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يیژٌ كاركىان شُزداریَا ،دَياریَا ي شًراَایَای اسالمي شُز ي ريستا

*تعميز ي جابجایي يسایل گاسسًس :
*اس خاتدا وزدى ٍعاٗل گاس عَسٕ وِ هغتم٘واً تِ لَلٔ ثاتت هتصل اعت ،خَددارٕ ًوائ٘ذ سٗزا هوىي اعت ٌّگام خاتداٖٗ ،هحل
اتصال آع٘ة دٗذُ ٍ گاس ًؾت وٌذ .در صَرت ً٘اس هثزم تِ خا تِ خاٖٗ هحل ٍع٘لٔ گاس  ،اٗي وار تاٗذ تا ّواٌّگٖ ٍ تائ٘ذ هدذد
ع٘غتن لَلِ وؾٖ صَرت گ٘زد.

*خًاص اوفجار یا آتش سًسی گاس طبيعي:
صزف ًظز اس حالت ّإ ف٘شٗىٖ هادُ (خاهذ ،هاٗغ ،گاس) ػوَها عَختي تِ صَرت ٍاوٌؼ تزو٘ة هادُ تا اوغ٘ضى تؼزٗف هٖؽَد.
تزو٘ة ٗه هادُ تا اوغ٘ضى ،اوغ٘ذاعَ٘ى ًام دارد .اوغ٘ذاعَ٘ى ٗه ٍاوٌؼ گزهاسا اعت .الثتِ اگز تِ وٌذٕ اًدام ٗاتذ حزارت ٍ
ؽؼلِ هؾاّذُ ًوٖ ؽَد (هاًٌذ سًگ سدى درب ّإ فلشٕ) .اها اگز ٍاوٌؼ اوغ٘ذاعَ٘ى تا عزػت اًدام ؽَد اس آى خا وِ اًزصٕ
آساد ؽذُ در هذت وَتاّٖ ٍارد هح٘ظ هٖ ؽَد در ًت٘دِ حزارت ٍ ؽؼلِ لاتل احغاط خَاٌّذ تَد؛ پظ تِ ػثارت دٗگز ،عَختي
تزو٘ة ؽذى ٗه هادُ تا اوغ٘ضى َّا هٖ تاؽذ .الثتِ اعتثٌائاتٖ ٍخَد دارد وِ در حَصلٔ اٗي همَلِ ًوٖ گٌدذ .
*سًخته گاس طبيعي ي محصًالت احتزاق:
* در هَرد گاس عث٘ؼٖ ً٘ش اٗي ًظزِٗ صادق اعت؛ ٍلتٖ گاس عث٘ؼٖ هٖ عَسد در آى لحظِ تا اوغ٘ضى َّا تزو٘ة هٖ ؽَد .در
هحاعثات هزتَط تِ عَختي گاس عث٘ؼٖ ،هؼوَالً تزو٘ة ؽ٘و٘اٖٗ آى را هتاى در ًظز هٖ گ٘زٗن .گاسّإ لاتل اؽتؼال هختلف در
ًغثت ّإ هؼٌٖ٘ اس اختالط تا َّا لاتل٘ت عَختي دارًذ تِ عَرٕ وِ در عاٗز ًغثت ّإ اختالط ًوٖ تَاًٌذ تا َّا تزو٘ة لاتل
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*تعميز سيستم لًلٍ كشي گاس داخل ساختمان:
ّ )1زگًَِ تؼو٘ز در ع٘غتن لَلِ وؾٖ گاس داخل عاختواى تاٗذ تَعظ افزاد ٍ ٗا ؽزوت ّإ هداس تا رػاٗت اٗي همزرات اًدام گ٘زد.
 )2لثل اس ّزگًَِ تؼو٘ز در ع٘غتن لَلِ وؾٖ ،تاٗذ گاس هَخَد در لَلِ ّا تِ فضإ هٌاعة ٍ تاس تخلِ٘ ؽَد .تخل٘ٔ گاس در هحفظٔ
احتزاق دٗگ ّإ حزارت هزوشٕ ٗا لَاسم گاسعَس هداس ًوٖ تاؽذ
 )3در صَرت لغغ اتصال لَاسم گاسعَس اس ع٘غتن لَلِ وؾٖ گاس ،ؽ٘ز هزتَعِ تاٗذ تا درپَػ هٌاعة هغذٍد ٍ عپظ هَرد آسهاٗؼ
ًؾتٖ لزار گ٘زد.
 )4خْت خلَگ٘زٕ اس آع٘ة تِ پَؽؼ خارخٖ لَلِ ّإ تَوارّ ،زگًَِ وٌذُ وارٕ ٍ تؼو٘زات تاٗذ در حذالل سهاى هوىي اًدام ؽَد
 )5در ٌّگام اًدام تؼو٘زات لَلِ وؾٖ گاس عاختواىً ،ثاٗذ ّ٘چگًَِ تٌؼ ٍ تار اضافِ ت٘ؼ اس حذ هداس تِ لَلِ ٍارد ؽَد .در اٗي هَرد
در اًثغاط ٍ اًمثاض عث٘ؼٖ عاختواى تاٗذ هذًظز لزار گ٘زد.
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اؽتؼال ٗا اًفدار اٗداد ًواٌٗذ .گاس عث٘ؼٖ ً٘ش فمظ در هحذٍدُ إ خاؿ اس ًغثت ّإ اختالط تا َّا لادر اعت هخلَط لاتل اًفدار ٗا
عَختي تؾى٘ل دّذ .حذ پاٗ٘ي اٗي هحذٍدُ را  )Lower Explosive Limit( LELتِ هؼٌٖ حذ پاٗ٘ي اؽتؼال ٗا اًفدار ٍ حذ تاالٕ

