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Seznam uporabljenih kratic in simbolov 

  volumski delež/ppm 

CLP  Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih kemikalij 

COHb  karboksihemoglobin (angl. carboxyhemoglobin) 

FKKT  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

LCD  tekočekristalni zaslon (angl. liquid crystal display) 

ppm  delci na milijon (angl. parts per million) 

t  čas/min 

T  temperatura/°C 

TV  študijska smer Tehniška varnost 

UEG  spodnja eksplozijska meja (nem. Untere Explosionsgrenze) 

vol. %  volumski odstotek (angl. volume percent) 

w  delež celote/% 
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Preprečevanje zastrupitev z ogljikovim oksidom  

Povzetek: Diplomsko delo obravnava prepoznavanje tveganj, ki jih prinaša ogljikov 

oksid v vsakdanjem življenju, in preprečevanje zastrupitev z njim. Ogljikov oksid je plin 

brez barve, vonja in okusa, ki nastaja pri praktično vseh vrstah gorenja, zato je eden od 

najpogostejših vzrokov za zastrupitve tako v Sloveniji kot tudi po svetu. 

Za uspešno preprečevanje zastrupitev je treba najprej poznati lastnosti ogljikovega oksida 

in vire, ki jih človek uporablja, pri tem pa se nenadzorovano sprošča ta strupeni plin. 

Dobremu poznavanju in zavedanju nevarnosti, ki jih prinaša ogljikov oksid, pa morajo 

slediti tudi drugi ukrepi, med katerimi sta najpomembnejša redno vzdrževanje kurilno-

grelnih naprav ter pravilna namestitev javljalnika, ki nas na previsoke koncentracije CO 

pravočasno opozori. 

V eksperimentalnem delu sem z merilno napravo Dräger X-am 2500 preverjal teoretično 

znanje. S pomočjo poklicnega gasilca sem meril koncentracije ogljikovega oksida, 

nastalega pri uporabi kurilne naprave, delovanju motornega vozila v garaži ter tudi pri 

kajenju cigaret, tlenju spiral proti komarjem in drugih podobnih izdelkov. 

V okviru diplomskega dela sem pripravil tudi anketo, s katero sem preverjal znanje 

anketirancev o fizikalno-kemijskih lastnostih ogljikovega oksida, simptomih, ki jih 

povzroča prisotnost nižjih in višjih koncentracij CO, zanimalo pa me je tudi, kateri so 

potencialni nevarni viri sproščanja ogljikovega oksida v domačem okolju. Skozi 

vprašalnik sem preverjal tudi seznanjenost z ukrepi preprečevanja zastrupitev s CO. 

Anketirance sem razdelil v tri skupine – študente smeri Tehniška varnost, študente drugih 

smeri Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter preostale anketirance, njihove 

rezultate pa sem medsebojno primerjal.  

Glavni namen diplomskega dela je bil raziskati, kako preprečevati zastrupitve z 

ogljikovim oksidom, zato sem za konec podal tudi svoje predloge, ki bi lahko na tem 

področju pripomogli k dvigu ravni varnostne kulture in zmanjšanju števila zastrupitev s 

CO v prihodnosti. 

 

Ključne besede: ogljikov oksid, viri nastajanja, javljalnik CO, meritve CO, zastrupitev  
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Prevention of carbon monoxide poisonings 

Abstract: This thesis is based on recognising the risks that carbon monoxide presents on 

a daily basis and also on preventing the poisonings related to this gas. Carbon monoxide 

is a colorless, odourless, and tasteless gas that is produced by almost all sorts of burning. 

For that reason, it is one of the most frequent causes for poisonings in Slovenia and also 

elsewhere in the world. 

In order to be successful in preventing carbon monoxide poisonings, one must be familiar 

with typical characteristics of this highly poisonous gas and the sources of uncontrolled 

release of carbon monoxide. On top of that other safety measures, such as frequent 

examinations and maintenances of heat appliances and installing a CO detector, should 

be taken. 

With help from a professional firefighter I also made some measurements with Dräger X-

am 2500 device. As a result I found out what are the concentrations of CO that can be 

achieved at home by using heat appliances, vehicles in a closed up garage and also 

smoking cigarettes, burning mosquito coils and other similar products. 

I also prepared and analysed a questionnaire in order to examine the knowledge about the 

typical characteristics of carbon monoxide and the symptoms it causes. I also checked 

what are the potential dangerous sources of CO leaks in the homes of the respondents. 

The questionnaire was also designed to tell if people have followed enough safety 

measures at their homes or if there should be done more in that way. I placed the subjects 

in three groups, which are students of Techical Safety, students of other study courses at 

Faculty of Chemistry and Chemical Technology and other people. The results were then 

compared between the aforementioned groups. 

Since the main purpose of this thesis is preventing carbon monoxide poisonings I also 

introduced some of my own safety steps and measures that could contribute significantly 

to a greater level of safety culture and a reduction in carbon monoxide poisonings in the 

future. 

 

Keywords: carbon monoxide, sources of formation, CO detector, CO measurements, 

poisoning 
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1 Uvod 

To temo diplomskega dela sem si izbral, ker sem se skozi študijska leta pogosto srečeval 

s problematiko ogljikovega oksida. Pri mnogih predmetih na študijski smeri Tehniška 

varnost na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani sem namreč 

pripravil več seminarskih nalog in predstavitev o tem področju, kar me je spodbudilo k 

razmišljanju o tveganju in nevarnostih, ki jih prinaša ta plin. 

Prav tako sem med študijskim procesom opravljal praktično usposabljanje pri gasilcih na 

lokaciji Gasilskega zavoda Trbovlje, kjer so me na problematiko zastrupitev z ogljikovim 

oksidom dodatno opozarjali in me o tem tudi izobraževali. 

V zadnjih letih sem v medijih, predvsem prek televizije in interneta, zasledil tudi veliko 

novic [1, 2], v katerih so poročali o zastrupitvah z ogljikovim oksidom. Na žalost se je 

nekaj teh zastrupitev končalo s smrtnim izidom, zaradi česar sem do te tematike postal še 

bolj pozoren in začel tudi samostojno razmišljati o razlogih, ki lahko privedejo do takšnih 

nesreč, in kako bi se dalo njihovo število čim bolj zmanjšati ter preprečiti in omejiti 

tveganje nastanka novih podobnih posledic. 

Temo sem izbral z namenom, da se bolje spoznam z lastnostmi ogljikovega oksida, 

ugotovim zakaj je tako zelo nevaren, da so lahko posledice tudi smrtne, ugotovim, kakšne 

okoliščine lahko privedejo do tega, da nastanejo koncentracije, nevarne za človeka, prav 

tako pa sem se osredotočil na ukrepe, ki jih lahko vsak posameznik uvede na tem področju 

s ciljem dviga varnostne kulture. V diplomskem delu sem obravnaval tudi vprašanje, kaj 

storiti, če do zastrupitve kljub vsemu pride, ter kako nuditi prvo pomoč. 

Ker pa je teorija brez prakse kot sedlo brez konja [3], sem se pri eksperimentalnem delu 

odločil opraviti nekaj meritev CO. Tako sem meril, kakšne koncentracije lahko nastanejo 

pri uporabi kurilne naprave ter tudi ob uporabi nekaterih vsakdanjih izdelkov, kot so 

cigarete, sveče in spirale proti komarjem. 

Želel sem preveriti tudi, kakšno je znanje o lastnostih in nastajanju ter zavedanje o 

škodljivih učinkih ogljikovega oksida pri študentih FKKT v primerjavi z naključno 

izbrano populacijo. V ta namen sem sestavil anketni vprašalnik, kjer sem preverjal znanje 

sodelujočih o lastnostih CO, simptomih, ki jih povzroča, če je v previsokih 

koncentracijah, prav tako pa me je zanimalo, katere potencialne vire izhajanja tega plina 

imajo pri sebi doma ter kako bi ravnali, če bi se znašli v situaciji, ko bi bilo treba nuditi 

prvo pomoč. 
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1.1 Teoretični del 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem najprej v splošnem predstavil ogljikov oksid, 

nato sem predstavil njegove fizikalno-kemijske lastnosti, prav tako pa sem preučil možne 

vire nastajanja. Predstavil sem tudi proces vezave CO v kri ter kakšne simptome povzroča 

pri določenih koncentracijah v ozračju. Opisani so tudi koraki prve pomoči in zdravljenje 

v bolnišnici v primeru zastrupitve. V nadaljevanju teoretičnega dela sem podal možne 

ukrepe za preprečevanje zastrupitev in predstavil javljalnike/detektorje za odkrivanje 

previsokih koncentracij CO, ki jih je mogoče dobiti pri nas, ter vključil tudi priporočila 

za namestitev. 

1.1.1 Splošno o ogljikovem oksidu 

Ogljikov oksid je plin brez barve, nima vonja ali okusa ter je zelo vnetljiv v 

koncentracijskem območju od 12 do 75 %. Na zraku gori s svetlomodrim plamenom. 

Nastaja pri nepopolnem izgorevanju snovi, ki vsebujejo ogljik – C, primer nepopolnega 

izgorevanja, pri katerem je stranski produkt ogljikov oksid, je na Sliki 1 spodaj. 

Srečujemo ga torej pri požarih, uporabi peči, najdemo ga tudi v izpušnih plinih. V 

industriji je prisoten predvsem v livarnah, rafinerijah, jeklarnah ipd. Ogljikov oksid je 

najpogostejši vzrok smrti pri zastrupitvah [4].  

 

Slika 1: Primer reakcije pri nepopolnem gorenju, ko nastaja CO [5]  

Ogljikov oksid je kemijsko gledano plin, sestavljen iz enega atoma ogljika in enega atoma 

kisika, kar vidimo na Sliki 2, tako ga označujemo s CO. Je nekoliko redkejši od 

običajnega zraka okrog nas (njegova molska masa je 28,0 g/mol, medtem ko je molska 

masa zraka 28,8 g/mol), v praktičnem smislu pa se lahko gostota obeh nekoliko spreminja 

zaradi sprememb temperature in tlaka v okolju. Pri normalnih pogojih lahko rečemo, da 

sta oba dokaj podobne gostote, zato se med sabo mešata. Ogljikov oksid se torej ne bo 

nahajal v spodnjem ali zgornjem delu nekega prostora, če je enake temperature kot 

okoliški zrak. Ogljikovega oksida ne smemo zamenjevati s CO2, saj so pri oksidu zelo 

nevarne že precej nižje koncentracije [6]. 
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Slika 2: Tridimenzionalni model molekule CO [7]   

Ogljikov oksid se sprošča pri izgorevanju fosilnih goriv v kurilnih napravah. To so 

premog, kurilno olje, utekočinjen plin, zemeljski plin, parafin, les, bencin, nafta, oglje itd. 

Za človeka in živali je strupen, saj preprečuje sposobnost absorbiranja kisika v 

organizmu, kar lahko vodi v resne in usodne poškodbe tkiv. Do uhajanja CO največkrat 

pride zaradi nepravilnega delovanja, vzdrževanja ali vgradnje kurilnih naprav za 

ogrevanje vode in prostorov [8]. 

