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 خدا نامبه

 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

 و اسـتاندارد  مؤسسـۀ  مقـررات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3مـادۀ  یـک  بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 استانداردهاي رنش و تدوین ، تعیین وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ، ایران صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ایران) رسمی( ملی

 مؤسسـات  و مراکز نظران صاحب *مؤسسه کارشناسان از مرکب فنی هاي کمیسیون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوین

 ، تولیدي شرایط به توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و تولیدي ، پژوهشی ، علمی

 ، کننـدگان مصـرف  ، تولیدکننـدگان  شـامل  ، نفـع  و حـق  صـاحبان  منصـفانۀ  و آگاهانـه  مشارکت از که است تجاري و فناوري

 پـیش  .شـود  مـی  حاصـل  دولتی غیر و دولتی هاي سازمان ،نهادها ، تخصصی و علمی مراکز ، کنندگان وارد و صادرکنندگان

 از پس و شودمی ارسال مربوط فنی هاي کمیسیون اعضاي و نفع ذي مراجع به هینظرخوا براي ایران ملی استانداردهاي نویس

 ایـران  )رسمی)ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت

  .شود می منتشر و چاپ

 کننـد  مـی  تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 ، ترتیـب  بـدین  .شـود  مـی  منتشـر  و چـاپ  ایـران  ملـی  اسـتاندارد  عنوان به ، تصویب درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

 ملـی  ۀکمیتـ  در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایـران  ملـی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط استاندارد

 المللـی  بـین  کمیسـیون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بـین  سـازمان  اصلی اعضاي از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 کـدکس  کمیسـیون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و (IEC)2الکتروتکنیک 

 هـاي  نیازمندي و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهاي تدوین در .کند می فعالیت کشور در (CAC)5 غذایی 

 .شودمی گیريبهره المللی بین استانداردهاي و جهان صنعتی و فنی ، علمی پیشرفتهاي آخرین از ، کشور خاص

 مصـرف  از حمایـت  بـراي  ، قـانون  در شـده  بینـی  پیش موازین رعایت با تواند می ایران صنعتی یقاتتحق و استاندارد مؤسسۀ

 و محیطـی  زیسـت  مالحظـات  و محصـوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حصـول  ، عمومی و فردي ایمنی و سالمت حفظ ، کنندگان

ـ  ، وارداتـی  اقـالم  یا / و کشور داخل تولیدي محصوالت براي را ایران ملی استانداردهاي از بعضی اجراي ، اقتصادي  تصـویب  اب

 اجـراي  ، کشور محصوالت براي المللی بین بازارهاي حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید اجباري ، استاندارد عالی شوراي

 خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان براي همچنین .نماید اجباري را آن بنديدرجه و صادراتی کاالهاي استاندارد

 مدیریت و کیفیت مدیریت هاي سیستم صدورگواهی و ممیزي ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره زمینۀ در فعال مؤسسات و سازمانها

 و هـا  سـازمان  گونـه  ایـن  اسـتاندارد  مؤسسـۀ ، سـنجش  وسـایل  )واسنجی( کالیبراسیون مراکز و ها آزمایشگاه ،محیطیزیست

 تأییـد  گواهینامـۀ  ، الزم شـرایط  احـراز  صـورت  در و کنـد  می ارزیابی ایران یتصالح تأیید نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـایل  )واسـنجی ( کالیبراسـیون  ، یکاها المللی بین دستگاه ترویج .کند می نظارت آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت

 ایـن  وظایف دیگر از ایران ملی نداردهاياستا سطح ارتقاي براي کاربردي تحقیقات انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین ، سنجش

 .است مؤسسه

  

                                                
  ایران�صنعتی�تحقیقات�و�استاندارد�موسسۀ *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  )تجدید نظر اول( 

  

  نمایندگییا / سمت و  :رئیس

  احمدي، رویا

  )دکتراي شیمی(
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  عضو هیات تشخیص اداره کار استان خراسان رضوي
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 مدیر آزمایشگاه اکردیته اکسیژن قائم
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 پیش گفتار

