمان هاي زیر  50متر مربع سيستم گرمایش بوسيله شوفاژ انجام شود و از وسایل گرمایشي همچون بخاري
یا آبگرمکن دیواري استفاده نشود.

*نصب دو وسيلۀ گاز سوز شومينه و بخاري در آپارتمانهاي كوچك و استفاده همزمان از آنها مي تواند آثار جبران ناپذیري را به بار
آورد.
*هرگونه نشتي لوله هاي آب گرم خطرناك مي باشد چون در این صورت باعث مدام سوزي آبگرمکن گازي مي شود .این موضوع
باعث مصرف سوخت بيشتر ،اكسيژن بيشتر ،و در نهایت بروز خطراحتمالي مي شود.
*اگر در منزل دچار سردرد ،سرگيجه ،و تهوع مي شوید علت مي تواند در وسایل گازسوز نيز باشد .معموالً در اثر نبودن هواي كافي
و عيوب وسایل گازسوز عمل احتراق مختل مي گردد و گازهاي مضر و خطرناك توليد و در سطح خانه پخش مي شودكه موجب
عوارض بعدي مي گردد.
*داكت مسير دودكش ها و آپارتمان ها در باالي بام و طبقه همکف در ابتدا و انتها حتي االمکان باید باز و به فضاي آزاد راه داشته
باشد تا اگر نشتي در مسير دودكش بوجود آمد به بيرون هدایت شود و به داخل ساختمان نفوذ نکند.

شماره 74

*ساخت حمام در كنار شوفاژخانه خطرناك و حادثه سازمي باشد.

