مسمًميت با مًوًامسيد مربه

گاز مًوًامسيد مربه چيست؟
گاس هًََاكغيد كزتي يك گاس تغيار خطزًاا اعاك كاِ لاتاد يادى ٍ تَ يادى
ًيغك ٍ ّيچ طؼوي ًيش ايجا ًوي كٌد.
ايي گاس اس عَختي ًالـ هَا ي هثد تٌشيي ،سغال يا چَب حافد هي ؽَ .
چرا مًوًامسيد مربه ايىقدر خطرواك است؟
هًََاكغيد كزتي تا غلظك سيا ر خَى هَجة هزگ هي ؽَ ٍ ٍلتي ؽخقي ايي
گاس را تٌفظ هي كٌد ،هَلكَل آى تجاي هَلكَل اكغيضى ٍار اًداهْاي تادى هاي
ؽَ ٍ عثة خفگي رًٍي هي گاز ّ .از عاالِ فادّا ًفاز تاز اساز تاٌفظ گااس
هًََاكغيد كزتي هي هيزًد.
چه يسايل مي تًاوىد مًوًامسيد مربه تًليد مىىد؟
تخاري ّاي تدٍى ٍ كؼ غيزاعتاًدار
تٌَرّاي ًاًَايي
اجالْاي گاسي
هَتَرّاي تٌشيٌي ٍ گاسٍ يلي
كثاب پش سغالي
ؽَهيٌِ
عاليم مسمًميت با مًوًامسيد مربه چيست؟
هًََاكغيد كزتي را گاّي هقلد تشرگ هي ًاهٌد سيزا ػالين هغاوَهيك آى ؽاثيِ
آًفَالًشاي خفيف اعك .گاّي تؾخيـ تيي آًفَالًشا ٍ هغاوَهيك تاا  Coتغايار
عخك اعك.

عاليم موًس
عاليم شديد
ػالين هتَعط تِ ػالٍُ ػالين خفيف تِ ػالٍُ عز ر
افشايؼ عزػك تپؼ للة خَاب آلَ گي
احغاط ضؼف
ػدم تَاى تكلن
عزگيجِ
آعية هغشي هداٍم
تي حالي
گزها
عز ر ؽديد
تؾٌج
هؾكد ر فكز كز ى
هزگ

عاليم خفيف
تَْع
اعتفزاؽ
تحزيك پذيزي
ر لفغِ عيٌِ ٍ للة
تاري يد

هؼوَالً ؽخـ هغوَم هتَجِ ػالين ضؼيف ًوي گاز ٍ تاِ عازػك تاِ عاوك
ػالين ؽديد ٍ حتي هزگ ،پيؼ هي رٍ  .تِ ّويي ليد ًؾاًگز هًََاكغيد كازتي
ر هٌشل حتواً تايد ٍجَ اؽتِ تاؽد.
چه افرادي در معرض خطر بيشوري قرار دارود؟
 -1جَؽكارّا
 -2هكاًيك ّا
آتؼ ًؾاًْا
-3
افزا ي كِ تا هَا آلي ؽيويايي كار هي كٌٌد.
-4
افزا ؽاغد ر فٌؼك عفيد كٌٌدُ ّاي فلشي
-5
 -6افزا ؽاغد ر تزهيٌالْاي اتَتَط
افغزاى پليظ
-7
راًٌدگاى تاكغي
-8
 -9توام كارگزاًي كِ ر هحيط ّاي تغتِ اس چزاغْاي ًفتي جْاك گازم
كز ى هحيط كار اعتفا ُ هي كٌٌد.
 -11توام خاًَا ُ ّايي كاِ تازاي گازم كاز ى هٌاشل اس تخاريْااي تادٍى
ٍ كؼ غيزاعتاًدار ٍ چزاغْاي ًفتي اعتفا ُ هي كٌٌد.
چىاوچه مشنًك به سميت مًوًامسيد مربه هسويم چه مىيم؟
تا اًجام الداهات سيز هي تَاًين جاى هقدٍهيي را ًجات ّين:
هقدٍم را عزيؼاً تِ َّاي آسا اًتقال ّين.
¯
عزيؼاً تِ اٍرصاًظ تلفي تشًين ٍ كوك تخَاّين.
¯

