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 فشردُ َّای از خشه ازت از اظتفادُ جای تِ .شَد خشه ٍ زدایی چرتی تایعت هی اوعیصى ی لَلِ خط تؼویرات، پایاى از پط•
 لَلِ خط داخلی دیَارُ در ًازوی دیَارُ تصَرت رٍغي از همذاری .گردیذ اظتفادُ َّا ووپرظَر تَظط شذُ تاهیي  رٍغي تِ آغشتِ

 .گردیذ لَلِ خط شذى ظَراخ ظثة ٍ شذُ هشتؼل تالیواًذُ رٍغي ٍ اوعیصى گرفت لرار ظرٍیط در لَلِ خط آًىِ از پط .هاًذ تالی
 .اظت شذُ حریك تاػج شذُ تعتِ شیر هحل در اوعیصى فشردگی ٍ تراون وِ تَد ایي تر اػتماد

 آغشتِ از پط #غَاصی ٍ تیوارظتاى جَشىاری، در اظتفادُ هَرد$ اوعیصى گاز ظیلٌذرّای رگَالتَر تخش در حریك از گسارشاتی•
 شرایط ایي در .هیشَد حرارت ایجاد تاػج رگَالتَر لعوت از اوعیصى ػثَر .اظت شذُ ارائِ خارجی زائذ هَاد تا اوعیصى شذى

 .هیشًَذ حریك ترٍز تاػج !#حشرات حتی یا$گریط رٍغي، خان، غثار ٍ گرد غیراظتاًذارد، ٍاشر هاًٌذ اشتؼالی لاتل هادُ ّر ٍجَد

 !حیات و لی خطرناک در صورت عدم کنترلالزمۀ  –اکسیصن 
   

   خطرات افسایش غلظت اکسیصن
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 شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

اتوعفر در  "21 از تیش اوعیصى ٍجَد 
 لاتلیت هحذٍدُ وِ شَد هی تاػج

 گعتردُ غلظت هثٌای تر ظَخت اًفجاری
 .شَد تر
اشتؼال ًمطِ اوعیصى، هیساى افسایش تا  

 جْت اًرشی هیساى حذالل ٍ خَدتخَدی
  هی واّش ای هالحظِ لاتل تطَر اشتؼال

 .آیذ
تر راحت هَاد اوعیصى، هیساى افسایش تا 

 ظَزًذ، هی ظریؼتر شذُ، هشتؼل
 اطفاء ٍ وٌٌذ هی تَلیذ تیشتری حرارت

 .تَد خَاّذ تر ظخت ًیس آًْا
هٌعَجات هاًٌذ هَاد ترخی در گازّا 

 وِ هَاردی چٌیي در .شًَذ هی حثط
 شَد هی هحثَض  هَاد داخل در اوعیصى

 .دّذ هی رخ حریك تالفاصلِ

ًىٌیذ اظتفادُ وردى خشه ٍ وردى تویس جْت اوعیصى از ّرگس. 
وِ تریذ تىار را لطؼاتی ٍ ّا وٌٌذُ رٍاى اتصاالت، ٍ ٍاشر هَاد، تجْیسات، تٌْا 

 .تاشذ شذُ تائیذ اوعیصى هجاٍرت در آًْا اظتفادُ
دظتَرالؼول از .داریذ ًگِ تویس ّعتٌذ تواض در اوعیصى تا ًَػی تِ وِ را تجْیساتی 

 لَلِ، خط در ای آالیٌذُ ّیچ وِ وٌیذ حاصل اطویٌاى ٍ وردُ پیرٍی ٍاحذ ّای
 در تاال غلظت یا ٍ خالص اوعیصى تا ًحَی تِ وِ ٍظایلی ظایر ٍ اتصاالت شیرّا،
 .تاشذ ًذاشتِ ٍجَد ّعتٌذ تواض

ًذاشتِ لرار اوعیصى حاٍی تجْیرات هجاٍرت در حرارت هٌاتغ وِ تاشیذ هرالة 
 .تاشذ

هَرد تایذ طثیؼی حذ از تیش اوعیصى غلظت واّش یا ٍ افسایش تعتِ فضاّای در  
 .گیرد لرار تررظی

هٌاتغ از آًْا اًذ داشتِ لرار شذُ غٌی اوعیصى یا ٍ اوعیصى تا هَاجِْ در افرادی اگر 
 .دّیذ اًتمال تازُ َّای تا هحیطی تِ ٍ داشتِ ًگِ دٍر حررات

اوعیصى از ایوي ی اظتفادُ ترای را راٌّواّایی صٌؼتی ّای گرٍُ ٍ وٌٌذگاى تاهیي 
 هطالؼِ را ّا راٌّوا ایي شَد هی هصرف اوعیصى شوا ٍاحذ در اگر .اًذ وردُ تْیِ

 .ًوائیذ رظاًی اطالع  ًیس خَد ّوىاراى تِ ٍ وردُ

 آیا می دانستید؟

 تخش داخلی هروس وٌترل پط از آتش ظَزی هروس وٌترل ٍ فرهاًذّی آپَلَ

 ًشاى یادتَد در هحل پرتاب

 هروس در ظَزی آتش ٍلَع 1967 شاًَیِ 27 در پیش ظال پٌجاُ 
 پرتاب ظىَی رٍی تر آزهایش زهاى در 1 آپَلَ فضاپیوای راّثری

  ، Wirgil “Gus” Grissm ّای ًام تِ آى خذهِ ظِ ّر تا شذ ظثة
Edward White ٍ Riger Chaffee ِهروس اتوعفر .شذًذ وشت 

 تِ .تَد #تار psia $1/15 16/7 فشار تا اوعیصى "100 حاٍی راّثری
 .اظت تَدُ ترق ّای ظین جرلِ، هٌثغ زیاد احتوال

 درصذ تا هحیطی در گیرًذ هی آتش ظختی تِ َّا در وِ هَادی
 تِ اوعیصى غلظت تَدى تاال .ظَزًذ هی ظرػت تِ خالص اوعیصى

 ػٌَاى تِ شَد هی هحعَب صٌؼتی حَادث ترٍز در ػاهلی ػٌَاى
 :هثال

 رفغ خَدرٍیی در را تٌسیي لَلِ گرفتگی وِ داشت ظؼی هىاًیىی•
 ظثة اهر ّویي ٍ شذ اظتفادُ اوعیصى گاز از ایٌىار ترای .وٌذ

 .شَد وشتِ ًفر یه ٍ هٌفجر ظَخت هخسى وِ گردیذ
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