Inštitut za varovanje zdravja ugotavlja, da je od leta 1997 do leta 2011 v Sloveniji zaradi 

nenamerne zastrupitve z ogljikovim oksidom umrlo kar 197 oseb [9]. Število smrtnih 

žrtev sicer vsako leto upada, vendar pa je zelo skrb zbujajoče, da se kljub temu povečuje 

število bolnišničnih obravnav zaradi nenamerne zastrupitve z ogljikovim oksidom. Med 

letoma 2000 in 2011 je bilo v bolnišnicah treba zaradi zastrupitve zdraviti kar 485 oseb 

[8]. 

Tudi v Veliki Britaniji ugotavljajo, da je bilo od leta 1995 do danes kar 562 smrtnih žrtev 

zaradi zastrupitve z ogljikovim oksidom, poleg tega je še dodatnih 3772 oseb potrebovalo 

pomoč zaradi vplivov tega izjemno nevarnega plina. Bojijo pa se, da te številke sploh ne 

prikazujejo realnega stanja in da so posledice vdihavanja previsokih koncentracij CO v 

ozadju še drugih zdravstvenih težav [6]. 

1.1.2 Fizikalno-kemijske lastnosti 

Glavne nevarnosti in lastnosti sem pregledal prek varnostnih listov za ogljikov oksid. 20. 

januarja 2009 je začela veljati nova Uredba CLP, ki je postopoma nadomestila stari sistem 

za razvrščanje in označevanje, ki je bil v skladu z Direktivo o nevarnih snoveh 

(67/548/EGS) in Direktivo o nevarnih pripravkih (1999/45/ES). Ti dve direktivi sta bili 

razveljavljeni 1. junija 2015 [10]. 
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Slika 3: Piktogrami nevarnosti, ki jih povzroča CO [11] 

Na Sliki 3 so piktogrami, ki se po novem sistemu uporabljajo za ogljikov oksid in 

ustrezajo naslednjim opisom tveganja [12]: 

 H220: Zelo lahko vnetljiv plin. 

 H280: Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 

 H331: Strupeno pri vdihavanju. 

 H360D: Lahko škoduje nerojenemu otroku. 

 H372: Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. 

Za lažje razumevanje in boljšo preglednost sem osnovne fizikalno-kemijske lastnosti 

uredil v Tabeli 1. 

Tabela 1: Osnovne fizikalno-kemijske lastnosti CO [11] 

FIZIKALNO-KEMIJSKE LASTNOSTI OGLJIKOVEGA OKSIDA 

Fizikalna oblika plin 

Vonj brez vonja 

Barva brez barve 

Ekplozijsko območje 12,50–74 vol. % 

145–870 g/m3 

Vnetljivost zelo vnetljiv plin 

Tališče –205 °C 

Vrelišče –192 °C 

Plamenišče ni podatka 

Relativna gostota hlapov 0,970 

Parni tlak 30609 hPa; –143 °C 

Topnost voda; 0,023 g/100 ml 

etanol; 0,19 g/100 ml 

aceton; 0,25 g/100 ml 
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Temperatura samovžiga 605 °C 

pH ni podatka 

Minimalna vžigna energija < 0,3 mJ 

Kritična temperatura –140 °C 

Kritični tlak 35000 hPa 

Površinska napetost 0,098 N/m; –192 °C 

1.1.3 Toksikološke lastnosti 

V človeško kri se absorbira kisik iz zraka, ki ga vdihnemo, nato pa se distribuira do tkiv 

in mišic po telesu. Ostali plini, med drugim tudi ogljikov dioksid, pa se s krvjo po obratni 

poti vrnejo do pljuč, kjer jih nato z zrakom izdihnemo. Celoten mehanizem temelji na 

hemoglobinu, ki je v naših rdečih krvnih celicah [6]. Hemoglobin je prevladujoč protein 

v rdečih krvnih celicah, ki s kisikom tvori nestabilno in reverzibilno vez. V takšnem stanju 

mu rečemo oksihemoglobin in je živordeče barve [13]. Hemoglobin pa ima približno 200- 

do 300-krat večjo afiniteto za vezavo z ogljikovim oksidom kot s kisikom. Posledično se 

v primeru, da je v zraku okoli nas prisoten CO, ta tudi veže s hemoglobinom v krvi, zaradi 

bolj ugodne reakcije v primerjavi s kisikom. Na ta način v krvi nastaja 

karboksihemoglobin [6]. Karboksihemoglobin je stabilen kompleks ogljikovega oksida, 

ki se tvori v rdečih krvnih celicah ob vdihavanju CO [14]. Dlje ko je ogljikov oksid 

prisoten, slabše je za človeško telo, saj imamo v krvi čedalje manj prostega hemoglobina 

za prenos kisika, ki ga naše telo nujno potrebuje. Pomanjkanje kisika v telesu pa pomeni 

začetek odmiranja tkiv in celic. Poleg tega karboksihemoglobin, ki nastaja ob 

izpostavljenosti višjim koncentracijam ogljikovega oksida, povzroča otekanje krvnih žil, 

kar lahko vodi tudi do možganskih oteklin, ki nadalje vodijo v nezavest in poškodbe 

živčevja. Višja je koncentracija CO v zraku in posledično v krvi, hitrejše in resnejše so 

posledice za posameznika. Na Sliki 4 je vizualno prikazan opisani proces vezave CO s 

hemoglobinom, če je v zraku, ki ga dihamo, prisoten ogljikov oksid [6]. 
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Slika 4: Prikaz vezave CO na hemoglobin v krvi in nezmožnost prenosa kisika [15] 

Pri visoki koncentraciji ogljikovega oksida v zraku lahko smrt nastopi v zelo kratkem 

času (1–2 min). Pri nižjih koncentracijah se poleg glavobola, slabosti in vrtoglavice 

pojavljajo tudi simptomi, kot so zvonjenje v ušesih, motnje vidnih zaznav, zmedenost, 

razdražljivost in mišična slabost. Oseba se torej kmalu začne zavedati svojega položaja 

in nevarnosti, vendar pa se pogosto zaradi mišične slabosti iz situacije ne more umakniti. 

Zastrupljenec se tako posledično še bolj napreza, hitreje in globlje diha, kar še pospešuje 

vnos CO v telo, stanje pa se še poslabšuje. Če ni pomoči, lahko pride do kome in srčnega 

zastoja zaradi hipoksije. Za kronično izpostavljenost nižjim koncentracijam CO so 

značilni pogosti glavoboli, vrtoglavice, splošna slabost in utrujenost ter tudi težko dihanje 

in hitro bitje srca že pri majhnem naprezanju [16]. 

V Tabeli 2 so prikazani simptomi, ki jih povzroča ogljikov oksid. Simptomi so odvisni 

od koncentracije ogljikovega oksida v zraku in deleža karboksihemoglobina v krvi. 

Tabela 2: Simptomi zastrupitev glede na koncentracijo CO [17] 

CO/ppm wCOHb/%  Simptomi 

1–3 0,7–0,8 brez znakov 

30–60 5–10 zmanjšana sposobnost za fizične 

aktivnosti; takšne ali višje koncentracije 

so prisotne v krvi hudih kadilcev 
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60–150 10–20 glavobol v sprednjem delu glave, šibak 

izdih 

150–300 20–30 kljuvajoč glavobol, vrtoglavica, slabost, 

zmanjšane ročne spretnosti 

300–650 30–50 oster glavobol, slabost in bruhanje, 

zmedenost, oseba se sesede 

700–1000 50–65 koma, krči 

1000–2000 65–70 hudo poškodovano srce in prizadeta 

dihalna funkcija/pljuča; smrtno, nujno 

potrebno zdravljenje 

>2000 >70 nezavest in smrt 

 

Poleg koncentracije ogljikovega oksida v zraku obstajajo tudi drugi dejavniki, ki 

pomembno vplivajo na učinek, ki ga bo imel ogljikov oksid na človeško telo [17]: 

 čas izpostavljenosti, 

 hitrost dela v delovnem okolju (intenzivnejše je delo, več zraka vdihujemo), 

 starost, 

 individualna občutljivost, 

 dejavnik kadilec proti nekadilcu (kadilci imajo v krvi že prisotno višjo raven CO, 

zato lahko občutijo resnejše posledice pri nižjih koncentracijah CO v zraku kot 

nekadilci). 

1.1.4 Prva pomoč in zdravljenje 

Prva pomoč je neposredna in takojšnja zdravstvena oskrba poškodovanca, nenadno 

obolelega ali zastrupljenega na kraju dogodka. Je državljanska in moralna dolžnost 

vsakega posameznika. Prva pomoč prizadetemu velikokrat omogoči čim prej in v čim 

boljšem stanju priti do zdravniške pomoči. Hitra in pravilna prva pomoč je ključna pri 

reševanju življenj [18].  
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Kadar sumimo na zastrupitev z ogljikovim oksidom, je pri prvi pomoči izredno 

pomembno, da poskrbimo za zračnost prostora in da ponesrečenca čim hitreje prenesemo 

iz okolja s povišanimi koncentracijami CO na svež zrak. Če je treba, moramo začeti tudi 

temeljne postopke oživljanja. Pri reševanju pa je ključnega pomena, da ne ogrožamo 

svojega življenja ali življenja koga drugega. V ta namen je dobro zadržati dih pri vstopu 

na ogroženo območje ali pa uporabiti kisik. V vsakem primeru je potreben tudi klic na 

112, kjer nam lahko dajo dodatne napotke za reševanje ter pošljejo profesionalno pomoč. 

Ob zastrupitvi ali sumu na zastrupitev je treba osebo čim prej napotiti ali prepeljati v 

bolnišnico, kjer se predpiše mirovanje in opazovanje vsaj za 24 ur. V hujših primerih 

zastrupitev se mora bolnik izogibati telesnim naporom tudi dva do štiri tedne po dogodku 

[16]. 

Zdravljenje v bolnišnici ob zastrupitvi lahko vključuje [19]: 

 zdravljenje s čistim kisikom – bolniku se dovaja čisti kisik prek maske, ki je 

nameščena prek nosa in ust. Tako se zagotovi, da kisik pride do organov in tkiv. 

Če oseba ni sposobna samostojno dihati, se namesti tudi dihalni aparat, ki pomaga 

pri dihanju;  

 zdravljenje v hiperbarični komori – tudi ta terapija vključuje dihanje čistega 

kisika, ob tem pa je bolnik nameščen v komori, kjer je tlak dva- do trikrat višji od 

običajnega. Tako se zagotovi, da se ogljikov oksid hitreje izloči iz krvi 

zastrupljenca. Ta metoda se uporablja pri hujših zastrupitvah. Pomaga pri ščitenju 

srčnega in možganskega tkiva, ki sta še posebej ranljivi ob zastrupitvah s CO. 

Tovrstne terapije se prav tako priporočajo pri nosečnicah, saj so nerojeni otroci še 

bolj nagnjeni k hujšim posledicam zastrupitev z ogljikovim oksidom.  