 استاندارد این .شد تدوین 1383 سال در بار نخستین »آیین کار -جابجایی ایمن -سیلندرهاي گاز« استاندارد

 تأیید کمیسیون و ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد توسط مؤسسۀ بررسی و رسیده پیشنهادهاي اساس بر

 ملی کمیتۀ اجالس و هفتاد و ششمین پانصددر  و گرفت قرار تجدیدنظر مورد براي  اولین بار هاي مربوط

 3 مادۀ یک بند استناد به استاندارد این اینک. شد تصویب  14/09/89 مورخ مکانیک و فلز شناسیاستاندارد 

 عنوان به 1371 ماه، بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسه و قوانین اصالح قانون

 .تشر میشودمن ایران ملی استاندارد

خدمات،  و علوم صنایع، زمینه در جهانی و ملی هاي پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ براي

این  تکمیل و اصالح براي که پیشنهادي هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهاي

بنابراین، . گرفت خواهد قرار توجه مورد طمربو فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها

 .کرد استفاده ملی استانداردهاي تجدیدنظر آخرین از همواره باید

 .است 1383سال  7566 شمارۀ ایران ملی استاندارد جایگزین استاندارد این

  :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ براي که ماخذي و منبع

ISO 11625:2007  Gas cylinders - Safe handling.  
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  مقدمه 

بر این استاندارد . دهد ارائه مید، نکنمی جابجا سیلندرهاي گاز را که دي ارفا براياستاندارد راهنمایی  این

 تولیدکنندگانبراي  1یهای احتیاطدربرگیرنده استاندارد  ینهمچنین ا .استمبناي اصول تجربی تدوین شده 

هاي ایمنی  د که همه الزامات و احتیاطنهر حال نباید چنین فرض نمای در .می باشد ،عرضه کنندگان گاز و

  .در متن این استاندارد گنجانده شده است ،بکارگیريقابل 

سیلندرهاي گاز برمبناي مقررات کاربردي طراحی، تولید، سرویس و نگهداري می شوند و براي اهداف درنظر 

نگهداري این  سوانح ناگوار و حوادث در حین حمل و نقل، جابجایی، استفاده و. می باشندگرفته شده، ایمن 

سیلندرها رخ می دهند که اغلب ناشی از عدم بکارگیري راهنمایی هایی است که در این استاندارد تعین شده 

  .اند

صوصیات خ باباید ) لولمح( 4حل شده شده یا مایع، 3دایمی ،2فشردهازهاي و استفاده کنندگان از گ کاربران

اطالعات . کنند، آشنا باشند و خطرات بالقوه محصوالتی که از آن استفاده میشیمیایی و خواص فیزیکی 

 .شود منظور می ،ارزش مربوط به هر گاز خاص در برچسب محصول یا برگه اطالعات ایمنی آنبا

                                                
1  - Precations 

2- Compressed Gases 
3 -Permanent 
4 -Dissolved 
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 آیین کار –جابجایی ایمن  -سیلندرهاي گاز

  رد  هدف و دامنه کارب    1

ایمن، استفاده و انبارش سیلندرهاي گازهاي جابجایی  براي یهدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات

  . باشد یا محلول می ،مایع شدهگازهاي  ،یدایم فشرده

  .کاربرد دارد ،است L 150تا  L 5/0 که حجم آنها از سیلندرهاي گازبراي فقط این استاندارد 

نیاز مورد دیگري نیز الزامات ، ...ایجاد محیط خنثی و  غواصی و ز نظیر جوشکاري،براي کاربردهاي ویژه گا

  .آنها را در بر نمی گیردهمه این استاندارد  و است

به ، برچسب گذاري، بازرسی و آزمون دوره اي سیلندرهاي گاز که گذاري عالمت، نگهداريروش هاي تعمیر، 

دامنه کاربرد  در ،مراجع ذیصالح می باشدبوده و با نظارت  مالک سیلندر عهده آن برمسئولیت  طور معمول