 تزاي تيوار تيَْػ عزيؼاً تايد اعتفا ُ اس اكغيضى  %111را ؽزٍع كز .اگز تيوار چار لطغ تٌفظ ؽدُ عزيؼاً تايد ػوليات احياء للثي ػزٍلاي
¯
ؽزٍع ؽَ .
ّويؾِ تايد ايي ًكتِ را هد ًظز اؽتِ تاؽين كِ كوك كٌٌدُ ّا خاَ ًثاياد
ر هؼزك گاس هًََاكغيد تقَرت طَالًي هدت تاالي تواًٌاد سيازا خَ ؽااى
هقدٍم خَاٌّد ؽد ٍ يگز ًوي تَاًٌد كوك كٌٌد.
چگًوه مارمىدان ي سامىان يل محل ميي تًاوىيد از مسيمًميت بيا
مًوًامسيد مربه جلًگيري مىىد؟
جْك كاّؼ احتوال تزٍس هغوَهيك ر هحد كار تايد تاِ ًكاات سياز تَجاِ
كز :
 -1يك عيغتن تَْيِ َّا تايد ر هحيط تاؽد.
 -2تا تزرعي ا ويّ ،ويؾِ اس عالهك ٍ اعتاًدار تَ ى عتگاّْاي گزهاسا
ٍ ٍعايد غذاپشي اطويٌاى حافد ًوا يد.
 -3عؼي كٌيد ٍعايد ٍ هَتَرّاي احتزالي را تا ٍعايد الكتزيكاي ٍ ٍعاايلي
كِ تا تاطزي كار هي كٌٌد جايگشيي ًوا يد.
 -4تِ ايي ًكتِ تَجِ ًوا يد كِ ٍعايد تٌشيي عَس حتوااً تاياد ر هحايط تااس
اعتفا ُ ؽًَد.
 -5اگااز خطااز ٍجااَ گاااس  Coر هحاايط كااار ٍجااَ ار حتواااً اس
ّؾدار ٌّدُ ّاي هًََاكغيد كزتي ر هحيط اعتفا ُ ًوا يد.
 -6كاركٌاى را ر خقاَؿ هٌااتغ آلاَ گي  ٍ Coطزيقاِ تزخاَر تاا آى
آهَسػ ّيد.
چه مىيم تا احومال مسمًميت بيا مًوًامسييد ميربه را بيه حيداقل
برساويم؟
 -1ر هحيط كار ّز گًَِ ٍضؼيتي كاِ هاي تَاًاد هٌجاز تاِ هغاوَهيك تاا
هًََاكغيد كزتي تاؽد را تِ كارفزها اطالع ّيد.
ّ -2ويؾِ ًغثك تِ ٍضؼيك تَْيِ هحيط كار ٍ هٌشل ّؾيار تاؽيد هخقَفاً
اگز اس ٍعيلِ گزهاساي احتزالي اعتفا ُ هي كٌيد.
 -3چٌاًچِ حالك تَْع ،عزگيجِ ٍ خَاب آلَ گي اؽاتيد عازيؼاً تقياِ را ر
جزياى تگذاريد ٍ .اگز هؾكَ تِ هغوَهيك تا هًََاكغيد كازتي ّغاتيد

عزيؼاً هحيط را تز كٌيد.
چٌاًچِ تِ كتز هزاجؼِ كز ياد حتوا ًا تاِ پشؽاك اطاالع ّياد كاِ
-4
احتواالً ر هحيط آلَ ُ تِ هًََاكغيد كزتي تَ ُ ايد.
ّ -5زگش ر هحيط ّاي ر تغتِ اس ٍعايد احتزالي غيزاعتاًدار اعتفا ُ
ًكٌيد.
اسواودارد جهاوي براي غلظت  COدر محي چيست؟
اعتاًدار هؼوَل تزاي يك هحيط ر خقَؿ هًََاكغيد كزتي  51ppmياا
ٍ 51احد اس گاس ر يك هيليَى ٍاحد اس َّا هي تاؽد كِ ر چٌيي ؽزايطي تِ
هدت  8عاػك هي تَاى ر آى هحيط حضَر اؽاك .چٌاًچاِ ر هحلاي اياي
هقاادار اس  111ppmتاااالتز رفااك آى هحاايط تايااد تخليااِ گااز  .ر هااَار
كارگزاًي كِ تِ هحد خاؿ هثد هحد تارگيزي هاؽيي رفك ٍ آهد ارًاد اياي
هقدار تا  211ppmافشايؼ هي ياتد.
چه زماوي وياز به پسشل داريم؟
 ّز ؽخقي كِ تا گاس  Coر تواط تَ ُ ٍ اراي ػالين هالين تاا هتَعاطاعك تايد فَراً تَعط پشؽك هؼايٌِ ؽَ .
 ًَسا اى ٍ پيزّا چٌاًچِ تاا اياي گااس ر توااط تاؽاٌد حتاي ر فاَرتًداؽتي ػالهك حتواً تايد تَعط پشؽك هؼايٌِ ؽًَد.
 افزا ي كِ اراي ًاراحتي ّاي للثي ػزٍلي ّغتٌد ر فَرت هَاجِ تا گاس Coحتواً تايد تَعط پشؽك هؼايٌِ ؽًَدّ .وچٌيي سًاى حاهلاِ تاياد فاَراً
هؼايٌِ گز ًد سيزا هوكي اعك جٌيي آعية يدُ تاؽد ر حاليكِ ػاليواي
ر ها ر هؾاّدُ ًگز .

