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آيا  ODSبخاری ،سيستم حفاظتی در برآبر گازگرفتگی و مرگ خاموش آست؟
این تػٍر اظتباى را برای ًمیطي باید از ذًن خارج کرد کي اگر بخاری ًا دارای صیشتم  ODSباظود
دیگر گازگرفتگی اتفاق همی افتد ،این فرض اظتباًی کي تاکوٍن ذان غدى ای را بي دلیو ًمین تػٍر
اظتباى گرفتي اصت.
صیشتم  ODSهشبت بي کاًض صعر اکشیژن زشاس اصت و اگر صعر اکشیژن کي در زالت مػمٍل
زدود  ۲۱درغد اصت بي کمتر از  ۱۸درغد برصد غمو می کود و بخاری خامٍش می ظٍد .این صیشتم
بػوٍان یک “صیشتم ايموی مکمو” خٍب اصت و لابو زیر صئٍال بردن هبٍدى و این تٍضیسات هیز برای
زیر صئٍال بردن مسػٍل هیشت بلکي ًدف مػرفی هكض و غملکرد والػی این صیشتم ایموی اصت.
صیشتم مزبٍر فرظتي هدات در برابر گاز گرفتگی هیشت ،زٍادجی در کطٍر رخ دادى کي گازگرفتگی در
مکاهی اتفاق افتادى کي بخاری مدٌز بي این صیشتم وذٍد داظتي و زتی بي درصتی در زمان تػریف ظدى
غمو کردى اصت اما لبو از غمو کردن این صیشتم و خامٍش ظدن دصتگاى ،یک یا چود هفر لرباهی گاز
 COظدى اهد .ایا صیشتم  ODSاظکال داظتي و مكػر اصت؟ خیر! پس چرا؟
سیستم  ODSرآ بهتر بصناسیم:
وازد صودض صعر اکشیژن “درغد” اصت اما وازد صعر گاز موٍاکشید کرین کي بي لاتو هامرئـی یا
لاتو خامٍش لكب گرفتي  PPMاصت یػوی “در میلیٍن” اصت .بدین ترتیب یک درغد = ppm 10000
یػوی اگر صعر اکشیژن خاهي فكط یک درغد کاًض یابد و از  ۲۱درغد بي  ۲۰درغد برصد اما اگر خدای
هکردى بي دلیو غدم اصتفادى غسیر و ایمن از وصایو گرمایطی ،دودکض ًای غیر اصتاهدارد ،ذداظدن
دودکض از وصیلي گازصٍز یا از دیٍار یا از اتػاالت دودکض ،غدم کارکرد غسیر دودکض و … ذای این
یک درغد را گاز  COیا ًمان لاتو هامرئـی یػوی موٍاکشید کربن بگیرد (یػوی دى ًزار  ،) PPMظرف
همتر از دو دليكي لرباهی می گیرد.
اين درغٍرتیني ًوٍز صعر اهشيژن بي غوٍان محال در زد  ۲۰درغد اصت و ًوٍز لرار هیشت صیشتم
 ODSغمو کود .در یک کالم ،صیشتم  ODSزشاس هشبت بي اهتطار گاز موٍاکشید کربن هیشت.
آرتباط بخاری های بدون دودکش با موضوع بحث:
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ًماهگٍهي هي اظارى ظد این یاداظت درپـی هفی یا زیر صئٍال بردن صيشتم  ODSيا بخاري ًاي مدٌز بي
صيشتم مزبٍر هيشت و زتي بخاري ًاي بدون دودکض مدٌز بي صیشتم  ODSرا هيز هفي همی هود بلکي
ًدف اين هٍظتار ظفاف کردن و تبیین هكض والػی این “صیشتم ايموی مفيد” اصت تا تمامی ازاد مردم
اهتظار یا تػٍر اظتباًی از مسػٍل مزبٍر هداظتي و بدلیو این تػٍر اظتباى و اصتفادى غیرایمن از این
وصیلي اصتاهدارد ،دچار زادجي هطٍهد.