آى را  )Higher Explosive Limit( HELتِ هؼٌٖ حذ تاالٕ اؽتؼال ٗا اًفدار ًام ًْادُ اًذ .اٗي هحذٍدُ در گاسّإ هختلف تا ّن
هتفاٍت اعت .خذٍل سٗز هحذٍدٓ پاٗ٘ي ٍ تاالٕ اؽتؼال پذٗزٕ تزخٖ اس گاسّإ هختلف را تز حغة درصذ حدوٖ ًؾاى هٖ
دّذ.
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*گاس عث٘ؼٖ تمزٗثاً دارإ حذ پاٗ٘ي اؽتؼال 5درصذ حدوٖ ٍ حذ تاالٕ اؽتؼال 15درصذ حدوٖ هٖ تاؽذ .لَٕتزٗي ٍ خغزًان
تزٗي حالت تزإ اؽتؼال گاس عث٘ؼٖ ٗا اًفدار آى تمزٗثا 10درصذ حدوٖ هٖ تاؽذ .اٗي هغلة را هٖ تَاى تِ ووه عَختي هتاى
اثثات وزد .هتاى عثك هؼادلٔ ؽ٘و٘اٖٗ سٗز هٖ عَسد:
 CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O +انرشی گرمايي
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محذيدِ اشتعال پذیزی گاس َای مختلف
ًام گاس
پزٍپاى
ّ٘ذرٍصى
اتاى
اعتي

