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TLENEK WĘGLA (CZAD)

 

 

 

 

 

 

O czym należy wiedzieć.

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i
bezwonnym niewyczuwalnym przez nasze zmysły.

Jak zapobiegać zatruciu.

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak
jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku węgla i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz
ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu
świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ
spalin.

Pamiętaj aby:

nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,

dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy
używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju
opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji
wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta
kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,



stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;

w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw.
deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie
stosowania danego urządzenia,

w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej
o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki
wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,

często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy
gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,

rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa,
dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,

nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp.,

nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte

nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia,
przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji
należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć

zamontowanie w domu czujników dymu i gazu.

Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści,
jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń

łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie.
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