1.1.5 Viri nastajanja CO 

Ogljikov oksid nastaja kot produkt nepopolnega gorenja, do katerega prihaja pri kurjenju 

v nepravilno vzdrževanih kaminih, štedilnikih na drva in tudi plinskih pečeh. Zastrupitve 

so pogostejše v hladnejših mesecih, ko pogosteje uporabljamo kurilne naprave, ogljikov 

oksid pa nastaja tudi pri delovanju agregatov, plinskih viličarjev, motornih žag, črpalk in 

drugih podobnih naprav. Tako lahko do zastrupitve pride pri uporabi večine motornih 

naprav, če so prostori, v katerih jih uporabljamo, slabo zračeni. Ogljikov oksid nastaja 

tudi pri delovanju avtomobila v garaži, skozi vrata lahko nato prehaja v bivalne prostore, 

prav tako pa lahko raven CO bistveno zviša napačno nameščen agregat, ki je sicer zunaj 

objekta, a pošilja izpušne pline v notranjost [20]. 
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Preprosto povedano, v primeru da neki material gori, sočasno obstaja velika verjetnost, 

da pri tem nastaja tudi ogljikov oksid. V domovih najpogosteje najdemo naslednje 

naprave, katerih delovanje temelji na kurjenju goriva ali pa katerikoli drugi vrsti gorenja, 

posledično pa so lahko vir CO v domačem okolju [21]:  

 sušilniki za perilo, 

 grelniki vode, 

 peči in kotli, 

 ognjišča in kamini, 

 štedilniki in pečice na plin, 

 motorna vozila, 

 žari, generatorji, razna orodja, kosilnice itd., 

 cigaretni dim. 

Za boljšo predstavo so potencialni viri nastajanja ogljikovega oksida prikazani še na Sliki 

5. Vidimo, da ima praktično vsak prostor v povprečni hiši nameščeno potencialno smrtno 

nevarnost, če se tveganja ne zavedamo. Nevarnost za zvišanje koncentracije CO v 

domovih pomenijo slabo vzdrževan dimnik, razne kurilne naprave, nepravilno 

dimenzionirana kuhinjska napa, izpušni plini motornih vozil itd. 

 

Slika 5: Potencialni viri nastajanja CO v domovih [22] 
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Učinkovita poraba goriva pri pečeh in kotlih je eden izmed glavnih kriterijev pri 

namestitvi. Na Sliki 6 je prikaz učinkovitosti izgorevanja v odvisnosti od količine goriva 

in zraka. Rumena krivulja prikazuje količino CO, ki se bo pri tem sprostila. Procesi 

gorenja so bili najprej zasnovani tako, da je bil v sistemu vedno presežek zraka, kar je 

onemogočalo nastanek škodljivih koncentracij CO in so bile peči varnejše. Težnja po 

varčevanju z gorivom pa je vodila do tega, da so zasnovali peči, ki delujejo v praktično 

idealnem stehiometričnem razmerju, težava pa je, da tak sistem proizvaja CO v tej meri, 

da lahko koncentracije dosežejo tudi okrog 100 ppm. Ob okvari se tako raven ogljikovega 

oksida v prostoru lahko še dodatno zviša, kar je izjemno nevarno. Pri tako oblikovanih 

pečeh je torej redno servisiranje še pomembnejše [23]. 

 

Slika 6: Graf učinkovitosti izgorevanja [24] 

Eden od virov je tudi cigaretni dim. Cigaretni dim je v osnovi aerosol, ki nastane z 

nepopolnim izgorevanjem tobaka med kajenjem cigarete. Med gorenjem cigarete se tvori 

na tisoče substanc, bodisi kot proces zgorevanja, destilacije, pirolize bodisi pirosinteze 

[25]. Poleg acetaldehida, benzena, formaldehida in drugih znanih toksikoloških kemikalij 

pri kajenju nastaja tudi ogljikov oksid [26]. 
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1.2 Ukrepi za zmanjševanje tveganja zastrupitve z ogljikovim oksidom 

 

Pri preprečevanju zastrupitev z ogljikovim oksidom je eden najpomembnejših nasvetov, 

ki jih lahko upoštevamo, zagotovo strokovna vgradnja kurilnih in dimovodnih naprav, 

redno pregledovanje in vzdrževanje kurilnih naprav, predvsem peči, ki delujejo na plin in 

drugo gorivo, prav tako pa je treba redno vzdrževati dimnike. Priporoča se tudi redno 

prezračevanje prostorov in namestitev javljalnikov, ki nas opozorijo na previsoke 

koncentracije [9]. 

Kot del preventive poznamo kar nekaj pomembnih korakov [27]: 

 strokovna vgradnja kurilnih in dimovodnih naprav [28]; 

 redno pregledovanje in vzdrževanje – potreben je vsakoleten pregled ogrevalnega 

sistema. Za to usposobljena in kvalificirana oseba pregleda kurilne naprave, 

toplotne črpalke in druge podobne naprave. Pregledati je treba tudi dimnik; 

 pri uporabi generatorjev v sili – generatorjev ni priporočljivo uporabljati v kletnih 

ali garažnih prostorih. Priporoča se namestitev zunaj, in sicer čim dlje stran od 

oken in vrat; 

 pri uporabi žarov in raznih gorilnikov – priporoča se samo zunanja uporaba; 

 pri uporabi grelnikov prostora – ob uporabi je treba nanje budno paziti in 

zagotoviti dotok svežega zraka v sobo in iztok zraka iz nje; 

 pri uporabi vozil – treba je vsakoletno pregledati izpušni sistem in pogosto zračiti 

garažo. Kljub vsemu pa se moramo zavedati, da lahko tudi ob odprtih garažnih 

vratih izpuhe odnese v bivalne prostore. 

Decembra 2013 je v veljavo stopil novi Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav 

[29], ki v 11. členu pravi, da je v prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v 

prostoru, treba namestiti javljalnike ogljikovega oksida najpozneje do 1. januarja 2017 

[30]. 

1.2.1 Javljalniki ogljikovega oksida 

Pomemben element preprečevanja zastrupitev z ogljikovim oksidom je torej tudi 

namestitev javljalnikov na kritična mesta, saj lahko kljub rednemu servisiranju in 



David Klančišar: Preprečevanje zastrupitev z ogljikovim oksidom 

 

12 

 

pregledovanju kurilnih naprav in dimnikov še vseeno pride do uhajanja CO v prostore 

[9]. 

Pri nakupu javljalnika je treba biti pozoren, da ustreza evropskima standardoma BS EN 

50291-1:2010 in BS EN 50291-2:2010, ki zadevata električne naprave za odkrivanje 

ogljikovega oksida v gospodinjstvih, treba pa je zahtevati tudi vpogled v opravljeni test 

akreditiranega neodvisnega laboratorija [31]. 

 

Slika 7: Javljalnika Ei208W in Ei208DW [9] 

Na slovenskem trgu sta najbolj pogosta javljalnika s Slike 7, ki se razlikujeta le po LCD 

prikazovalniku. Prikazovalnik je namenjen vizualnemu informiranju o trenutnem stanju 

koncentracije CO, prav tako pa lahko na zaslonu vidimo stanje baterije in morebitna 

opozorila o bližanju konca življenjske dobe ali raznih okvarah. Lastnosti obeh pa so [31]: 

 baterijsko napajanje (vgrajene baterije Li 3V), 

 možnost brezžičnega povezovanja, 

 skladnost s standardom EN50291-1, 

 osemletna življenjska doba od datuma proizvodnje, 

 šestletna življenjska doba od aktivacije senzorja, 

 jakost zvočnega alarma 85 dB(A) na 3 m,  

 enostavna namestitev in uporaba. 

Tabela 3 prikazuje čas, v katerem se delujoč javljalnik zagotovo sproži, glede na raven 

ogljikovega oksida. Opazimo, da višja je raven, hitreje se sproži alarm, saj je javljalnik 
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narejen tako, da lahko človek iz nevarnega okolja ubeži, še preden bi mu lahko visoka 

koncentracija CO resneje škodila. 

Tabela 3: Čas sprožitve alarma na javljalniku glede na koncentracijo CO [32] 

CO/% CO/ppm Učinki na odraslo osebo COHb/% t/min 

0,01 100 rahel glavobol po 2 do 3 

urah 

13 90 

0,02 200 blag glavobol, 

vrtoglavica, slabost in 

utrujenost po 2 do 3 urah 

20–30 40 

0,04 400 glavobol v sprednjem 

delu glave po 1 do 2 

urah, smrtno nevarno po 

3 urah 

36 3 

0,08 800 hud glavobol, 

vrtoglavica in krči v 45 

minutah, možna 

nezavest in smrt v 2 do 3 

urah 

50 3 

0,16 1600 glavobol, vrtoglavica, 

slabost v 20 minutah, 

oseba se lahko sesede, 

pade v nezavest in umre 

v 1 do 2 urah 

68 3 

0,32 3200 glavobol, vrtoglavica in 

slabost v 5 do 10 

minutah, smrt v 25 do 30 

minutah 

70–75 3 

1.2.2 Kaj storiti, ko se sproži javljalnik? 

Javljalniki, ki zaznavajo prisotnost CO, so namenjeni alarmiranju, ko je v prostoru 

prisotna potencialno nevarna raven ogljikovega oksida. V nadaljevanju navajam korake, 

ki jim sledimo ob tovrstnem alarmu [33]: 

 Treba je ugasniti/izklopiti vse naprave ali druge vire gorenja. 

 Treba je zagotoviti dotok svežega zraka v prostore, tako da odpremo okna, vrata. 
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 Pred ponovno uporabo prej omenjenih naprav jih mora pregledati usposobljen 

strokovnjak in zagotoviti varno delovanje. 

 Če katera od oseb kaže znake zastrupitve z ogljikovim oksidom, je treba 

nemudoma poklicati 112 (klic v sili) in se premakniti na mesto, kjer je zagotovljen 

svež zrak. 

 V primeru večje skupine ljudi se je ob evakuaciji treba prešteti in zagotoviti, da 

ni kdo ostal na nevarnem območju. 

 Ne vstopajte ponovno v prostor, dokler ni zagotovljeno, da je bil ustrezno 

prezračen in dokler ni težava uspešno odpravljena. 

1.2.3 Namestitev javljalnikov CO 

V večini primerov se ogljikov oksid sprošča skupaj z ostalimi plini, ki nastajajo pri 

gorenju, posledično je toplejši od okoliškega zraka in se v prostoru dvigne pod strop, 

dokler se ne ohladi na sobno temperaturo ter pomeša z ostalim zrakom. Če želimo torej 

namestiti javljalnik tako, da bo ogljikov oksid zaznal kar najhitreje, je najboljša izbira 

namestitev na strop [34]. 

Namestitev na strop kot na Sliki 8 je priporočena, saj se javljalnik tako običajno najhitreje 

odzive v primeru povišanih koncentracij CO. Javljalnik mora biti vsaj 300 milimetrov 

oddaljen od vseh ovir in na razdalji od enega do treh metrov od kurilne naprave. 

 

Slika 8: Namestitev javljalnika na strop [34] 
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Pri nameščanju javljalnika na steno upoštevamo Sliko 9. Javljalnik mora biti ponovno 

vsaj 300 milimetrov oddaljen od ovir in na razdalji od enega do treh metrov od kurilne 

naprave. Prav tako mora biti od stropa oddaljen vsaj 150 milimetrov. 

