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*خطرات گاز طبيعي براي مصرف كنندگان:

حوادثي كه براي مصرف كنندگان گاز طبيعي اتفاق مي افتد اغلب در اثر سهل انگاري ،بي احتياطي و يا كم دانشي
مصرف كنندگان روي مي دهد .اين حوادث از نظر علل فني به چند دسته تقسيم مي شوند كه هر دسته به يكي از
خطرات گاز ارتباط پيدا مي كند .خطرات عمدۀ گاز عبارتند از:
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ویژه كاركنان شهرداريها ،دهياريها و شوراهايهاي اسالمي شهر و روستا

*آتش سوزي:

*انفجار:

در اثر نشت تدريجي گاز و تجمع آن در فضاهايي مانند آشپزخانه ،اتاق خواب ،اتاق هاي نشيمن و پذيرايي شرايط براي
انفجار مهيا مي شود .در بسياري از حوادث كه در غياب يا هنگام خواب ساكنين منزل روي داده است جرقۀ حاصل از
روشن يا خاموش شدن يخچال منزل عامل انفجار بوده است .در موارد زيادي ورود افراد به داخل اين محوطه ها و زدن
كليد برق موجب ايجاد انفجار شده است و همچنين در موارد ديگري رسيدن گاز انتشار يافته به بخاري و يا آبگرمكن
در حال روشن ،عامل بروز انفجار بوده است .همانگونه كه قبالً توضيح داده شده براي ايجاد انفجار شرايط مناسب از
جمله غلظت قابل اشتعال گاز در هوا بايد فراهم گردد و در صورتي كه مدت نشت گاز قبل از انفجار طوالني باشد ،اين
غلظت بيشتر در ارتفاعات پائين ايجاد مي گردد و در قسمت هاي باالي اتاق يا آشپزخانه گاز زيادي تجمع مي كند؛ اين
گاز تجمع يافته قابليت اشتعال ندارد ولي به خاطر كمبود اكسيژن مي تواند خطرساز باشد.
*گاز گرفتگي:

*مهم ترين عامل حوادث مصرف كنندگان خانگي و تجاري گاز گرفتگي است .به طوري كه در بخش قبل توضيح داده
شد در اثر نرسيدن اكسيژن كافي و يا گرفتگي راه خروج محصوالت احتراق ،وسيلۀ گاز سوز دچار ناقص سوزي شده و
گاز( COمنواكسيد كربن) در فضا پراكنده مي شود .تنفس اين گاز كه ميل تركيبي شديد با گلبولهاي قرمز خون دارد
سبب تشكيل كربوكسي هموگلبين در خون مي شود و قابليت تبادل اكسيژن CO2را ازگلبول هاي قرمز مي گيرد و در
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در اثر مجاورت وسايل و اشيا قابل اشتعال با وسايل گاز سوز ،اين گونه اشيا مشتعل شده و سپس آتش سوزي گسترش
مي يابد .از جملۀ اين موارد نزديكي پرده ها ،رختخواب ،البسه ،اشيا چوبي ،و غيره با اجاق گاز ،بخاري ،و آبگرمكن را
مي توان نام برد .هم چنين به علت استفاده از شيلنگ هاي غيراستاندارد الستيكي ،بعضاً اين شيلنگ ها در نزديكي محل
اتصال به بخاري يا آبگرمكن به تدريج فرسوده شده و دچار نشت مي شوند كه در اثر نزديك بودن به منبع حرارت
مشتعل مي شوند؛ اگر در غياب ساكنين يا هنگام خواب ساكنين منزل اين اتفاق روي دهد شعله گسترش يافته و سبب
بروز آتش سوزي در منزل مي شود .در پاره اي از موارد نيز انفجار حاصل از نشت گاز به دنبال خود آتش سوزي ايجاد
مي نمايد .در موارد خاص ديگر ،عبور دودكش از سقف هاي چوبي سبب آتش سوزي شده است.
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نتيجه شخص دچار مسموميت مي شود كه در صورت ادامۀ تنفس COتوان حركت و هرگونه عكس العمل از فرد
مسموم سلب مي گردد و نهايتاً ممكن است تا مرگ فرد ادامه پيدا نمايد.
*اين گونه حوادث گاه از آنجا ناشي مي شود كه عده اي تصور مي كنند گاز طبيعي به علت خوب سوزي ديگر نيازي
به دودكش نداشته و يا اينكه اگر دودكش انسداد داشته باشد مسئله مهمي ايجاد نمي نمايد .تعدادي از حوادث نيز به
علت وجود چند وسيله گاز سوز و به خصوص آبگرمكن ديواري كه از وسايل پر مصرف است در يك فضاي كوچك با
زير بناي  30تا  60متر مربعي روي مي دهد .همچنين در مواردي نرسيدن اكسيژن كافي به وسيلۀ گازسوز در اثر
مسدود كردن كليۀ در و پنجره ها و حتي منافذ و درزهايي كه در رساندن هوا به داخل اتاق مؤثر هستند ،عامل بروز
بسياري از حوادث گاز گرفتگي بوده است.
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*نكات ایمني در مورد استفاده از انواع وسایل گاز سوز:

