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Solunum Korumasına Giriş



Bu el kitabı, kullanıcılara genel tavsiye sunar. Bununla birlikte 
her bir tek uygulama özel olarak kontrol edilmelidir. Tüm 
ayrıntılar, bilgimiz çerçevesinde derlenmiştir. Ancak bu durum 
herhangi bir yükümlülük ifade etmez. Dräger, bu el kitabının 
içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Bu el kitabındaki bilgiler ve veriler, teknik değişikliklere tabidir 
ve her zaman güncel olması mümkün değildir. Daima Dräger 
ürünleriyle birlikte verilen kullanma kılavuzlarını kullanın.

Özgün bir marka adı olmasa bile kullanım isimlerinin, 
ticari isimlerin, ürün tanımlamalarının vs. kopyalanması, 
bu isimlerin ticari marka koruma bağlamında olmayabileceği 
ve herhangi bir kişi tarafından kullanılabileceği varsayımını 
ortaya çıkarmaz.

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Lübeck, 2016

Teknik veriler: Değişiklik yapma hakkı saklıdır
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Kısa

 Giriş 

1. HAVA HAYATTIR, O OLMADAN YAŞAYAMAZSINIZ

68 yaşına geldiğinizde yaklaşık 300.000 m3 hava solumuş olacaksınız – muazzam 
bir miktar. Bu hacim düşünüldüğünde, akciğerlerinizden geçen havanın temiz olması 
şarttır. Bu durum hem ortam havası hem de harici olarak (bir cihaz ya da filtre 
yoluyla) size beslenen hava için eşit derecede geçerlidir. Ortam havasının kirli olması 
veya yeterli oksijen yetersizliği durumunda harici beslenen hava şarttır. Harici hava 
beslemeleri arasında örneğin solunum havasıyla doldurulan basınçlı hava tüplerinden 
gelen hava veya harici solunum havası borularından gelen hava sayılabilir.

Solunum havası ne zaman tehlikeli hale gelir?
İş yerinizdeki tehlikeli madde konsantrasyonu çok mu yüksek ve/veya ortam 
havasındaki oksijen içeriği çok mu düşük? Öyleyse solunum korumasına ihtiyacınız 
var. Solunum koruması kullanmak, her zaman ek bir yüktür; işte bu yüzden şu ilke 
geçerlidir: gerektiği kadar çok koruma, mümkün olduğunca az yük. Peki ne kadar 
koruma gereklidir? Bu sorunun cevabı, uygulama alanınıza bağlıdır.
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ATMOSFERİMİZ, AŞAĞIDAKİ BİLEŞİMLERDEN OLUŞUR (PPM CİNSİNDEN):

Bileşim
Gaz Kuru Nemli

Ana gazlar N2 – Azot 780.840 768.543

O2 – Oksijen 209.450 206.152

H2O – Su buharı 0 15.748

Argon 9 9.193

CO2 – Karbondioksit 340 335

Eser gazlar

2. HAVA NE ZAMAN TEHLİKELİ HALE GELİR?

Normal atmosfer sadece yaklaşık %21 O2’den oluşur. Solunum havası çok az oksijen 
içeriyorsa bu durum, yaşamı tehdit edici olabilir. Daha da tehlikeli olan ise burnunuzla 
oksijen eksikliğini algılayamamanızdır.

SOLUNUM KORUMASI

Oksijen eksikliği nasıl oluşur?
Soy gaz atmosfere akarsa aynı anda oksijenin yerine geçer. Atmosferin sadece 
yaklaşık beşte biri oksijen olduğu için oksijen konsantrasyonu, ancak soy gaz 
konsantrasyonunun beşte biri kadar azalır.

Oksijen
Kimyasal formül: O2
Görünüm: Renksiz, kokusuz ve tadı olmayan iki atomlu gaz

Atmosferimiz
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OKSİJEN EKSİKLİĞİ, AŞAĞIDAKİ BELİRTİLERE NEDEN OLABİLİR:

Oksijen konsantrasyonu, 
% Hacim

Oksijen kısmi  
basıncı, hPa Belirtiler

<17 <170
Oksijen eksikliği  
nedeniyle tehlikeye  
eğilim gösterme

11 ila 14 110 ila 140
Fiziksel ve ruhsal 
becerilerde fark  
edilemeyen azalma

8 ila 11 80 ila 110
Belirli bir süre sonunda 
uyarı olmaksızın bilinç  
kaybı ihtimali

6 ila 8 60 ila 80

Birkaç dakika içinde bilinç 
kaybı (hemen başlatılması 
durumunda resüsitasyon 
mümkündür)

<6 <60 derhal bilinç kaybı

Nötrleme tehlikesi
Endüstriyel firmalar düzenli olarak sıvı azot kullanır (-196 °C). 
Azotun buharlaşması, hızla oksijen eksikliğine yol açabilir. 
Ortam havasındaki azot %10’a ulaşırsa, oksijen  
konsantrasyonu %2 düşer.