 

Slika 9: Namestitev javljalnika na steno [34] 

Če nameščamo javljalnik v sobo, kjer ni kurilne naprave, lahko predvidevamo, da se bo 

ogljikov oksid v času, ko bi lahko dosegel sobo, že pomešal z zrakom. Na Sliki 10 je 

primer namestitve javljalnika v spalnici, in sicer v višini dihanja človeka. 

 

Slika 10: Namestitev javljalnika v spalnici [34] 
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Javljalnikov NI priporočljivo nameščati v [34]: 

 zelo založenih prostorih, 

 na mestih, kjer bi bilo njihovo delovanje lahko blokirano (za zavesami, stoli itd.), 

 neposredno nad kuhinjskim/pomivalnim koritom, 

 poleg vrat in oken, 

 poleg oddušnih ali zračnih odprtin, 

 na mestih, kjer bi bili izpostavljeni pretirani umazaniji ali prahu, 

 v zelo vlažnih prostorih, 

 v neposredni bližini kuhinjskih naprav, 

 v neposredni bližini osveževalcev zraka. 
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2 Namen dela 

Namen diplomskega dela je ugotoviti trenutno stanje glede preprečevanja zastrupitev z 

ogljikovim oksidom. 

V okviru diplomskega dela sem se spoznal s fizikalno-kemijskimi lastnostmi ogljikovega 

oksida in preučil, zakaj je ta snov nevarna za človeško telo. Prav tako sem pregledal, 

katere so škodljive koncentracije in kaj povzročajo. Dotaknil sem se tudi prve pomoči in 

zdravljenja v primeru, da do zastrupitve vseeno pride. Pregledal sem še zakonodajo na 

področju preprečevanja zastrupitev s to snovjo. 

V okviru eksperimentalnega dela pa sem želel ugotoviti, kakšne koncentracije lahko s 

kurjenjem dosežemo doma, prav tako sem želel z anketo odkriti, kakšno je stanje glede 

preprečevanja zastrupitev z ogljikovim oksidom v domačem okolju študentov Fakultete 

za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Predvideval sem, da so študentje na FKKT 

dobro seznanjeni s problematiko, vseeno pa menim, da v bivalnih okoljih ne posvečajo 

dovolj pozornosti preprečevanju nesreč z ogljikovim oksidom. Njihove odgovore sem 

primerjal z rezultati anketirancev, ki niso obiskovali študijskih programov, posebej 

usmerjenih k poznavanju te problematike in k skrbi za varnostno kulturo. 

Po tej poti sem želel ugotoviti morebitne pomanjkljivosti in predlagati možne ukrepe za 

dvig ravni varnostne kulture pri preprečevanju zastrupitev z ogljikovim oksidom. 

Predpostavljam da: 

 Če realne ukrepe na domovih primerjamo z zakonsko določenimi, le ti niso 

zadostni. 

 Vsi anketiranci ne poznajo ukrepov prve pomoči v primeru zastrupitve s CO. 

 Je raven znanja o CO povprečnega anketiranca slabša od tiste anketiranca, ki 

obiskuje FKKT. 

Cilji diplomskega dela: 

 Z meritvami ugotoviti, kakšne koncentracije CO lahko dosežemo doma. 

 Oceniti znanje anketirancev o problematiki zastrupitev s CO. 
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3 Eksperimentalni del 

Zastrupitve z ogljikovim oksidom niso problematične le zaradi svoje resnosti, temveč so 

tudi zelo številne, do njih lahko pride tako v industriji kot doma. V eksperimentalnem 

delu me je tako najprej zanimalo, katere naprave in izdelki, ki jih vsakodnevno 

uporabljamo, lahko privedejo do povišanja koncentracij CO na nevarno raven v domačem 

okolju. Meril sem koncentracije CO, ki nastajajo pri kurjenju v kurilni napravi, prav tako 

pa sem meril tudi koncentracije, ki so prisotne ob uporabi izdelkov, kot so cigarete, spirale 

proti komarjem in navadne dišeče sveče. Zanimalo me je še, kakšne so ravni oksida, če v 

garaži deluje motor avtomobila. 

Glede na lastnosti CO in problematiko, ki jo povzroča, sem v drugem delu sestavil in 

analiziral anketo. Namenjena je bila predvsem oceni poznavanja lastnosti ogljikovega 

oksida, simptomov, ki jih povzročajo koncentracije, višje od običajnih, ter drugega znanja 

anketirancev v povezavi s preprečevanjem zastrupitev. Primerjal sem znanje študentov 

Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo z znanjem ostalih anketirancev ter tako 

ocenil razhajanje v poznavanju problematike CO med različnimi populacijami. 

3.1 Meritve koncentracij ogljikovega oksida 

 

Meritve sem opravljal v sodelovanju s poklicnim gasilcem, ki je vajen opravljanja 

tovrstnih poskusov in izkušen, saj se s tovrstno problematiko pri Gasilskem zavodu 

Trbovlje pogosto srečujejo. Meritve koncentracij ogljikovega oksida sem opravljal z 

merilnikom Dräger X-am 2500, ki mi ga je posodilo podjetje Dräger Slovenija, d. o. o. Z 

merilnikom lahko merimo koncentracije različnih plinov, kot so CH4, O2, H2S in seveda 

CO. Vsi tovrstni merilniki morajo biti umerjeni in kalibrirani, na podlagi tega naprava 

prejme certifikat. V Prilogi 1 je primer poročila o tehnični kontroli in kalibraciji naprave, 

ki jo v ta namen uporabljajo pri Gasilskem zavodu Trbovlje. 

Pred opravljanjem meritev z merilnikom Dräger X-am 2500 je treba poskrbeti za 

pripravo. Prek priloženega adapterja sem napolnil baterijo. Ko je baterija polna, lahko 

merilnik začnemo uporabljati; vklopimo ga s pritiskom na gumb »OK«. Merilnik je 

priporočljivo najprej vklopiti na svežem zraku, kjer se avtomatsko kalibrira – umeri. Po 

umerjanju je treba počakati, da se zažene programska oprema, nato pa lahko začnemo 

postopek meritve. Uporabljena naprava je prikazana na Sliki 11, zraven pa je priložen 

tudi polnilnik za polnjenje baterije merilnika. 
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Slika 11: Merilnik Dräger X-am 2500 z adapterjem 

Z merilnikom lahko merimo (v Prilogi 2 je primer prikaza meritev na zaslonu naprave 

Dräger X-am 2500): 

 koncentracijo CH4 v % UEG, 

 koncentracijo O2 v vol. %, 

 koncentracijo CO v ppm, 

 koncentracijo H2S v ppm, 

 meril sem tudi temperaturo v °C.  
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3.1.1 Meritve CO na kurilni napravi 

Meritev sem opravljal na kurilni napravi Viadrus U22 na trdna goriva. Naprava na Sliki 

12 je stara 20 let, kot gorivo so bila uporabljena suha bukova drva. Z merilnikom sem 

meril koncentracije v cevi za pečjo, po kateri je naprava povezana z glavnim dimnikom, 

saj me je zanimalo, do kakšnih koncentracij CO bi lahko prišlo v kurilnici, če bi se dimnik 

zamašil in ne bi opravljal predvidene funkcije. V Tabeli 4 so rezultati meritev na napravi, 

v Tabeli 5 pa v prostoru (kurilnici): 

 

Slika 12: Kurilna naprava Viadrus U22 
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Tabela 4: Rezultati meritev na kurilni napravi 

Meritve v cevi za kurilno napravo, staro 20 let 

CH4 = 0 % UEG 

O2 = 19,2 vol. % 

CO = 1890 ppm 

H2S = 0 ppm 

T (v cevi) = 190 °C 

 

Tabela 5: Rezultati meritev v kurilnici 

Meritve, izvedene v prostoru, kjer je nameščena kurilna naprava (kurilnica) 

CH4 = 0 % UEG 

O2 = 20,9 vol. % 

CO = 0 ppm 

H2S = 0 ppm 

T (v prostoru) = 23 °C 

 

Pri gorenju v peči nastajajo zelo visoke koncentracije CO, ki so dosegle tudi 1890 ppm, 

pri tem je koncentracija kisika upadla na 19,2 vol. %. Predvidevam, da do tega prihaja 

zaradi starosti naprave, zato bi priporočal nakup sodobnejše, ki bi ob normalnem 

delovanju sproščala v dimnik precej manj ogljikovega oksida. Skrb zbujajoče je tudi, da 

v kurilnici ni nameščen noben javljalnik, ki bi ob zamašitvi dimnika ali kakšni drugi 

okvari stanujoče opozoril na dviganje ravni oksida v prostoru. Ker je lahko nakup nove, 

sodobnejše peči precejšen strošek za gospodinjstvo, bi bilo treba v najkrajšem možnem 

času namestiti vsaj senzor, ki zaznava povišanje koncentracij CO, to pa je tudi zakonsko 

obvezno za kurilne naprave, ki so odvisne od zraka v prostoru. 

3.1.2 Meritve CO v garaži 

Med opravljanjem meritev sem se spomnil tudi na več primerov nenamernih ali pa 

namernih zastrupitev v garaži kot posledica izpustov avtomobilskega motorja neposredno 

v zaprt, neprezračen prostor. Zanimalo me je, kako hitro se raven oksida v garaži dviguje 
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ob prižganem motorju motornega vozila. V Tabeli 6 so navedene koncentracije, ki so v 

garaži nastale po desetih minutah: 

Tabela 6: Rezultati meritev v garaži 

Meritve, izvedene v garaži ob prižganem motorju avtomobila 

CH4 = 0 % UEG 

O2 = 20,1 vol. % 

CO = 182 ppm 

H2S = 0 ppm 

T (v prostoru) = 22,5 °C 

 

Vidimo, da že po desetih minutah raven oksida naraste na 182 ppm, kar že lahko povzroča 

prve simptome zastrupitve s CO. Ob tem je tudi koncentracija kisika upadla s prvotnih 

20,9 vol. % na 20,1 vol. %. Če bi bil motor prižgan dlje časa, poleg tega pa bi bil izpolnjen 

pogoj, da je garaža ob tem času popolnoma zaprta, sklepam, da bi lahko koncentracija 

CO narasla tudi do točke, da bi bilo za prisotnega smrtno nevarno. Priporočam, da je 

garaža ob zagonu vseh motornih vozil vselej odprta, da se zagotovi dotok svežega zraka 

v prostor. S tem se prepreči višanje ravni CO v območje nevarnosti, prav tako pa je dobro 

garažo vsake toliko časa nekoliko prezračiti. 