بخاری بدون دودکض دارای اصتاهدارد ملی ايران بٍدى و راهدمان زرارتی بشيار بااليــی دارهد و اصتفادى از
این بخاری ًا در دهیا رایخ اصت اما باید درهظر داظت کي معابق اصتاهدارد مسػٍل مزبٍر و تٍضیساتی
کي روی برچشب روي بدهي بخاري و راًوماي اصتفادى ازصٍی تٍلید کوودى ارائـي ظدى اصت ،بخاري بدون
دودهض فكط در ذایــی می تٍاهد اصتفادى ظٍد کي ذریان مشتمر ًٍا وذٍد دارد محو مغازى ًا و … کي
درب بػٍرت مشتمر باز و بشتي می ظٍد کي در ایوػٍرت خعر گازگرفتگی وذٍد هدارد .دلیو “بدون
دودهض” بٍدن این مسػٍل هيز ظرفيت زرارتي پائين اصت هي بي ًمين ذٌت در ظبكي بودی وصايو
گازصٍز در اصتاهداردًاي ملي و بين المللي در گروى  Aلرار دارد.
این گروى ازلٍازم گازصٍز ًٍای الزم برای ازتراق را ازفضای هػب تامین می کوود و برای تخلیي گازًای
هاظی ازازتراق بي تدٌیزات خاغی هیازهدارد.
در اصتفادى از ًر وصیلي زرارتی بايد بي ظرایط و هسٍى اصتفادى و هگٌداری از ان بعٍر هامو تٍذي کامو
داظت و هباید تػٍر کرد کي ًر کاالی اصتاهدارد ،مواصب اصتفادى در ًرذا و ًر ظرایعی اصت.
مطکو ایوداصت کي ًمي تػٍر کوود دصتگاى مزبٍر بٍاصعي داظتن  ODSمردم را از مرگ خامٍش
هدات می دًد و با این تػٍر اظتباى بخاری اصتاهدارد را در اتاق خٍاب یا فضای بشتي اصتفادى و مودر بي
زادجي گازگرفتگی می ظٍد.
در اين غٍرت دلیو این زادجي هكع بخاري يا ضػف صیشتم  ODSو غمو هنردن این مسػٍل هيشت
بلني اظتباى در هسٍى اصتفادى از اين هٍع بخاری اصت.
سنسور حرآرتی كهه تتديي وسايي گازسوز:
خٍظبختاهي از دو صال گذظتي بر اصاس اصتاهداردًای بي روز ظدى وصايو گازصٍز صیشتمی تست غوٍان
“صوشٍر زرارتي کالًک تػدیو” در ًمي بخاری ًا و ابگرمکن ًا الزامی ظدى اصت .هسٍى غملکرد این
صوشٍر بي این گٍهي اصت کي اگر دودکض صاختمان خٍب کار هکود و دود یا مسػٍالت ازتراق بي داخو
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مسػٍل پس بزهد دمای کالًک تػدیو از زد مداز تػریف ظدى در اصتاهدارد باالتر می رود و صوشٍر
فرمان لعع ذریان گاز و خامٍش کردن وصیلي گازصٍز را می دًد.
البتي ذای تاصف اصت کي بي دلیو اظکاالت اصاصی دودکض ًای صاختمان ًا برخی از مردم یا
صرویشکاران غیر مدازاین صوشٍر را لعع می کوود .این درزالیشت کي خامٍش ظدن وصیلي گازصٍز
تٍصط این صیشتم یا صوشٍر زرارتیً ،طداری برای اهٌاصت کي دودکض وصیلي گازصٍز (رابط ًا و
اذزاي دودهض داخو صاختمان و يا اذزاي دودهض ًاي داخو دیٍار و یا بخض بیروهی صاختمان و یا
کالًک باالی پطت بام) اظنال داظتي و مکض مواصب هدارد و یا مکض ان مختو و باغث ظدى
مسػٍالت ازتراق بي داخو وصيلي گازصٍز پس بزهد.