SOLUNUM KORUMASI



| 7SOLUNUM KORUMASI

3. KİRLETİCİLER NELERDİR?

Genel olarak bakıldığında “kirleticiler” insanlar, hayvanlar, bitkiler, organizmalar 
ve  tüm ekosistemler açısından zararlı maddeler veya karışımlar anlamına gelir. 
Almanya Tehlikeli Maddeler Kanunu uyarınca kirleticiler sadece saf maddeleri değil, 
aynı zamanda karışımları, hazırlamaları veya ürünleri de içerir.

Kirleticiler iki ana gruba ayrılabilir:
– doğal (örn. mineral tozu ve acı bademlerdeki hidrojen siyanür)
– sentetik ve insan üretimi (örn. araç egzoz gazları ve endüstriyel dumanlar)
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Kirleticiler ne zaman tehlikeli hale gelir?
Kirleticiler vücudunuza girerse hastalığa neden olabilir. Bunların etkisi, ilgili özelliklerine 
ve insan vücuduyla etkileşimlerine bağlıdır.

Dräger gaz algılama ve uyarı cihazları
Yanıcı ve toksik gazlar kaynaklı tehlikeleri basit ve hızlı bir şekilde algılamak için 
Dräger, en geniş kullanım yelpazesinde çok sayıda gaz ölçüm ve uyarı cihazı sunar.

Gaz algılama hakkında ek bilgiler, Dräger web sitesinde mevcuttur. Alternatif olarak 
Dräger temsilcinize de danışabilirsiniz.

GÖZ ATIN: www.draeger.com
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Kirleticilerin

               etki kategorileri 

4. KİRLETİCİLER VÜCUDA NASIL GİRER?

Kirleticiler, vücuda üç farklı şekilde girebilir:
– Nefes alma: solunum yolları üzerinden
– Oral: ağız yoluyla (çoğunlukla yutkunurken)
– Deri: cilt üzerinden

Risk nasıl tanınabilir?
Kimyasalların Sınıflandırma ve Etiketlemesine ilişkin Küresel Uyumlaştırılmış Sistem 
(GHS), fiziksel, sağlık ve çevresel tehlikeler için resim-yazılar kullanarak tehlikeli 
maddelerin, karışımların ve ürünlerin tek tip etiketlenmesini uluslararası olarak tanımlar.
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HOW DO CONTAMINANTS WORK? 
                     

Roughly speaking, there are three chronological impact categories:

Hyperacute leads to death in a relatively short space of time

Acute rapid impact (e.g. poisoning, cauterisation, irritation 
and burns (for example after explosions))

Chronic

longer impact duration leading to chronic genetic 
changes (tumours, deformities) or to long-term 
poisoning with organ damage (e.g. to the liver, 
lungs or kidneys)

SOLUNUM KORUMASI

Resim-yazılara örnekler:

Akut zehirlilik Aşındırıcı/tahriş edici

KİRLETİCİLER NASIL İŞLER? 
 

Kaba hatlarıyla üç adet kronolojik etki kategorisi vardır:

Hiperakut nispeten kısa bir sürede ölümle sonuçlanır

Akut hızlı etki (örn. zehirlenme, yakma, tahriş ve yanıklar 
(örneğin patlamalar sonrası))

Kronik

kronik genetik değişikliklere yol açan daha uzun 
etki süresi (tümörler, deformasyonlar) veya organ 
hasarı olan uzun süreli zehirlenme (örn. karaciğer, 
akciğerler veya böbrekler)
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  İş yerindeki 

               tehlikeli maddeler

5. KİRLİ HAVADAN KENDİMİ NASIL KORURUM?

Belirli bir iş yeri ya da çalışma alanındaki havada tehlikeli maddeler bulunmadığından 
emin değil misiniz? Çalışmaya başlamadan önce siz ve çalışanlarınız açısından 
riskleri ve stresleri belirlemek için bir risk analizi yapmanız gerekir. Ancak hangi 
maddelerin  söz konusu olduğunu bildiğinizde kendinizi tehlikeli maddelerden etkin 
şekilde koruyabilirsiniz.