3.1.3 Meritve CO ob gorenju dišečih sveč 

Želel sem izmeriti tudi koncentracije, ki jih lahko dosežemo z uporabo dišečih sveč. Ker 

je gorenje sveče približek popolnemu gorenju, pri katerem ogljikov oksid načeloma ne 

nastaja, sem pričakoval, da bo vrednost CO ostala na 0 ppm [35]. V manjšem prostoru 

sem sočasno prižgal pet dišečih sveč, meritve pa so prikazane v Tabeli 7: 

Tabela 7: Rezultati meritev ob gorenju dišečih sveč 

Meritve, izvedene v manjšem prostoru ob gorenju petih dišečih sveč 

CH4 = 0 % UEG 

O2 = 20,9 vol. % 

CO = 0 ppm 
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H2S = 0 ppm 

T (v prostoru) = 24,5 °C 

 

V skladu s pričakovanji je raven kljub temu, da je bilo hkrati prižganih kar pet sveč, ostala 

pri vrednosti 0 ppm. Zato sklepam, da uporaba dišečih in ostalih sveč ni nevarna, kar se 

tiče morebitnih zastrupitev z ogljikovim oksidom. 

3.1.4 Meritve CO v dimu spiral proti komarjem 

Meritve sem opravljal sredi poletja, ko se mnogi spopadajo z nadležnimi piki komarjev. 

Spomnil sem se na spirale, ki komarje odganjajo, pri njihovi uporabi pa je prisotno tlenje, 

zato sem želel izmeriti, kakšne koncentracije nastajajo ob uporabi teh izdelkov. Meritev 

sem opravljal v manjšem zaprtem prostoru, kjer sem po 20 minutah uporabe treh spiral 

odčital rezultate, navedene v Tabeli 8: 

Tabela 8: Rezultati meritev tlenja spiral proti komarjem 

Meritve, izvedene v manjšem prostoru ob tlenju treh spiral proti komarjem 

CH4 = 0 % UEG 

O2 = 20,9 vol. % 

CO (v prostoru) = 42 ppm 

CO (neposredno v dimu) = 112 ppm 

H2S = 0 ppm 

T (v prostoru) = 25,5 °C 

 

V prostoru se je raven CO po 20 minutah uporabe spiral zvišala z 0 ppm na 42 ppm, 

neposredno v dimu, ki ga proizvajajo spirale, pa koncentracije CO dosegajo tudi prek 112 

ppm. Meritve so bile opravljene v manjšem in zaprtem prostoru, večina ljudi pri nas pa 

te izdelke uporablja zunaj, zato menim, da ni pretiranega razloga za strah pred 

zastrupitvijo s CO ob zunanji uporabi. Vseeno pa priporočam, da se oseba, ki te izdelke 

uporablja, izogiba vdihavanju dima, ki ga proizvajajo spirale ob tlenju, saj so lahko poleg 

ogljikovega oksida prisotne tudi druge strupene snovi.  
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3.1.5 Meritve CO v cigaretnem dimu 

Glede na to, da sem v teoretičnem delu diplomskega dela kar nekajkrat omenil, da je v 

cigaretnem dimu poleg drugih strupenih snovi prisoten tudi ogljikov oksid, sem želel 

izmeriti tudi količino CO, ki dejansko nastane pri kajenju tobačnih izdelkov. Tako sem v 

manjšem in zaprtem prostoru meril doseženo koncentracijo CO v ppm – sočasno je bilo 

v prostoru šest kadilcev, ki so prispevali k rezultatom, prikazanim v Tabeli 9:  

Tabela 9: Rezultati meritev ob kajenju 

Meritve, izvedene v manjšem prostoru ob kajenju 

CH4 = 0 % UEG 

O2 = 20,9 vol. % 

CO (v prostoru) = 56 ppm 

CO (neposredno v dimu, maksimalna vrednost) = 416 ppm 

H2S (neposredno v dimu, maksimalna vrednost) = 1,5 ppm 

T (v prostoru) = 26,0 °C 

 

Po tem, ko so vsi kadilci pokadili eno cigareto, sem v prostoru izmeril koncentracijo CO 

pod stropom. Z začetnih 0 ppm je raven oksida narasla na 56 ppm, kar za tako kratek čas 

(približno 10 minut) ni tako nedolžno. Med tem časom sem izmeril tudi raven CO 

neposredno v dimu, ki je bila zelo visoka. Najvišja vrednost je dosegla celo 416 ppm. V 

tistem trenutku pa sem opazil, da je v dimu prisotna tudi 1,5 ppm H2S, medtem ko je pri 

vseh poprejšnjih meritvah količina znašala 0 ppm. Koncentracija CO v prostoru sicer ni 

tako visoka, da bi povzročala resnejše simptome, vseeno pa bi priporočal kajenje v 

zunanjih ali dobro zračenih prostorih. Koncentracije bi ob pogostem kajenju v zaprtih 

prostorih namreč lahko nevarno narasle, kar bi negativno vplivalo na vsakdanje počutje 

oseb v njem. Meritev nakazuje tudi na to, da so neposredno v dimu prisotne zelo visoke 

koncentracije CO, zato se je treba ob vsaki priložnosti izogibati neposrednemu 

vdihavanju cigaretnega dima, prav tako pa so prisotne druge zelo strupene snovi, z 

merilnikom sem poleg CO zaznal tudi H2S. Teh podatkov se morajo zavedati tako kadilci 

kot nekadilci, še enkrat pa bi poudaril pomembnost rednega prezračevanja ob uporabi 

podobnih tobačnih izdelkov v notranjih prostorih. 
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3.2 Anketiranje študentov FKKT in drugih 

V okviru diplomskega dela sem sestavil anketni vprašalnik, da bi ugotovil, kakšno je 

stanje v Sloveniji glede poznavanja zastrupitev z ogljikovim oksidom in njihovega 

preprečevanja. Ker sem želel narediti tudi primerjavo med znanjem anketirancev, ki se 

posebej izobražujejo na področju varnosti in zdravja pri delu, anketiranci, ki bolje poznajo 

področje kemikalij kot povprečna oseba, in anketiranci, ki na teh področjih niso posebej 

izobraženi, sem v anketi med drugim spraševal tudi o smeri študija. V anketi me je sicer 

zanimalo, v kakšnih stanovanjskih objektih sodelujoči stanujejo, kakšne kurilne naprave 

uporabljajo in kje so te naprave nameščene. V nadaljevanju vprašalnika sem zastavil tudi 

nekaj vprašanj o lastnostih ogljikovega oksida in simptomih, ki jih povzročajo nizke in 

visoke koncentracije CO, pri teh vprašanjih sem ocenjeval, kako dobro je znanje o oksidu 

pri prej omenjenih skupinah anketirancev. Sledila so vprašanja o uporabi določenih 

izdelkov, ki lahko nekoliko vplivajo na koncentracijo ogljikovega oksida v domačem 

okolju, in kako ljudje ravnajo pri njihovi uporabi. Ker je eden izmed glavnih ukrepov pri 

preprečevanju zastrupitev z ogljikovim oksidom namestitev javljalnika, ki je tudi 

zakonsko predpisana, me je zanimalo, koliko anketirancev to napravo doma dejansko 

ima. Anketirance sem še vprašal, ali poznajo kakšen primer zastrupitve s CO in kako bi 

pomagali, če bi se sami znašli v situaciji, ko bi sumili, da se je nekdo zastrupil s tem 

plinom. Za konec sem jih povprašal še, ali bi si želeli na tem področju pridobiti dodatno 

znanje. 

Anketo sem objavil prek spletnega portala za anketiranje 1ka.si, od koder sem vprašalnik 

delil s ciljnimi skupinami ljudi. Najprej sem anketo delil med kolegi na študijski smeri 

Tehniška varnost, nato sem jo po elektronski pošti delil tudi s predstavniki preostalih 

smeri na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, za konec pa še s tistimi, 

ki na področju CO načeloma niso posebej izobraženi. Anketo je skupaj reševalo 77 ljudi, 

od tega jih je 70 odgovorilo na vsa vprašanja, pri analizi svojega raziskovalnega dela pa 

sem upošteval tudi delno izpolnjene vprašalnike.   

Anketni vprašalnik lahko najdete v Prilogi 3. 
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1. vprašanje – Spol 

 

Graf 1: Spol anketiranca 

Od 77 anketirancev je bilo 35 moških, kar pomeni 45,45 %, žensk je bilo 42, kar pomeni 

54,55 %. Ženski spol je torej nekoliko bolje zastopan, vseeno pa razlika ni prevelika. 

2. vprašanje – Smer študija in letnik (v primeru, da anketiranec ni bil študent, je bilo 

to treba ustrezno označiti) 

 

Graf 2: Smer študija 

45,45

54,55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
w

/%

Moški

Ženski

27,63 26,32

46,05

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

w
/%

TV

FKKT

DRUGI



David Klančišar: Preprečevanje zastrupitev z ogljikovim oksidom 

 

27 

 

Od 76 oseb, ki so odgovorile na to vprašanje, je bilo 21 študentov smeri Tehniška varnost, 

kar pomeni 27,63 %, študentov z drugih smeri Fakultete za kemijo in kemijsko 

tehnologijo je bilo 20, zastopani so 26,32-odstotno, preostalih, ki so bodisi študenti drugih 

fakultet, zaposleni ali pa drugo, pa je bilo skupaj 35, kar pomeni 46,05 %. Tehniška 

varnost in druge smeri na FKKT so torej zastopane dokaj enakomerno, nekoliko več pa 

je anketirancev, ki so se opredelili drugače. 

3. vprašanje – Vrsta stanovanjskega objekta, v katerem anketiranec živi 

 

Graf 3: Vrsta stanovanjskega objekta 

Večina anketirancev prebiva v stanovanjski hiši, takih je 56, kar pomeni 73,68 %. 18 

anketirancev prebiva v stanovanjskem bloku, kar je 23,68 %, 2 pa sta se opredelila pod 

rubriko Drugo, to pomeni zgolj slabe 3%.  

4. vprašanje – Vrsta kurilne naprave, ki jo doma uporablja anketiranec 

 

Graf 4: Vrsta kurilne naprave, ki jo uporablja anketiranec 
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Največ ljudi uporablja kurilno napravo na trdna goriva, to je 28, kar je slabih 37 % vzorca. 

Sledita kurilno olje in plin, ki sta zastopana s 14 in 12 glasovi, 9 ljudi, kar pomeni skoraj 

12 % zajetega vzorca, pa se greje na elektriko, ki ne vključuje tveganja za zastrupitev s 

CO v domačem okolju. 6 anketirancev je odgovorilo, da se grejejo s pomočjo kake druge 

vrste goriva od naštetih, nekoliko skrb zbujajoče pa je, da kar 7 anketirancev ne ve, 

kakšno vrsto peči doma imajo/uporabljajo, kar je dobrih 9 % vseh, ki so odgovorili na to 

vprašanje. 

