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پيامهايي براي كاركنان شركتهاي صنعتي

در اين شماره بر روي يك حادثه تمركز نشده، بلكه حوادثي عنوان شده كه مكرراً بـه علـت خفگـي    
بورد تخصصي بررسي حوادث شـيميايي   2003در جون . ناشي از نيتروژن به وقوع پيوسته است

در اثـر حـوادث مربـوط بـه خفگـي ناشـي از       نفر  80در بولتن خود به كشته شدن  (CSB)آمريكا 
ايـن حـوادث در مكانهـاي مختلـف اعـم از      . اشاره كرده است 2002تا  1992نيتروژن طي سالهاي 

بسياري از اين حوادث مربوط . واحدهاي صنعتي، آزمايشگاهها و تاسيسات پزشكي رخ داده است
گرفته شده مكانهايي را نشان مـي دهـد   CSBتصاوير روبرو كه از گزارشات. به پيمانكاران است

!خطر و حفاظت در برابر آن–نيتروژن 2012ژوئن 

ن ر پي رب ز ز روبرو يوير ن ر يي ه ر
.كه امكان جمع شدن نيتروژن در حد غلظتهاي خطرناك وجود دارد

نيتروژن به خودي خود سمي نيست ولي غلظت باالي نيتروژن در هواي تنفسي انسـان باعـث مـي    
از هوايي كه تنفس مي كنيم % 78. شود تا انسان به اكسيژن نيازمند شده و حيات خود را ادامه دهد

بيشـتر  ) اكسـيژن % 16% (84زماني كه غلظت نيتروژن از . نيتروژن بوده و مابقي آن اكسيژن است
در اين حالت تمركز خـود را  . شود انسان قادر نخواهد بود كه فعاليتهاي خود را بخوبي انجام دهد

در تـنفس كوتـاهي   % 94در غلظـت  . از دست مي دهيم و قادر به تشخيص شرايط خطرناك نيستيم
.احتمال مرگ وجود دارد

از جنبه مثبت، نيتروژن به عنوان يك گاز بي اثر با قابليت حذف اكسيژن در محيط جهت اطفا حريق 
به همين دليل بطور گسترده اي جهت تميز نمـودن ظـروف و تجهيـزات از مـواد     . استفاده مي شود

.قابل اشتعال استفاده مي شود
*اثرات كمبود اكسيژن بر بدن انسان 

درصد اكسيژن اثر
20/9 نرمال
19/5 )آمريكاOSHAاستاندارد(حداقل غلظت مورد نياز براي انسان

19/5 -15 كاهش توانايي انجام كار، عالئم زود هنگام در شـخص بـا مشـكالت قلبـي،     
ريوي و گردش خون

15-12 افزايش ميزان نبض و تنفس، ضعف در قدرت تشخيص
12-10 افزايش بيشتر ميزان نبض و تنفس، سرگيجه ، كاهش قدرت تشخيص، آبـي  

شدن لبها
10-8 نارسايي مغزي، حالت تهوع، غش، تهوع، استفراغ، بيهوشي

شما چه كاري ميتوانيد انجام دهيد؟
 انتقال يابدايمن در سيستم طراحي شده بطور بايد به هواي آزاد بوده و تخليه نيتروژن . آگاه باشيدتخليه گاز نيتروژن از محل.
زمانيكه نيتروژن استفاده مي شود، درصد اكسيژن را پايش كنيد و اطمينان حاصل نمائيد كه غلظت آن از حداقل ميزان ايمن كاهش نيابد.
از محلهاي مصرف نيتروژن مطلع باشيد و اطمينان نمائيد كه لوله هاي نيتروژن بدرستي برچسب گذاري شده است.


8 -6 منجر به مرگ%50دقيقه60مرگ، و در مدت% 100دقيقه 8در مدت
6كمتر از  ثانيه كما، تشنج، توقف تنفس، مرگ 40در مدت 

 Chemicalاستفاده ايمن از نيتروژن در مجله  *
Engineering Progress  2012شماره مارس  

 D. Krollو  P. Yaniskoنوشته  44- 48صفحه 

از لوله هايي كه نشتي دارند استفاده نكنيد.لوله هاي انتقال نيتروژن را همانند لوله هاي حاوي گازهاي سمي بازرسي كنيد.
هميشه قبل از انجام كار در محل ورودي ظروف و داخل  . هرگز فرض نكنيد كه غلظت اكسيژن در ظروف و فضاهاي سربسته به اندازه كافيست

.فضاهاي سربسته ميزان غلظت آنرا اندازه گيري كنيد
هواي آلوده و خطرناك را از . اين سيستمها تنها براي راحتي شما نيست. اطيمنان حاصل كنيد كه سيستم تهويه در واحد شما بدرستي كار مي كند

.محيط مي زدايد
اين قضاها را شناسايي  . برخي از فضاهاي سربسته و موقت بوسيله گذاشتن پالستيك و يا ساير پوششها براي جلوگيري از جريان ايجاد مي شوند
.كنيد
بولتن مربوط به خفگي هاي ناشي از نيتروژن در سايتgovwww.csb.آنرا مطالعه كنيد. قابل دسترس است.

!از خطرات نيتروژن و ساير گازهاي بي اثر آگاه باشيد
ي ر روژن ي ز ي ي ي ب ربو ن رسgبو يبل ر
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