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*آشنایي با گاز منو اكسيد كربن(:)CO
*منو اكسيد كربن(با فرمول شيميايي ) COگازي است كه بر اثر ناقص سوختن هيدرو كربنها بوجود مي آيد .اين گاز بسيار
سمي است و رنگ و بوي خاصي ندارد .تمامي دستگاه هايي كه وظيفۀ سوزاندن چيزي را دارند مانند يك بخاري گازي يا
نفتي ،آب گرمكن ،و يا حتي موتور يك خودرو تا حدودي منواكسيدكربن توليد مي كنند كه ميزان اين توليد به شرايط
احتراق بستگي دارد؛ هرچه ميزان اكسيژن در هنگام سوختن كمتر باشد بخش بيشتري از كربن ها دچار ناقص سوزي مي
شوند و به جاي دي اكسيد كربن CO2منواكسيدكربن توليد مي كنند.
*همانگونه كه گفته شد منواكسيدكربن يك گاز بسيار سمي و خطرناك است .افرادي كه در يك فضاي بسته در
معرض استنشاق اين گاز قرار مي گيرند ابتدا احساس سستي و خواب آلودگي مي كنند و در صورتي كه هرچه
سريعتر مكان را ترك نكنند و يا هواي تازه تنفس نكنند دچار بيهوشي و در نهايت خفگي مي شوند.
*زماني كه فردي بر اثر گاز  COمسموم مي شود به سرعت اين گاز با گلبول هاي قرمز خون تركيب مي شود و
چون ميل تركيبي COبا هموگلوبين خون 250برابر بيشتر از از ميل تركيبي اكسيژن با هموگلوبين خون است
لذا جايگزين اكسيژن بافت شده و در نهايت در كل بافت هاي بدن به خفگي منجر مي شود .اگر درصد
گازگرفتگي كم باشد فرد در ابتدا احساس سوزش در گلو ،تهوع ،استفراغ ،و سردرد خواهد داشت .اگر درصد
گازگرفتگي باالتر باشد فرد دچار سرگيجه و كاهش هوشياري مي شود در نتيجه تشنج كرده و به كما مي رود؛
البته اين موضوع بستگي به غلظت گاز موجود در محيط دارد .بنابراين توصيه مي شود هنگام روبرو شدن با فردي
گازگرفته نبايد دستپاچه شويم .در خيلي موارد پيش آمده است كه فرد هنگام كمك و احياي شخص گازگرفته،
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*آزمایش دودكش:
*براي اطمينان از صحت عملكرد دودكش سه آزمايش آسان ذيل را مي توان انجام داد:
*ساده ترين آزمايش هر دودكش دست زدن و لمس آن است .سردي دودكش نشانۀ عدم عبور گازهاي سمي حاصل
از احتراق دستگاه گازسوز و زنگ خطر مي باشد .وقتي دستگاه گازسوز كارمي كند بايد دودكش آن داغ باشد و نوك
انگشتان داغي آنرا حس كند.
*آزمايش بعدي استفاده از شمع و يا شعله كبريت در محل دريچه و مبدأ دودكش در محل مصرف مي باشد .با قرار
دادن كبريت روشن درابتداي دريچه بايد شعله به سمت داخل دودكش كشيده شود .اين موضوع نشانۀ كاركردن و
مكش مناسب دودكش است و در صورتيكه تغييري در شعله ايجاد نشود نشان دهنده عدم مكش مناسب دودكش مي
باشد.
*هنگام خريد و يا اجاره خانه و قبل از وصل وسايل گازسوز به دودكش ،مسير دودكشها را بايك وزنه و طناب محكم از
پشت بام تا محل دريچه و مبدأ دودكش كنترل نماييد تا از باز بودن آن كامالً مطمئن شويد.
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به دليل عدم رعايت نكات ايمني خودش هم قرباني شده است .در اين گونه موارد ابتدا دستمال مرطوبي را جلوي
دهان گرفته و پس از وارد شدن به محيط تمام درها و پنجر ه ها را باز مي كنيم و سپس به كمك فرد آسيب
ديده اقدام مي كنيم .قبل از هر اقدام بهتر است افراد ديگر را در جريان بگذاريم تا اگر خودمان هم دچار مشكل
شديم ديگران براي كمك به ما آماده باشند .افرادي كه با نوع خفيف گازگرفتگي روبه رو مي شوند معموالً پس از
انتقال به مراكز درماني و اقدامات درماني بهبود مي يابند و اگر فردي با نوع شديد آن روبه رو شود به دليل تاثير
گاز COبر روي مغز ،كبد ،و سيستم عصبي به كما مي رود و در اين حالت نجات يافتن وي تقريباً غيرممكن مي
شود .البته به كما رفتن افراد بستگي به مدت زمان حضور فرد در محيط آلوده بستگي دارد؛ معموالً اگر افراد
مدت زمان زيادي در اين محيط قرار گيرند به خواب ابدي فرو مي روند و اگر هم دوام بياورند تنها براي مدت
كوتاهي است و برخي نيز ممكن است دچار معلوليت شوند.
*يكي از راههاي توليد منواكسيد كربن) (COدر منزل ،احتراق ناقص سيستم هاي گرمايش و پخت وپزمي باشد .همان طور
كه مي دانيد انسان براي تنفس نياز به اكسيژن دارد .وجود منواكسيد كربن(گاز سمي ناشي از احتراق ناقص دستگاه هاي
گازسوز ) درمحيط زندگي ،انسان را مسموم مي كند چون حمل اكسيژن توسط خون مختل شده و اكسيژن به بافت هاي
بدن نمي رسد و انسان دچار خفگي شده و در نهايت جان خود را از دست مي دهد.
*عاليم و نشانه هاي فيزيولوژي منواكسيد كربن) (COبرانسان بستگي به ميزان غلظت منواكسيد كربن در خون
دارد؛ هرچه مقدار) (COدر خون بيشتر باشد ،خطري كه انسان راتهديد مي كند بيشتر مي شود .منواكسيد
كربن) (COدر غلظت پايين باعث خواب آلودگي ،گيجي ،خستگي ،سردرد ،سرگيجه ضعف و بيحالي ،حالت تهوع،
وگاهي استفراغ مي شود و در غلظت هاي باالتر باعث خفگي و مرگ مي شود .براي دوري از خطرات همين گاز است
كه پيوسته توصيه مي شود براي بخاري هاي گازي منازل حتماً از دودكش هاي كالهك دار و تجهيزات ايمني
استفاده شود.
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