5. vprašanje – Kje je kurilna naprava v stanovanjskem objektu nameščena 

 

Graf 5: Kje je kurilna naprava nameščena 

Največ anketirancev, 54, ima kurilno napravo v kleti/kurilnici, kar je 71,05 % anketirane 

populacije. 15 oseb ima kurilno napravo v bivalnih prostorih, to je 19,74 %. Ti bi morali 

biti še posebej pozorni na spremljanje ravni ogljikovega oksida v prostoru, saj je možnost 

za zastrupitev zaradi večje verjetnosti, da bo v tem prostoru prisoten človek, ravno tako 

večja. V prostore bi bilo tako treba namestiti senzorje, ki zaznavajo koncentracijo CO v 

zraku in ob povišanju navzoče ustrezno alarmirajo. 7 ljudi je na vprašanje o lokaciji 

kurilne naprave v stanovanjskem objektu odgovorilo z rubriko Drugo, kar pomeni dobrih 

9 %. 
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6. vprašanje – Lastnosti ogljikovega oksida 

 

Graf 6: Lastnosti CO 

Ker vse skupine niso bile številčno enakomerno zastopane, sem podatke najprej 

preračunal v odstotke, ki sem jih nato uporabil za primerjavo med anketiranci s smeri 

Tehniška varnost (TV), anketiranci z ostalih smeri Fakultete za kemijo in kemijsko 

tehnologijo (FKKT) in drugimi anketiranci. Pravilni odgovori o lastnostih ogljikovega 

oksida so, da je to brezbarven plin, da nima vonja in okusa, je pa tudi malenkostno 

redkejši od zraka. Na Grafu 6 lahko vidimo, da so anketiranci TV glede glavnih lastnosti 

pravilno odgovorili v največjem odstotku (brezbarven plin, brez vonja – 90,5 %), tudi 

anketiranci z ostalih smeri FKKT so kar dobro seznanjeni z lastnostmi CO, saj so po 

odstotkih tik za anketiranci TV. Po pričakovanjih so anketiranci brez posebne izobrazbe 

o ogljikovem oksidu to vprašanje najslabše reševali, vseeno pa večina pozna lastnosti CO. 
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7. vprašanje – Simptomi izpostavljenosti nizkim koncentracijam CO 

 

Graf 7: Simptomi izpostavljenosti nizkim koncentracijam CO 

Tudi pri tem vprašanju sem podatke najprej preračunal v odstotke zaradi preglednejše 

primerjave med preiskovanimi skupinami. Pravilni odgovori o simptomih 

izpostavljenosti nizkim koncentracijam ogljikovega oksida so glavobol, vrtoglavica, 

slabost, prav tako se lahko pojavijo zmanjšana zbranost in slabše vidne zaznave. 

Zanimivo je, da so pri simptomatiki študentje ostalih smeri Fakultete za kemijo in 

kemijsko tehnologijo odgovarjali najbolje, pri treh simptomih so namreč z vsaj 70-

odstotno gotovostjo odgovarjali pravilno. Študentje smeri Tehniška varnost so pri tem 

vprašanju približno na enaki ravni kot anketiranci brez posebnega znanja o CO, 

presenetljivo pa je, da so se anketiranci iz tretje skupine kar v 77,1 % pravilno opredelili 

za slabost, niso pa se za ta odgovor s tolikšno gotovostjo odločili anketiranci TV in FKKT 

– kljub pričakovano višji ravni znanja na tem področju. Odgovore lahko vseeno štejem 

za zadovoljive, saj večina pozna vsaj glavne simptome izpostavljenosti nizkim 

koncentracijam CO, tako da predvidevam, da bi se anketirane osebe v taki situaciji 

pravočasno umaknile iz nevarnega okolja.  
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8. vprašanje – Simptomi izpostavljenosti višjim koncentracijam CO 

 

Graf 8: Simptomi izpostavljenosti visokim koncentracijam CO 

Podatki so ponovno predstavljeni v odstotkih zaradi primerjave med analiziranimi 

skupinami anketirancev. Pravilni odgovori na vprašanje o simptomatiki ob 

izpostavljenosti visokim koncentracijam CO so hudi krči, nezavest in smrt. S 95,2-

odstotno zastopanostjo študentje TV vedo, da je CO smrtno nevaren, sledijo študenti 

ostalih smeri FKKT z 90 %, nekoliko skrb zbujajoče pa je, da le dobrih 80 % anketirancev 

iz tretje skupine ve, da se zastrupitev z oksidom v najhujšem primeru lahko konča s 

smrtjo. Vse preiskovane skupine prav tako z vsaj 80-odstotno gotovostjo vedo, da lahko 

človek zaradi prisotnosti CO pade v nezavest, kar je zadovoljivo. Ne glede na poznavanje 

problematike ogljikovega oksida zelo malo anketirancev ve, da lahko človek ob 

izpostavljenosti visokim koncentracijam ogljikovega oksida doživlja tudi hude krče, takih 

anketirancev je namreč skupaj le 10, na vprašanje pa jih je odgovarjalo 71. 

9. vprašanje – Uporaba nekaterih izdelkov v domačem okolju 

 

Graf 9: Uporaba izdelkov (cigarete, sveče, spirale itd.) 
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V anketi sem spraševal tudi o uporabi izdelkov, ki bi lahko prispevali k povišanju 

koncentracije CO v domačem okolju. V prvem delu eksperimentalnega dela naloge sem 

dokazal prisotnost ogljikovega oksida v cigaretnem dimu in dimu, ki ga ob tlenju 

povzročajo spirale proti komarjem, sveče so se izkazale za varne, kar se tiče CO, vseeno 

pa je treba paziti na varno uporabo vseh teh izdelkov tudi s požarnega stališča. 13 

anketirancev, kar je 18,31 %, kadi, poleg tega dodatnih 15 anketirancev, kar pomeni 21,13 

%, uporablja spirale proti komarjem. Prav tako 13 oseb uporablja dišeče palčke, za katere 

predvidevam, da delujejo podobno kot spirale proti komarjem, zato je v dimu verjetno 

prisoten tudi CO. 7 anketirancev je odgovorilo, da uporabljajo tudi druge podobne 

izdelke. Vsem, ki uporabljajo naštete izdelke, priporočam redno zračenje ob njihovi 

uporabi in čim manjše izpostavljanje neposrednemu dimu, ki ga ti izdelki proizvajajo, saj 

so v njem koncentracije še nekoliko višje. Na omenjene ukrepe velja opozoriti tudi ljudi 

okrog sebe. 

10. vprašanje – Uporaba izdelkov v notranjih prostorih 

 

Graf 10: Uporaba izdelkov notranjih prostorih 

Zanimalo me je, ali anketiranci prej omenjene izdelke uporabljajo v notranjih prostorih, 

saj je v tem primeru verjetnost za nevarno povišanje ravni CO večja. 22 anketirancev 

(30,99 %) je odgovorilo, da prej omenjene izdelke uporabljajo v notranjosti, še dodatnih 

17 oseb (23,94 %) pa, da jih v notranjih prostorih uporabljajo včasih. Priporočljivo je, da 

se ob takšni uporabi redno zrači, da se zagotovi dotok svežega zraka v prostor. 17 ljudi 

(23,94 %) je na drugi strani odgovorilo, da podobne izdelke uporabljajo na balkonu ali 

terasi, kjer pa bi jim vseeno priporočal, da se izogibajo vdihavanju dima, ki nastaja ob 

rabi teh izdelkov. 15 (21,13 %) jih je odgovorilo, da teh izdelkov ne uporabljajo, zato iz 

tega razloga niso v nevarnosti za zastrupitev s CO, vseeno pa je treba biti pazljiv, če 

izdelke uporablja kdo v bližini. 
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11. vprašanje – Zračenje po uporabi omenjenih izdelkov 

 

Graf 11: Zračenje po uporabi omenjenih izdelkov  

Zanimalo me je, ali anketiranci po uporabi omenjenih izdelkov bivalne prostore 

prezračijo ali ne. 8 jih je odgovorilo, da stanovanja ne zračijo, kar je zgolj dobrih 11 %, 

vseeno pa bi lahko bilo to število še bližje 0. 46 anketirancev (65,71 %) jih domovanje 

ustrezno prezrači, 16 anketirancev (22,86 %) pa teh izdelkov tako ali tako ne uporablja. 

12. vprašanje – Javljalnik za odkrivanje CO 

 

Graf 12: Javljalnik za odkrivanje CO 

Že na prvi pogled je z grafa razvidno, da večina nima javljalnika, ki bi zaznal povišano 

koncentracijo CO in na to opozoril navzočega stanovalca. V natančnih številkah: 

javljalnika nimajo v 43 domovih, kar pomeni dobrih 61 % zbranega vzorca, kar je skrb 

zbujajoče. Še dodatnih 13 anketirancev (18,57 %) pa ni prepričanih, ali imajo doma 

nameščen javljalnik CO, zato je realno stanje verjetno še nekoliko slabše. Priporočam, da 

si ti anketiranci glede na resnost problematike ogljikovega oksida javljalnik čim prej 

zagotovijo in ga ustrezno namestijo. Na drugi strani pa ima 10 anketirancev javljalnik 

nameščen v prostoru s kurilno napravo, 4 pa ga imajo zaradi dodatne varnosti tudi drugje 

po stanovanjskem objektu, kar je pohvalno. 
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13. vprašanje – Seznanjenost z zakonom, ki od 1. januarja 2017 predpisuje namestitev 

javljalnika CO  

 

Graf 13: Seznanjenost z zakonom, ki predpisuje namestitev javljalnika CO 

38 anketirancev(52,52 %) pozna zakon oziroma pravilnik, ki predpisuje namestitev 

javljalnika za zaznavanje ogljikovega oksida v prostor s kurilno napravo, ki je odvisna od 

zraka v prostoru. Če se navežem na prejšnje vprašanje, mi torej ni povsem jasno, zakaj 

imajo tovrstne javljalnike zgolj v 14 domovih. Za ostalih 33 anketirancev(46,48 %), ki za 

ta zakon niso vedeli, pa sem vesel, da so se z njim seznanili vsaj prek te ankete, in upam, 

da bo v prihodnje po teh domovih več javljalnikov CO. 

14. vprašanje – Kje nastaja več ogljikovega oksida 

 

Graf 14: Nastanek CO 

Zanimalo me je, ali anketiranci poznajo osnovni kemijski princip nastajanja ogljikovega 

oksida. Večina je odgovorila pravilno, takih anketirancev je bilo 63, kar je 90 % vseh, ki 

so odgovarjali na to vprašanje. 7 (10 %) jih je napačno odgovorilo, da več CO nastaja pri 

popolnem gorenju. 
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15. vprašanje – Poznavanje primerov zastrupitve z ogljikovim oksidom 

 

Graf 15: Poznavanje primerov zastrupitve s CO 

Zgolj informativno me je zanimalo tudi, ali so anketiranci že slišali za kakšen primer 

zastrupitve s CO. Večina jih je za zastrupitve z oksidom slišala prek medijev, takšnih 

odgovorov sem dobil 54 (76,06 %), 8 anketirancev (11,27 %) pa osebno pozna ljudi, ki 

so se zastrupili s CO. Na drugi strani jih 9 (12,68 %) še nikoli ni slišalo za kakšen primer 

takšne zastrupitve. 

16. vprašanje – Zaskrbljenost zaradi povišanja koncentracij CO in posledično strah 

pred zastrupitvijo 

 

Graf 16: Zaskrbljenost zaradi nastajanja CO in zastrupitve 
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Zanimalo me je tudi, koliko ljudje sploh razmišljajo o nevarnosti, ki jo povzroča ogljikov 

oksid. Skrb je namreč velikokrat upravičena, saj vsakodnevno uporabljamo naprave, ki 

pri svojem delovanju proizvajajo ogljikov oksid. Glede na odgovore so 4 anketiranci na 

to stalno pozorni, 29 pa se jih na to občasno spomni. Kar 36 anketirancev ni nikoli 

zaskrbljenih zaradi povišanih koncentracij CO in morebitne zastrupitve, vprašanje pa je, 

ali so njihova bivališča res tako dobro zaščitena z ukrepi, da jim dejansko ni treba skrbeti. 