توصیه ها و رآهکارهای پیصنهادی:
ًمي مي داهيم هي راًنار اغلي پيطگيري از زٍادث گاز گرفتگي و مرگ خامٍش در صاختمان ًا رفع
ريطي اي مطنالت و مػضالت اصاصي دودهض ًاي صاختمان ًا در مرزلي ظرازي و اذراي صاختمان
اصت چٍن غامو بيض از  ۸۰درغد زٍادث مرگ خامٍش ،هكض در غملنرد دودهض صاختمان ًا يػوي
هداظتن دودهض اصتاهدارد با منض مواصب مشتمر اصت.
در هوار اين غامو اغلي تٌٍيي ًٍا و ذريان ًٍاي تازى هبايد فرامٍش ظٍد و هبايد با بشتن تمام موافذ
ورود ًٍاي تازى بي وازد مشنٍهي ،تٌٍيي ًٍا مختو ظٍد.
ذای غسبت و زرف زیاد اصت چٍن غٍامو تاجيرگذار بر زٍادث گازگرفتگي بشیار گشتردى اصت اما در
هظر داظتي باظیم هي با تٍذي بي وضػيت هامواصب دودهض ًاي صاختمان ًا و در هظر داظتن بيض از
 ۲۰ميليٍن وازد مشنٍهي مٍذٍد ،تٍذي ويژى بي رغايت مالزظات و هنات ايموي و راًنارًاي ارتكاي
صعر ايموي در صاختمان ًا براي هاًض خعر گاز گرفتگي بشيار ضروري اصت.
هاگـفتي هماهد زتی اگر وصیلي گازصٍز غالوى بر صیشتم  ODSمدٌز بي صیشتم صوشٍر دود یا کالًک
تػدیو هیز باظد بازًم هباید خیالمان از بابت گازگرفتگی رازت باظد چٍن اگر دود یا مسػٍالت ازتراق
از مسو اتػاالت دودکض داخو صاختمان بي مسیط خاهي اهتطار یابد صوشٍر زرارتي هالًم تػديو يا
صوشٍر دود ،غمو هخٍاًد کرد.
بوابراین تٍغیي تکمیلی اصتفادى از صیشتم ًای ًطدار دًودى هطت گاز مٍهٍاهشيد هربن
 Detectorو زتی صيشتم ًاي لعع کوودى ذریان گاز – البتي از هٍع اصتاهدارد ان – اصت.

CO

www. Mohandes-iran.com

خٍظبختاهي بػد از چود صال تالش و پيگيري صازمان ملي اصتاهدارد ،ظرهت ملي گاز ايران و هارگروى
پيطگيري از مرگ ًاي خامٍش با ايداد بشتر ازمٍن و تائيد ازمايطگاى مرذع براي تشت ازمٍن مربٍظي
اصتاهدارد اين مسػٍل اذباري اغالم ظدى اصت بوابراین تٍغيي مي ظٍد بعٍر زتم از هٍع اصتاهدارد ان
اصتفادى ظٍد.
ًمچوین بر اصاس مبازث  ۱۷و  ۱۴مكررات ملی صاختمان بٌتر اهشت کي – بٍیژى در وازدًای مشکٍهی
کٍچک تػریف ظدى یػوی زیر  ۶۰متر و زتی صاختمان ًای غمٍمی باالی  ۱۰وازد – از صیشتم ًای
گرمایطی دارای دودکض دوذدارى و با مسفظي ازتراق بشتي یا صیلد ماهود بخاری ًرماتیک ،ابگرمکن و
پکیخ روم صیلد با دودکض دوذدارى فن دار اصتفادى تا ًٍای خاهي تٍصط وصیلي گازصٍز مػرف هطٍد
بلکي ًٍا را از خارج صاختمان بگیرد.
تٍغیي مٍکد ایوکي در وازدًای مشکٍهی کي از پودرى دوذدارى اصتفادى می ظٍد بعٍر زتم از صیشتم
ًای زرارتی با مسفظي ازتراق بشتي اصتفادى ظٍد.
بي امید تداوم روهد کاًطی امار مرگ خامٍش در کطٍر با کمک و ًمراًی ًمي دصتگاًٌای مرتبط و…
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