حذپاٗ٘ي
اؽتؼال
2/1

حذ
اؽتؼال
9/5

4
3
2/6

75
12/4
13

تاالٖٗ ًام گاس
هتاى
آهًَ٘ان
ًزهال ّگشاى
وزتي دٕ عَلف٘ذ

حذ پاٗ٘ي حذ تاالٖٗ
اؽتؼال
5اؽتؼال
15
28
15
7/4
1/2
50
1/3

*ّواًگًَِ وِ ٍاوٌؼ فَق ًؾاى هٖ دّذ ٗه حدن هتاى تزإ عَختي واهل ً٘اس تِ دٍ حدن اوغ٘ضى دارد ٍ تا تَخِ تِ اٗي وِ
ٗه پٌدن َّا را اوغ٘ضى تؾى٘ل هٖ دّذ(ٗه حدن اوغ٘ضى تمزٗثاً در پٌح حدن َّا ٍخَد دارد) ،تٌاتزاٗي هٖ تَاى گفت وِ
تزإ عَختي واهل هتاى دُ تزاتز حدن خَد َّا ً٘اس دارد وِ تمزٗثاً ّواى ًغثت ٗه تِ دُ ٗا دُ درصذ اعت .در اختالط 10درصذ
حدوٖ گاس عث٘ؼٖ تا 90درصذ حدوٖ َّا لَٕتزٗي اًفدار رخ هٖ دّذ.
ّواًگًَِ وِ ٍاوٌؼ فَق ًؾاى هٖ دّذ ٗه حدن هتاى تزإ عَختي واهل ً٘اس تِ دٍ حدن اوغ٘ضى دارد ٍ تا تَخِ تِ اٗي وِ
ٗه پٌدن َّا را اوغ٘ضى تؾى٘ل هٖ دّذ(ٗه حدن اوغ٘ضى تمزٗثاً در پٌح حدن َّا ٍخَد دارد) ،تٌاتزاٗي هٖ تَاى گفت وِ
تزإ عَختي واهل هتاى دُ تزاتز حدن خَد َّا ً٘اس دارد وِ تمزٗثاً ّواى ًغثت ٗه تِ دُ ٗا دُ درصذ اعت .در اختالط 10درصذ
حدوٖ گاس عث٘ؼٖ تا 90درصذ حدوٖ َّا لَٕتزٗي اًفدار رخ هٖ دّذ.
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*سوال اينجاست كه اگر میسان متان بیشتر از  ۰۱درصد باشد چه اتفاقي رخ مي دهد؟
*افشاٗؼ ه٘شاى هتاى تِ ت٘ؼ اس 10درصذ تا حذٍدٕ لاتل لثَل اعت .هثالً در تزو٘ة ّإ 11تا 15درصذ ً٘ش اًفدار ٗا اؽتؼال ( ّز
چٌذ ضؼ٘ف تز اس 10درصذ) رخ هٖ دّذ .اها در تزو٘ة ّإ ت٘ؼ اس 15درصذ حدوٖ ،تؼذاد هَلىَل ّإ هتاى آًمذر سٗاد هٖ ؽَد وِ
ّز هَلىَل هتاى ًوٖ تَاًذ تزإ عَختي خَد دٍ هَلىَل اوغ٘ضى پ٘ذا وٌذ اس اٗي رٍ ه٘شاى اوغ٘ضى تزإ اًدام ٍاوٌؼ وفاٗت ًوٖ وٌذ.
اٗي گًَِ هخلَط را هخلَط غٌٖ هٖ گٌَٗذ .در ًت٘دِ حذ تاالٕ تزو٘ة اؽتؼال پذٗزٕ گاس عث٘ؼٖ 15درصذ گاس عث٘ؼٖ ٍ  85درصذ َّا
هٖ تاؽذ.
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*حال سوال را در جهت عكس مطرح مي كنیم؛ اگر میسان متان كمتر از ۰۱درصد شود چه اتفاقي رخ مي دهد؟

*تا تَخِ تِ هغالة فَق هحذٍدٓ اؽتؼال پذٗزٕ گاس عث٘ؼٖ  5الٖ 15درصذ هٖ تاؽذ .در ًغثت ّإ تزو٘ثٖ خارج اس آى هحذٍدٓ
اؽتؼال ٗا اًفدار رخ ًوٖ دّذ ٍ فمظ عَختي ّإ خفِ ٗا پت پت هٖ تَاًذ حاصل ؽَد.
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*واّؼ ه٘شاى هتاى تِ ووتز اس 10درصذ تا حذٍدٕ لاتل لثَل اعت .هثالً در  9تا  5درصذ ً٘ش اًفدار ٗا اؽتؼال (ّز چٌذ ضؼ٘ف
تز اس 10درصذ ) رخ هٖ دّذ اها تمزٗثاً در هتاى ووتز اس  5درصذ (حدوٖ) تؼذاد هَلىَل ّإ اضافٖ اوغ٘ضى ٍ ً٘تزٍصى در فضا
تِ لذرٕ سٗاد اعت وِ حزارت السم خْت اًدام ٍاوٌؼ را خذب وزدُ ٍ هاًغ اس اًدام ٍاوٌؼ واهل هٖ گزدًذ .اٗي ًَع هخلَط
را هخلَط ضؼ٘ف هٖ ًاهٌذ .در ًت٘دِ حذ پائ٘ي تزو٘ة اؽتؼال پذٗزٕ گاس عث٘ؼٖ  5درصذ گاس عث٘ؼٖ ٍ  95درصذ َّا هٖ تاؽذ.

