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گازهای موجود در چاه

گازهايي كه عمدتاً در چاه ها يافت مي شوند بر  5نوع مي باشند:
 NH3-1يا آمونياك  :اين گاز از هوا سبک تر بوده  ،بي رنگ و بوی آن تند و زننده مي باشد .در صورت اختالت
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ویژه کارکنان شهرداریها ،دهیاریها و شوراهای اسالمی شهر و روستا

با هوا و گرم شدن و همچنين با تحت فشار قرار گرفتن قابليت انفجاری دارد  .خنثي سازی آن با اسپری آب صورت
مي گيرد .اين گاز باعث تحريکات چشم ،بيني و مجاری تنفسي انسان مي گردد  .بي هوش كننده و سرفه آور است
حتي در سطح پوست توليد سوختگي مي كند وجود  1الي  %5درصد اين گاز به مدت  1ساعت در هوای تنفسي
باعث مرگ ميشود.
شخصي كه دچار مسموميت با اين گاز شده عرق شديد مي كند كه بايد به هوای آزاد منتقل شود و چشم  ،پوست
و محل های آلوده را با آب زياد شستشو داد همچنين هرگونه لباس آلوده را از تن وی خارج نمود .

برای دفع فضوالت حفر شده بوجود مي آيد.
 H2S -2و يا هيدروژن سولفوره :اين گاز در اثر سوختن ناقص موادی مانند مو  ،پشم  ،گوشت و موادی كه دارای
گوگرد مي باشند بوجود مي آيد  .بوی اين گاز شبيه بوی تخم مرغ گنديده مي باشد  .مقدار خيلي كم اين گاز را
مي توان با حس بويايي تشخيص داد در جاهايي كه تدريجاً استشمام شود حس بويايي را فلج مي كند .
 % 1اين گاز شديداً خطرناك است و تا  %2اين گاز را مي توان تشخيص داد در جايي كه مقدار گاز در چاه زياد
باشد تخليه گاز بايد با وسايل ضد جرقه انجام گيرد  .اگر گاز در محيط سر بسته از داخل چاه نشت كند امکان
مسموميت وجود دارد  .شخصي را كه برای مدتي از اين گاز تنفس كرده بايد به هوای آزاد انتقال داد و در صورت
عدم تنفس اقدام به دادن تنفس مصنوعي و اكسيژن نموده و مصدوم را به بيمارستان منتقل نمود  .چاهايي كه
گوگرد دارد قابليت انفجار آن شديد مي باشد و تنفس آن باعث تحريک شديد دستگاه تنفسي شده و تنفس را
سريع مي كند و گاز بيشتری تنفس مي شود كه بسيار سمي است و باعث مرگ مي گردد .اين گاز از تجزيه و
تخمير مواد شيميايي بوجود مي آيد .
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وجود اين گاز درون چاه باعث كمبود شديد اكسيژن و مشکل تنفسي نيز مي شود .اين گاز معموال در جاهايي كه
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 CH4 -3يا گاز متان  :اين گاز نيز بي بو و بي رنگ است و قابليت انفجار شديد دارد و باعث كمبود اكسيژن در
محيط مي شود .اين گاز حاصل تجزيه و تخمير در اثر فعل و انفعاالت ميکرو ارگانيزم های موجود در محيط
زيست است .مقدار كمي از آن در آب حل مي شود .
مخلوط اين گاز با هوا  ،اكسيژن و گاز كلر قابل انفجار است  ،سمي است و استنشاق آن به مدت طوالني جای
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اكسيژن را در دستگاه تنفسي گرفته و توليد خفگي مي نمايد  .بايد مصدوم به هوای آزاد منتقل كرد و در صورت
لزوم اقدام به تنفس مصنوعي نمود .
 CO2 -4و يا گاز كربنيک  :گازی بي بو ،بي رنگ ،غير قابل اشتعال سنگينتر از هوا و محلول در آب است  ،اين گاز
مي تواند سرعت و حجم تنفس را  %50باال ببرد وجود  %3آن در هوای تنفسي ،سرعت و حجم تنفس را  2برابر
مي نمايد و مقدار  %10آن كمتر از چند دقيقه توليد مرگ مي كند .عمده ترين خطر اين گاز باال بردن سرعت
تنفس است

كه هموگلوبين خون  200بار ميل تركيبي بيشتری نسبت به اكسيژن با اين گاز را دارد ،به راحتي جايگزين اكسيژن
در خون شده و موجب مرگ بدون درد انسانها مي گردد.
عواملي که باعث گاز دار شدن يك چاه مي شود عبارتند از :
 -1حرارت و رطوبت قبلي چاه
-2

فاسد شدن اجساد حيوانات

 -3سوزاندن چوب در ابتدای چاه و سقوط ذغال باقيمانده به انتهای چاه
 -4بعضي از چاه ها دارای خاكي مي باشند كه توليد (دم) يا گاز سمي مي كند.
 -5چاههای فاضالب به طور قطع دارای گاز سمي سولفور هيدروژن و آمونياك مي باشند.
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 -5گاز منوكسيد كربن  :گازی بي بو و بي رنگ و بي طعم است كه در اثر سوختن ناقص مواد حاصل مي شود
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راههای شناسايي چاههايي که دارای گاز مي باشند عبارتند از :
 -1مطمئن ترين وسيله برای چاه هايي كه از گاز دار بودن
آن اطمينان نداريم استفاده از دستگاه گاز سنج مي باشد.
 -2روشن كردن چراغ بادی (فانوس) و فرستادن آن به
عمق چاه كه در صورت گاز دار بودن چراغ خاموش مي
شود .البته اين روش  %100نيست.
 -3در صورت استفاده از نور منعکس شده خورشيد توسط
آينه ،نور به محدوده ای شبيه به لکه ابر برخورد كرده و
عبور نمي كند.
 -4چاه دارای بوی زننده ی مانند سير يا گوگرد مي باشد.

شماره 20

 -5با توجه به اينکه بعضي از چاه ها در وسط چاه دارای
يک محدوده گاز دار مي باشد زنده بودن مصدوم در انتهای
چاه دليل محکمي برای سالم بودن هوای چاه نمي تواند
باشد.
 -6در مواقعي كه چاه در گلوگاه دارای گاز بوده و امدادگری بدون ماسک داخل شده به محض تغيير حالت مي
بايست سريعاً او را از چاه باال كشيده و به وسايل ايمني از جمله ماسک مجهز نمود.
اثر کمبود اکسیژن :
در بعضي از چاه ها ممکن است گازهای مسموم كننده وجود نداشته باشد اما بخارات ( دم ) و گازهای بي اثر
جايگزين اكسيژن شده و درصد آن را پايين مي آورد و شخص را دچار خفگي كامل يا ناقص مي كند.
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