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  اهمیت دود کش

  H  انتهای دود کش پشت بام می بایست مجهز به کالهکال     

شکل باشد تا دود به محیط خانه بر نگردد . متاسفانه عالد  ای       

تصور می کنند که گاز طبیعی به علت احتراق خوب ، نالیالاز باله        

دودکش ندارد و به کمین خاطر به گرفتگی دود کش اکمیت نمی 

دکند . این مساله باعث شد  است که بیشترین آمالار مالرو و        

میرکای ناشی از مسمومیت با گاز را عدم وجود دودکش مناسب ، 

درصد ، موتور خاناله   ۵۲درصد ، آبگرمکن  ۴۴بخاری   برای وسایل گازسوز به خود اختصاص دکد . 

درصد در مرو خامالو    ۱درصد و سایر وسایل گازسوز  ۵درصد ، اجاق گاز  ۸درصد ، شومینه  ۵۲

 افراد نقش دارند .

و ورق گالوانیز  با لوله فلزی مناسب ترین نوع دودکش برای این محل استفاد  از  جنس دودکش : 

لالواللاله کالای       و در محل کای اتصال با رعایت نر و ماد  می باشد .  ی  تکه بصورت حتی االمکان 

یا فنری( ایمنی الزم برای استفاد  در دودکش بالخالاری کالا و              خرطومی آلومینیومی )آکاردئونی 

زیرا مقاومت لوله  کا و سایر وسایل حرارتی را نداشته و نباید از این لوله کا استفاد  نمود .  آبگرمکن

کا کم ، جدار داخلی آنها ناصاف و شیار دار بود  و براحتی از محل اتصال به وسیله گالرمالایشالی و      

 بیالشالتالر   آن نیز قدرت کشش باشد بیشتر دودکش ارتفاع کرچه   حرارتی و دیوار خارج می شوند . 

 شود. می
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قبل از روشن کردن بخاری ، حتما سرویس بخاری و وضعیت دودکش درابتدای سرما 

 بررسی شود . حتی االمکان نصب توسط افراد متخصص انجام گردد .

http://WWW.nigc.ir/potal/home/


 

گاز مونواکسید کربن ی  گاز بالسیار  مقدمه: 

خطرناك است که قابل دیدن و بوئیدن نیالست و        

کیچ طعمی نیز ایجاد نمی کند . این گاز از سوختن 

ناقص موادی مثل بنزین ، زغال یا چالوب حاصالل      

منواکسیدکربن به عنوان شیطان سالیا     .  می شود 

مالالرو معالالروف اسالالت و مالالرو بالالر ا الالر آن را            

میخوانند. کر سالال   خامو )خفگی با گاز نجیب ( 

  تعداد زیادی از مردم بر ا ر مسمومیت با منو اکسید کربن جان خود را از دست می دکند.

 

 49تا سال  4۹آمار مرگهای ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن سال  

 

 

 

 

 

 احتراق ناقص دلیل اصلی تولید منواکسید کربن
کند ،    را تهدید می   با توجه با آمار کای موجود ، آنچه بیش از کمه ، مصرف کنندگان گاز طبیعی                  

تولید گاز منواکسید   و  احتراق ناقص گاز    نشت گاز و تولید انفجار و آتش سوزی نیست ، بلکه              

می باشد . منواکسید کربن محصول اصلی احتراق گاز متان می باشد ، که بسیار خطرناك و                  کربن  

اما در شرایط عادی منو اکسید کربن در دمای باالی شعله ، با اکسیژن موجود در کوا                   سمی است .  

ولی در صورت احتراق ناقص سیستم کای           نماید    می ترکیب شد  و تولید دی اکسیدکربن          

گرمایشی ) نرسیدن اکسیژن کافی به شعله ، عدم تهویه کافی فضای محل نصب وسایل گاز سوز ، 

وجود موانع در مسیر خروج محصوالت احتراق و یا استفاد  از دودکش کای غیر استاندارد ( ، شعله 

کربن   بصورت کامل و یکنواخت تشکیل نشد  و در بعضی از نقاط که دما پائین است، منواکسید                  

 را پیدا نکرد  و آزاد می شود.تبدیل به دی اکسیدکربن فرصت اکسید شدن و 

 

 جدول عالیم مسمویت با منواکسید کربن                          
 

 برای تامین ایمنی در برابر منو اکسید کربن چه باید کرد؟

رنگ شعله وسایل حرارتی تان را بررسی نمایید . رنگ شعله کمیشه باید آبی بررسی رنگ شعله : 

 باشد . اگر رنگ آن نارنجی است ، وسیله شما مشکل داشته و احتراق ناقص صورت می گیرد.

 

ساد  ترین را  آزمایش کر دودکش دست زدن و لمس آن است . سردی  لمس کردن دودکش :  

دودکش نشانه عدم عبور گاز کای سمی حاصل از احتراق است . وقتی وسیله حرارتی کار می کند  

 بایستی دودکش داغ باشد و نوك انگشتان داغی آن را احساس کنند.

 

با قرار دادن کبریت روشن در ابتدای دریچه بایستی شعله به استفاده از شمع و یا شعله کبریت :  

سمت داخل دودکش کشید  شود . این موضوع نشانه کار کردن و مکش مناسب دودکالش مالی      

  باشد.

 

مطمئن شوید که وضعیت تهویه محیط به خوبالی انالجالام      ضعیت تهویه و جریان هوای محیط:  و

شود و جریان کافی کوا وجود دارد . اگر وسیله حرارتی شما کوای کافی در محیط نداشته باشد   می

 .تولید منو اکسید کربن خواکد نمود

 عالیم خفيف عالیم متوسط عالیم شدید

 عالیم متوسط به عالوه
عالیم خفيف به عالوه 

 سردرد
 تهوع

 استفراغ خواب آلودگی افزایش سرعت تپش قلب                  

 تحریک پذیری احساس ضعف عدم توان تکلم

 درد قفسه سينه و قلب سرگيجه آسيب مغزی مداوم

 تاری دید بی حالی گرما

   سردرد شدید تشنج

 سال زن مرد جمع   مشکل در فکر کردن مرگ
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