Glede na odgovore pri prejšnjih vprašanjih sklepam, da bi bilo verjetno bolje, ko bi o 

problematiki ogljikovega oksida vsi nekoliko več razmišljali. 

17. vprašanje – Poznavanje prve pomoči in korakov ob primeru zastrupitve 

Večina anketirancev ve, da je treba v primerih, ko domnevajo, da se je oseba zastrupila z 

ogljikovim oksidom, poklicati 112 (klic v sili). Nekateri so tudi odgovorili, da bi prostor 

najprej prezračili in se šele nato lotili reševanja ponesrečene osebe, medtem ko bi drugi 

brez pomisleka stekli v tak prostor z namenom, da bi takšno osebo kar najhitreje spravili 

na svež zrak, vendar pa je vprašanje, ali so ob tem pomislili na lastno varnost. Če bi bile 

denimo koncentracije CO zelo visoke, bi lahko takšno ravnanje pomenilo ne le eno 

zastrupljeno osebo, temveč bi se zastrupila tudi oseba, ki je želela pomagati. Pozitivno pa 

sem bil presenečen nad odgovori 8 anketirancev, ki so korake prve pomoči temeljito 

našteli, nekateri celo na kratko opisali, pozabili niso niti na lastno varnost, 2 pa sta opisala 

tudi proces oživljanja.   

18. vprašanje – Želja po dodatnem znanju o ogljikovem oksidu 

 

Graf 17: Želja po dodatnem znanju o CO 
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Zadnje vprašanje je bila nekakšna samoevalvacija. Namreč, skozi reševanje ankete so 

anketiranci lahko dobili občutek, ali so s problematiko ogljikovega oksida dovolj 

seznanjeni ali pa bi si želeli dodatnega znanja o CO, saj so pri odgovarjanju ugotovili, da 

nekaterih stvari ne vedo. Pri tem vprašanju sem podatke v odstotkih ponovno razporedil 

po treh analiziranih skupinah. Vse skupine bi si z nekaj več kot 75 % odstotki želele 

dodatnega znanja na področju oksida, na drugi strani pa nekaj manj kot 25 % anketirancev 

meni, da imajo dovolj znanja glede CO. Opazen je tudi rahel trend, da so študenti smeri 

Tehniška varnost za spoznanje bolj prepričani o svojem znanju, sledijo študenti ostalih 

smeri FKKT, na koncu pa so še tisti, ki se niso izobraževali na povezanih področjih. 
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4 Rezultati in razprava s predlogi za izboljšanje varnostne 

kulture 

V eksperimentalnem delu diplomske naloge sem z opravljanjem meritev najprej ugotovil, 

kaj so glavna tveganja za zastrupitev z ogljikovim oksidom v domačem okolju. Smrtno 

nevarno tveganje tako pomenijo kurilne naprave (predvsem starejše), še posebej, če 

prostor ni opremljen z javljalnikom, ki zaznava povišane koncentracije oksida. Do 

zastrupitve lahko namreč pride tudi, če kurilna naprava deluje korektno, zamaši pa se na 

primer dimnik, zato je treba biti pozoren na redno opravljanje dimnikarskih storitev. 

Ugotovil sem tudi, da lahko v garaži ob prižganem motornem vozilu raven CO hitro 

naraste na človeku nevarno. Prav tako sem z eksperimentom potrdil, da so v cigaretnem 

dimu in dimu, ki se sprošča ob tlenju spiral proti komarjem, prisotne koncentracije oksida, 

ki ob daljši izpostavljenosti lahko pri človeku povzročijo prve simptome, značilne za 

zastrupitev s CO, predvsem glavobol, vrtoglavico, slabost in zmanjšano zbranost. 

V nadaljevanju pa sem analiziral rezultate ankete, katere namen je bil ocena ozaveščenosti 

anketirancev o problematiki ogljikovega oksida. Anketirance sem razdelil v tri večje 

skupine, saj sem poleg splošne ozaveščenosti primerjal tudi raven znanja med študenti na 

smeri Tehniška varnost, študenti preostalih smeri Fakultete za kemijo in kemijsko 

tehnologijo ter drugimi anketiranci, katerih vzorec predstavlja povprečnega človeka v 

današnji sodobni družbi. Skozi analizo sem spoznal, da imajo v določenih pogledih 

študenti smeri Tehniška varnost več znanja kot preostali dve skupini, kar je bilo 

pričakovano. Prav tako sem ugotovil, da znanje anketirancev preostalih smeri na FKKT 

ni bistveno slabše, pri nekaterih vprašanjih je celo boljše od znanja študentov TV. Znanje 

oseb, ki na področju ogljikovega oksida niso posebej izobražene, pa je v povprečju na 

nekoliko nižji ravni od preostalih dveh skupin, vendar so razlike manjše od pričakovanih. 

Analiza je tudi pokazala, da bi si ne glede na v povprečju dobro poznavanje lastnosti in 

glavnih simptomov zastrupitve s CO večina anketirancev želela še dodatnega znanja o tej 

tematiki, torej se zavedajo resnosti problematike, kar je zelo pohvalno. Z anketo pa sem 

odkril tudi, da večina anketirancev doma nima javljalnika, ki bi v primeru povišanih 

koncentracij oksida stanujoče na to opozoril. Slednje je zelo skrb zbujajoče, saj je 

javljalnik eden od glavnih ukrepov, ki jih imamo na voljo pri preprečevanju zastrupitev s 

CO. 
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Na Grafu 18 še enkrat predstavljam meritve, ki nakazujejo na to, da je treba biti pri 

uporabi nekaterih naprav in izdelkov še posebej previden zaradi nastajanja ogljikovega 

oksida v nevarnih koncentracijah in upoštevati predpisane ukrepe za zagotavljanje višje 

ravni varnosti na tem področju. 

 

Graf 18: Meritve koncentracij CO 

V odvodu za dimnik sem pri kurilni napravi na trdna goriva, ki je stara približno 20 let, 

nameril 1890 ppm, kar je zelo visoka vrednost CO. Po vsej verjetnosti bi bilo peč treba 

nadomestiti s sodobnejšo, v nasprotnem primeru pa je obvezno namestiti javljalnik za 

detektiranje nevarnih koncentracij CO v prostor, kjer stoji peč. Prav tako mora vsako leto 

usposobljen dimnikar, ki ima ustrezno licenco za izvajanje te službe, opraviti dimnikarski 

pregled, skratka, napravo je treba redno pregledovati in servisirati. Glavna nevarnost 

namreč grozi ob morebitnem vdoru plinov iz kurilne naprave ali dimnika v prostor, kjer 

je naprava nameščena, od tam pa se ogljikov oksid lahko širi po celotnem objektu in je 

nevaren za vse stanovalce. 

Povišane koncentracije lahko dosežemo tudi v garaži, če zaženemo motor motornega 

vozila, obenem pa so vsa vrata ali okna zaprta. V meritvi, ki sem jo opravil, je 

koncentracija CO v garaži v 10 minutah narasla na 182 ppm, kar že lahko povzroča prve 

znake zastrupitve. Če zaradi kakršnegakoli razloga prižgemo motor avtomobila ali pa 

kakšen drug motor v notranjih prostorih za dlje časa, je treba zagotoviti ustrezno zračenje, 

saj v nasprotnem primeru tvegamo zastrupitev. 
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Tudi manjši izdelki, kot so cigarete in spirale proti komarjem, lahko pomembno 

prispevajo k povišanju koncentracije CO ob uporabi v notranjih in zaprtih prostorih. Pri 

tlenju spiral proti komarjem sem v prostoru nameril 42 ppm, neposredno v dimu pa 112 

ppm. Pri kajenju so koncentracije še nekoliko višje, v prostoru sem izmeril 56 ppm, 

neposredno v dimu pa se je vrednost povzpela tudi do 416 ppm, poleg tega pa je bil v 

cigaretnem dimu prisoten tudi vodikov sulfid. Ob uporabi takšnih izdelkov v notranjih 

prostorih je treba te prostore pogosto prezračevati, da se raven CO zaradi pogoste uporabe 

ne dvigne na previsoko raven, ki bi človeku lahko dolgotrajno škodila. Prav tako se je 

treba čim bolj izogibati neposrednemu vdihavanju dima, ki ga te izdelki sproščajo, saj so 

tam koncentracije še nekoliko višje. 

V analizi anketnega vprašalnika sem ugotovil, da je večina anketirancev dobro seznanjena 

s fizikalno-kemijskimi lastnostmi ogljikovega oksida, prav tako večina pozna glavne 

simptome, ki se pojavijo ob nižjih koncentracijah CO v prostoru. Skoraj vsi tudi vedo, da 

so višje koncentracije ogljikovega oksida smrtno nevarne. Glede na to, da veliko 

anketirancev uporablja nekatere izdelke, pri katerih sem opravil meritve, je vredno 

omeniti, da večina ob uporabi v notranjih prostorih le te pravilno prezrači. Še enkrat pa 

poudarjam, da je skrb zbujajoče dejstvo, da skupno več kot 61 % anketirancev doma nima 

nameščenega nobenega javljalnika, ki bi zaznal oksid, niti v prostoru s kurilno napravo, 

kar bi se po mojem mnenju s ciljem preprečevanja zastrupitev s CO moralo čim prej 

izboljšati. Če bi do zastrupitve prišlo, pa so anketiranci glede na odgovore dovolj dobro 

ozaveščeni tudi o prvi pomoči in drugih ukrepih, ki jih je treba sprejeti, nekateri seveda 

bolj podrobno, drugi manj. Večina anketirancev bi si kljub v povprečju dobremu 

poznavanju ogljikovega oksida želela še dodatnega znanja na tem področju, zato 

predlagam naslednje: 

 Izobraževanje o ogljikovem oksidu bi se lahko začelo že na precej nižji stopnji 

(osnovna šola, podrobneje srednja šola). 

 Ob poročanju o zastrupitvah v medijih bi bilo treba bolj poudarjati, kakšne ukrepe 

za večjo varnost lahko izvaja posameznik in kaj so potencialni viri nastajanja CO. 

 Samoiniciativa – Verjamem, da bo vsak, ki je v anketi navedel, da si želi dodatno 

znanje, svojo ozaveščenost nadgradil z dejanskim iskanjem novih informacij o 

ogljikovem oksidu, bodisi prek spleta bodisi prek raznih strokovnjakov na tem 

področju (gasilci, dimnikar itd.). 
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Povzetek ukrepov, ki se jih moramo držati za preprečevanje zastrupitev s CO: 

 Ozaveščenost – O problematiki ogljikovega oksida je treba biti čim bolje 

obveščen in se zavedati, od kod izhaja nevarnost in kaj so tveganja za nastajanje 

zvišanih koncentracij ogljikovega oksida. Na zastrupitve z oksidom je treba 

pogosteje opozarjati, da bodo ljudje o tem večkrat razmišljali ter da jim bo varno 

in predvsem preudarno ravnanje prišlo v navado. 