Solunum koruma ekipmanı olmadan iş yerindeki tehlikeli maddelerden kendimi 
koruyabilir miyim? Tehlikeli maddeler kaynaklı riski sınırlamak için aşağıdaki 
tedbirleri alabilirsiniz:
– Tehlikeli maddeleri daha az tehlikeli maddelerle değiştirme (ikame)
– Egzoz havası, havalandırma teknolojisi veya muhafazaya alma sonucu 
 salınan tehlikeli maddelerden kaçınma
– Organizasyon genelinde önlemlerle tehlikeli madde girişini ortadan kaldırma
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Peki bu önlemler etkili olmazsa veya uygulanamıyorsa? Ya da havada artık tehlike 
kalmadığından kesinkes emin değilseniz? Bu durumların her birinde kesinlikle 
solunum veya vücut koruması gibi ekstra güvenlik önlemleri almanız gerekir.

ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİ ŞARTTIR

 

İşverenler, çalışanlarının çalıştığı 
ortam havasının yeterli oksijen 
içermesini sağlamakla yükümlüdür. 
İşverenler ayrıca çalışanlarının 
sağlığının kirleticiler yüzünden 
zarar görmemesini de sağlamalıdır. 
Tehlikeli Maddeler Komitesi 
tarafından belirlenen mesleki maruz 
kalma sınırları (OEL’ler) geçerlidir. 
İlave ulusal ve yerel düzenlemelere 
uyulması gerekir.

§
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Cihaz 

  türleri
6. NE TÜR SOLUNUM KORUMA CİHAZLARI MEVCUT?

Solunum koruma cihazları, cihazın ortam havası koşullarından bağımsız görev yapıp 
yapmamasına bağlı olarak farklı türlere ayrılır.

Solunum koruma cihazlarına genel bir bakış:

Solunum 
Koruma Cihazları

Ayrılabilir  
filtreleri olan  
yüz maskeleri

Ayrılamaz 
filtreleri olan  

filtreli yüz  
maskeleri

Motorlu

Motorsuz

Ortam  
atmosferinden 

bağımsız  
görev yapan  

bağımsız  
solunum cihazı

Serbestçe 
taşınamaz

Basınçlı hava  
hortumu üniteleri

Temiz hava 
hortumu üniteleri

Rejenerasyon 
cihazları

Bağımsız 
solunum 
cihazı

Ortam 
atmosferine bağlı  

görev yapan 
filtreleme  
cihazları

Serbestçe  
taşınabilir
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Solunum korumasını ne zaman kullanmalıyım?
Solunum koruma cihazı takmak, ilave bir yüktür. Bu yüzden solunum korumasını, ancak 
iş yerinizdeki sınırlar başka koruyucu önlemlerle karşılanamıyorsa düşünmelisiniz.

Aşağıdaki koruyucu önlemlerle solunum koruması kullanmaktan 
kaçınabilirsiniz: 
– Tehlikeli maddenin ikamesi
– Egzoz, havalandırma önlemleri veya muhafazaya alma gibi teknik çözümler
– Organizasyon genelinde önlemler

Çalışma alanım için doğru solunum korumasını nasıl seçerim?
“Solunum koruma cihazları – Kullanım ve bakım tavsiyeleri” başlıklı EN 529 kılavuzu, 
Avrupa seviyesinde önemli bilgiler verir. Almanya’da profesyonel birlik düzenlemesi 
190 (BGR 190) “Solunum koruması kullanımı” geçerlidir. Bu düzenleme, her türlü ilgili 
ön koşulun yanı sıra solunum koruması seçimi ve kullanımı hakkında da bilgiler içerir.

? !



FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya

www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma 
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel  +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk 
@draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi 
bulun: www.draeger.com/
iletişim 91
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. 
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede  
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

http://info.draegersafetyturk @draeger.com
http://info.draegersafetyturk @draeger.com
http://www.draeger.com/iletişim
http://www.draeger.com/iletişim