 )1اجاق گازهاي بزرگ و ساير وسايل گازسوزي كه به طور ثابت در يك محل نصب مي شوند بايد بوسيله لولۀ فلزي به
سيستم لوله كشي ساختمان وصل گردند.

)3اگر اجاق گاز و وسايل گازسوز داراي پيلوت شمعك ،بعد از باز كردن شير گاز مشعل روشن نشود معلوم مي شود كه
پيلوت تنظيم نيست و يا خاموش شده است؛ در هر حال بايد فوراً شير اصلي را بست و بوسيله افراد خبره به بررسي و
رفع علت پرداخت.
)4سررفتن غذا و مانند آنها برروي اجاق گاز ممكن است باعث خاموش شدن گاز گردد .چنانچه اين عمل اتفاق افتاد و
شعله خاموش شد بايد فوراً شير گاز بسته شود و پس از خارج كردن گازهاي منتشر شده در فضاي آشپزخانه ،اجاق گاز
را تميز و آماده روشن كردن مجددگردد.
)5هميشه مراقب باشيد كه مشعلهاي اجاق گاز و ضمايم آن كامالً تميز و مرتب باشدتا گاز بتواند به راحتي و به اندازۀ
كافي به مشعل برسد و با شعلۀ آبي بسوزد.
)6براي نظافت اجاق گاز بايد هفته اي يك يا دو بار شير مصرف مربوطه بسته شود و مشعلها و ضمايم آن از جاي خود
بيرون آورده شود .آنها را پس از تميزكردن و شستن كامالً خشك كرده و دوباره در جاي خود قرار داده شود.
)7از وارد آوردن ضربه توسط ديگ و ساير ظروف سنگين بر روي اجاق گاز جداً خودداري كنيد زيرا اين كارباعث سست
شدن اتصاالت و نشت گاز مي شود.
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)2در هنگام روشن كردن اجاق گاز ابتدا شمعك يا كبريت را روشن و سپس شير گاز را باز كنيد .در اجاق گازهائي كه
پيلوت شمعك ندارند هميشه ابتدا كبريت را روشن و سپس شير گاز را بازكنيد.
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)8وسايل گازسوز مخصوصاً اجاق گاز رادر محل وزش جريان باد مانند مقابل پنجره و باد بزن هاي برقي قرار ندهيد زيرا
اين عوامل باعث خاموش شدن شعله مي شوند و درنتيجه چون شير اجاق باز است گاز در فضا پراكنده مي شود و خطر
انفجار و آتش سوزي دارد.
*یادآوري:

*بدين ترتيب در رابطه با استفادۀ صحيح از اجاق گاز رعايت شش نكتۀ زير بسيار مهم است:
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 )1ابتدا كبريت را روشن و سپس شير گاز را باز كنيد.
 )2اجاق گاز بايد هميشه با شعله آبي بسوزد.
 )3از وارد آوردن ضربه توسط ظروف سنگين روي اجاق گاز خودداري نماييد.
 )4اجاق گاز و ساير وسايل گاز سوز را درمعرض كوران هوا و جريان باد قرار ندهيد.
 )5از سر رفتن غذا روي اجاق گاز جلوگيري نماييد.
 )6حتي االمكان از اجاق گازهاي مجهز به ترموكوپل استفاده كنيد.
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