 Letni pregledi naprav – Letno je treba pregledovati vse naprave, ki temeljijo na 

gorenju. Pregledovati jih morajo strokovnjaki, ki so za to posebej usposobljeni, 

imajo izkušnje in so za opravljanje teh del tudi pridobili licenco. 

 Več javljalnikov CO – Cilj je, da bi bil v vsakem domu vsaj en javljalnik, seveda 

pa je najprej treba pri ljudeh vzbuditi zavedanje o nevarnosti, ki jo povzroča 

ogljikov oksid. Javljalnike bi morali najprej namestiti v prostore s kurilnimi 

napravami, nato pa tudi drugje v bivalnih prostorih. Zelo pomembna je tudi 

pravilna namestitev, poleg tega moramo javljalnike, tako kot vsako napravo, od 

časa do časa testirati. Že v izhodišču pa mora biti preverjena skladnost javljalnika 

s standardi. 
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5 Zaključek 

V diplomskem delu sem želel čim bolje predstaviti nevarne lastnosti ogljikovega oksida 

in simptome, do katerih pride, če je človek izpostavljen višjim koncentracijam CO od 

običajnih. Ogljikov oksid je plin brez barve, vonja in okusa, zato ime tihi morilec ni brez 

razloga. Ob pisanju diplomskega dela z naslovom Preprečevanje zastrupitev z ogljikovim 

oksidom sem se želel podrobno spoznati tudi z viri njegovega nastajanja, da sem lahko 

nato razmišljal o ukrepih, ki bi to preprečili. 

Ugotovil sem, da ogljikov oksid nastaja pri praktično vsakem izgorevanju, ki ni povsem 

popolno. Viri nastajanja so tako lahko vse naprave in vsi izdelki, katerih delovanje in 

uporaba temeljita na gorenju. Še posebej je kritično nastajanje oksida v notranjih 

prostorih, zato je pri preprečevanju zastrupitev s CO zelo pomembna ozaveščenost ljudi 

o problematiki. 

V prvem delu eksperimentalnega dela naloge sem skozi meritve na raznih napravah in 

izdelkih ugotovil, da je neizogibno, da oksid ne bi nastajal. Zato so še toliko bolj 

pomembni ukrepi, ki jih moramo sprejeti, če takšne naprave in izdelke uporabljamo. 

Ključni ukrepi so redno letno pregledovanje in vzdrževanje kurilno-grelnih naprav, prav 

tako moramo skrbeti za dimnike, pomembno pa je tudi redno prezračevanje ob uporabi 

izdelkov, ki lahko zvišajo raven CO, v notranjih in zaprtih prostorih.  

Po mojem osebnem mnenju pa je najboljši ukrep namestitev javljalnika, ki zaznava 

prisotnost oksida v zraku in nas ob previsokih koncentracijah z glasnim alarmom opozori, 

da smo v nevarnosti. Naprava mora biti seveda nameščena v skladu s priporočili in redno 

testirana. Naj opomnim, da je namestitev tovrstnih javljalnikov v Sloveniji od 1. januarja 

2017 pa zakonu obvezna za kurilne naprave, ki so odvisne od zraka v prostoru. 

Z meritvami sem preverjal koncentracije ogljikovega oksida, ki jih lahko dosežemo v 

domačem okolju, in ugotovil, da so najvišje koncentracije CO prisotne pri uporabi kurilne 

naprave, povišane pa so tudi ob zagonu motorja motornega vozila v zaprti garaži ter ob 

uporabi tobačnih izdelkov in spiral proti komarjem. 

V okviru diplomskega dela sem izvedel tudi raziskavo prek anketnega vprašalnika, katere 

glavni namen je bil ocena ozaveščenosti anketirancev o nevarnostih ogljikovega oksida. 

Anketirance sem razdelil v tri skupine, to so bili študenti smeri Tehniška varnost, študenti 

preostalih smeri FKKT in pa drugi anketiranci, ki niso imeli posebne izobrazbe na 

obravnavanem področju in predstavljajo povprečnega prebivalca Slovenije. Zanimalo me 
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je, ali se raven znanja o oksidu med temi skupinami razlikuje. Ugotovil sem, da imajo 

študenti smeri Tehniška varnost in FKKT nasploh nekoliko več znanja o fizikalno-

kemijskih lastnostih CO in simptomih, ki jih povzroča, vseeno pa je bila tudi tretja, 

»splošna« populacija s temi lastnostmi v povprečju dobro seznanjena. Preveril sem tudi 

znanje prve pomoči pri zastrupitvi s CO in ugotovil, da je večina zelo dobro obveščena o 

tveganjih, ki jih ogljikov oksid prinaša, in kako ravnati ob zastrupitvi. Edina velika 

varnostna pomanjkljivost, ki sem jo odkril pri anketiranju, je, da večina anketirancev 

kljub zakonski obveznosti v svojih domovih nima nameščenega javljalnika povišanih 

koncentracij CO. Kot bodoči zagovornik čim višjega varnostnega standarda menim, da bi 

morala te naprave v najkrajšem možnem času dobiti večina gospodinjstev. 

Glede na opravljene meritve in analizo ankete sem na koncu predlagal ukrepe, ki bi jih 

ob uporabi potencialno nevarnih naprav in izdelkov bilo dobro sprejeti in jih tudi izvajati. 

Še enkrat pa bi rad poudaril, da sta za dvig ravni varnostne kulture in preprečevanje 

zastrupitev z ogljikovim oksidom – poleg pravilne namestitve in uporabe javljalnikov, ki 

zaznavajo CO – ključna ozaveščenost o nevarnih lastnostih ogljikovega oksida in 

posledično preudarno ravnanje z napravami, ki lahko povzročijo povišanje koncentracij 

CO. 
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Priloge 

Priloga 1: Poročilo o tehnični kontroli in kalibraciji 
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Priloga 2: Primer izpisa meritev na merilniku 

 

Priloga 3: Anketa 

PREPREČEVANJE ZASTRUPITEV S CO 

Sem David Klančišar, študent Univerze v Ljubljani, Fakultete za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, kjer zaključujem 3. letnik dodiplomskega študija smeri Tehniška varnost. 

Pod mentorstvom doc. dr. Barbare Novosel pripravljam diplomsko delo z naslovom 

Preprečevanje zastrupitev z ogljikovim oksidom. Prosim Vas za sodelovanje pri anketi, 

s katero želim ugotoviti, kakšna je ozaveščenost glede problematike ogljikovega oksida 

in nevarnosti za zastrupitev s tem plinom. Namen anketnega vprašalnika je, da dobite 

tudi lasten občutek o poznavanju tematike ter da v Vas spodbudi razmišljanje o 

vsakdanjem tveganju, ki ga ogljikov oksid predstavlja. Vprašalnik je primarno 

namenjen študentom Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, vsekakor pa bom 

vesel tudi drugih odgovorov.Vnaprej se Vam vljudno zahvaljujem za sodelovanje.  

David Klančišar 

1. Spol:  

a) Moški.  

b) Ženski.  
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2. Smer študija in letnik: (v primeru, da niste študent, to ustrezno označite)  

 

______________________________________________________________________ 

  

3. V kakšnem stanovanjskem objektu živite? (Hiša, blok ...)  

 

______________________________________________________________________ 

  

4. Katero vrsto kurilne naprave uporabljate?  

a) Naprava za gretje na trdna goriva.  

b) Naprava za gretje na kurilno olje.  

c) Naprava za gretje na elektriko.  

d) Naprava za gretje na plin.  

e) Drugo.  

f) Ne vem natančno.  

 

5. Kje se nahaja kurilna naprava?  

a) V kleti/kurilnici.  

b) V bivalnih prostorih.  

c) Drugo.  
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6. Označite čim več lastnosti ogljikovega oksida, ki jih poznate. (Možnih je več 

odgovorov.)  

a) Brezbarven plin.  

b) Plin sive barve.  

c) Vonj po gnilih jajcih.  

d) Brez vonja.  

e) Brez okusa.  

f) Okus po kislem.  

g) Je redkejši od zraka.  

h) Je gostejši od zraka.  

 

7. Kakšne so posledice izpostavljenosti nizkim koncentracijam ogljikovega oksida? 

(Možnih je več odgovorov.)  

a) Povzroča glavobol.  

b) Povzroča vrtoglavico.  

c) Povzroča slabost.  

d) Zmanjšana zbranost.  

e) Slabše vidne zaznave.  

f) Srbeče oči.  

g) Nisem prepričan.  
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8. Kakšne so posledice izpostavljenosti visokim koncentracijam ogljikovega 

oksida? (Možnih je več odgovorov.)  

a) Hudi krči.  

b) Nezavest.  

c) Smrt.  

d) Nisem prepričan.  

 

9. Uporabljate doma katerega od spodaj naštetih izdelkov? (Možnih je več 

odgovorov.)  

a) Cigarete.  

b) Sveče.  

c) Spirale proti komarjem.   

d) Dišeče palčke.  

e) Uporabljam druge podobne izdelke.  

f) Ne uporabljam nič od naštetega.  

 

10. Ali uporabljate zgoraj naštete izdelke v notranjih prostorih?  

a) Da.  

b) Včasih.  

c) Uporabljam na balkonu/terasi ali podobno.  

d) Ne uporabljam teh izdelkov.  
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11. Ali poskrbite za ustrezno zračenje po uporabi prej omenjenih izdelkov v 

notranjih prostorih?  

a) Da.  

b) Ne poskrbim za zračenje.  

c) Ne uporabljam teh izdelkov.  

 

12. Ali imate v stanovanjskem objektu nameščen javljalnik za odkrivanje 

ogljikovega oksida?  

a) Da, v prostoru s kurilno napravo.  

b) Da, zaradi varnosti imamo nameščenega tudi drugje po objektu.  

c) Ne vem, ali javljalnik imamo.  

d) Ne, javljalnika nimamo.  

 

13. Ali veste, da je namestitev javljalnika za kurilno napravo, ki je odvisna od 

zraka v prostoru, zakonsko obvezujoča od 1. 1. 2017?  

a) Da.  

b) Ne.  

 

14. Kje nastaja več ogljikovega oksida?  

a) Pri popolnem gorenju.  

b) Pri nepopolnem gorenju.  
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15. Ali poznate kakšen primer zastrupitve z ogljikovim oksidom?  

a) Da, osebno.  

b) Da, prek novic.  

c) Ne poznam.  

 

16. Ste kdaj v skrbeh, da bi tudi pri vas lahko prišlo do povišanja koncentracije 

ogljikovega oksida in posledično zastrupitve?  

a) Da.  

b) Včasih.  

c) Nikoli.  

 

17. Kako bi ukrepali, če bi videli nezavestno osebo in bi sumili na zastrupitev z 

ogljikovim oksidom?  

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

18. Ali bi si glede na vprašanja in resnost problematike želeli več informacij o 

preprečevanju zastrupitev z ogljikovim oksidom?  

a) Da, vsekakor.  

b) Ne, menim, da imam dovolj znanja o tej tematiki. 


