
Αυτό το Beacon δεν εστιάζεται σε ένα συµβάν, αλλά σε συµβάντα που εξακολουθούν

να σηµειώνονται σε ολόκληρη τη βιοµηχανία – συµβάντα ασφυξίας από άζωτο. Τον

Ιούνιο του 2003ένα δελτίο του Chemical Safety Board (CSB) των Η.Π.Α. ανέφερε

συµβάντα ασφυξίας από άζωτο στη βιοµηχανία των Η.Π.Α. από το 1992 έως το 2002 που

οδήγησαν σε 80 θανάτους. Αυτά τα περιστατικά συνέβησαν σε πολλούς διαφορετικούς

χώρους εργασίας - βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια και ιατρικές εγκαταστάσεις. 
Σε πολλά συµβάντα εµπλέκονταν εργολάβοι. Οι εικόνες, που προέρχονται από εκθέσεις

του CSB,είναι µερικά παραδείγµατα του είδους των χώρων στους οποίους θα µπορούσε

να συσσωρευτεί επικίνδυνη συγκέντρωση αζώτου.

Αν και το άζωτο δεν είναι τοξικό, µια µεγάλη συγκέντρωση αζώτου στον αέρα που

αναπνέουµε, θα στερούσε το σώµα µας από το οξυγόνο που απαιτείται για τη διατήρηση

της ζωής. 78% του αέρα που αναπνέουµε κανονικά είναι άζωτο και το οξυγόνο αποτελεί

το µεγαλύτερο µέρος του υπόλοιπου. Οι άνθρωποι δεν µπορούν να λειτουργήσουν καλά, 
όταν η συγκέντρωση αζώτου είναι άνω του 84% (16% οξυγόνο). Η κρίση µας µπορεί να

επηρεαστεί και να µην µπορούµε να αναγνωρίσουµε ότι βρισκόµαστε σε κίνδυνο! Σε

συγκέντρωση αζώτου 94%, ο θάνατος είναι πιθανός µετά από λίγες αναπνοές.

Από τη θετική πλευρά, το άζωτο είναι αδρανές αέριο, που µειώνει την πιθανότητα

φωτιάς εξαλείφοντας το οξυγόνο που απαιτείται για µια φωτιά. Για το λόγο αυτό το

άζωτο χρησιµοποιείται συνήθως για τον καθαρισµό σωληνώσεων και εξοπλισµού

διεργασιών µε εύφλεκτα υλικά.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Messages for Manufacturing Personnel

Να γνωρίζουµε τους κινδύνους του αζώτου και άλλων αδρανών αερίων!
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Άζωτο – Κίνδυνος και Προστασία!
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Τι µπορούµε να κάνουµε;
� Να γνωρίζουµε που εκτονώνεται το αέριο άζωτο από τυχόν διεργασίες. Θα πρέπει να είναι σε εξωτερικούς χώρους ή σε ένα σύστηµα σχεδιασµένο να

δέχεται µε ασφάλεια το άζωτο. 
� Όπου χρησιµοποιείται άζωτο, να παρακολουθούµε τη συγκέντρωση του οξυγόνου στην περιοχή για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα πέσει κάτω από τα

ασφαλή επίπεδα.
� Να γνωρίζουµε που χρησιµοποιείται άζωτο στις εγκαταστάσεις µας, και να διασφαλίζουµε ότι όλοι οι σωλήνες µε άζωτο φέρουν σαφή σήµανση.
� Να επιθεωρούµε τις µάνικες που χρησιµοποιούνται για άζωτο, όπως θα κάναµε µε οποιαδήποτε µάνικα που περιέχει τοξικά αέρια. ∆εν

χρησιµοποιούµε µάνικες που έχουν παρουσιάσει διαρροή.
� Ποτέ δεν υποθέτουµε ότι η συγκέντρωση οξυγόνου σε ένα δοχείο ή άλλο περιορισµένο χώρο είναι αποδεκτή. Πάντα τη µετράµε πριν εργασθούµε

κοντά σε άνοιγµα δοχείου ή µέσα σε οποιοδήποτε περιορισµένο χώρο.
� Να διασφαλίζουµε ότι τα συστήµατα εξαερισµού της εγκατάστασης λειτουργούν σωστά. ∆εν είναι µόνο για άνεση - αφαιρούν επίσης δυνητικά

επικίνδυνους ρύπους του αέρα.
� Να γνωρίζουµε ότι περιορισµένος χώρος µπορεί να δηµιουργηθεί από προσωρινά εµπόδια, όπως πλαστικά καλύµµατα ή µουσαµάδες ή άλλα

προσωρινά καλύµµατα προστασίας από την κακοκαιρία.
� Να διαβάσουµε το δελτίο του US Chemical Safety Board για ασφυξία από άζωτο, διαθέσιµο στο www.csb.gov.

Οι Επιπτώσεις της Έλλειψης Οξυγόνου στο Ανθρώπινο Σώµα*
% Οξυγόνο Επίπτωση

20.9 Φυσιολογικό

19.5 Η ελάχιστη κανονική συγκέντρωση για τον άνθρωπο (US OSHA)

15–19.5 Μειωµένη ικανότητα για εργασία. Πρώτα συµπτώµατα σε άτοµα µε προβλήµατα

στην καρδιά, τους πνεύµονες ή το κυκλοφορικό

12–15 Αύξηση των καρδιακών παλµών και της αναπνοής, µειωµένη κρίση

10–12 Περαιτέρω αύξηση του σφυγµού και της αναπνοής, ίλιγγος, κακή κρίση, µπλε
χείλη

8–10 ∆ιανοητική ανεπάρκεια, ναυτία, τάση για λιποθυµία, εµετός, απώλεια αισθήσεων

6–8 8 λεπτά - 100% θάνατος, 6 λεπτά - 50% θάνατος
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