  .این استاندارد نمی باشد
  

 مراجع الزامی    2

بدین ترتیب آن . مدارک الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع شده است

اصالحیه ، تاریخ چاپ و یا تجدید نظردر مورد مراجع داراي . مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود

امکان ، ها و تجدید نظرهاي بعدي این مدارک مورد نظر نیست معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد

در مورد مراجع . کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدید نظرهاي مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند

آخرین چاپ و یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر  ،بدون تاریخ چاپ و یا تجدید نظر

  . است

  :  استفاده از مراجع زیر براي کاربرد این استاندارد الزامی است

گذاري براي  سیلندرهاي گاز طبی براي مصارف پزشکی ـ نشانه :1375سال  304استاندارد ملی ایران   2-1

  .تشخیص محتواي سیلندر

  .برچسب هاي هشداري –سیلندرهاي گاز : 1384سال  8240اندارد ملی ایران است   2-2

کالهکهاي محافظ و حفاظهاي شیر  -سیلندرهاي گاز: 1387سال  7805ستاندارد ملی ایران ا 2-3

  .طراحی ساختار و آزمون ها- صنعتی سیلندرهاي گاز طبی و

  .نشانه گذاري –سیلندرهاي گاز : 1386سال  9425استاندارد ملی ایران    2-4

2-5 ISO 5145:2004, Cylinder valve outlets for gases and gas mixtures – Selection and 
dimensioning.  
2-6 ISO/TR 7470, Valve outlets for gas cylinders – List of provisions which are either 
standardized or in use. 
2-7  ISO 10286, Gas cylinders – Terminology. 
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  اصطالحات و تعاریف    3

اصطالحات و تعاریف  ،ISO 10286استاندارد ارائه شده در  و تعاریفاصطالحات در این استاندارد، عالوه بر 

  :دنرو زیر بکار می

3-1     

  ماسک هوا

  .استوصل  ،لوله هوای قابل تنفسخط که به  ماسک تنفسی

3-2     

  جابجایی

  .را گویندتحت شرایط استفاده معمول ، سیلندر گازاتصال  کردن جدا، متصل کردن و حرکت دادن

3-3     

  1چند راهه

، به سیستم لوله کشی سیلندرهای گاز گانههای چند ورودیکه محصول را از طریق است  سیستم توزیع گاز

  . دهد انتقال می ،)نظر گرفته شده برای استفاده به نقاط در( تامین گاز
  

  می توانند جزئی از  ،و سنجه ها) استیلن(، آتش خفه کن )یکطرفه(، تجهیزات مانع برگشت 2شارف رگوالتور -یادآوري

  .چند راهه باشند

  

3-4     

   نادرستده ااستف

مثال استفاده برای  ،در نظر گرفته شده است غیر از آنچه که بدان منظورمقاصدی، در گاز  بکارگیری سیلندر

  .و غیرهغلطک، تکیه گاه به عنوان از سیلندر 

3-5   

  برچسب   

 روش هایی مانند بوسیلهخوانا بطور واضح و متصل شده است یا سیلندر ماندگار به  ی که بصورتاطالعات

  .نشان داده شده باشد ،حکاکی یا فرآیند مشابه دیگر بر روی سیلندر ،چاپ

3-6   

  گاز  تامین کننده

  .کند پر می ،سیلندرهای قابل حمل گاز رایا /ا تولید ورفشرده که گازهای است  شخص حقیقی یا حقوقی

3-7    

  پرکردن انتقالی 

  .را گویند ی دیگراز یک سیلندر به سیلندرفشرده انتقال گاز 

                                                
1 = Manifold  

2 - Regulator   
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  کاربر  3-8

  

  گاز  تامین کنندهغیر از  ،شخص حقیقی یا حقوقی

  ي سیلندراحتومشناسایی     4

مطابق با مقررات و استانداردهای  ،تواشده برای حمل باید دارای برچسب شناسایی محتعیین سیلندرهای 

پرکردن سیلندر بر روی آن نصب شود و در هنگام در حین برچسب شناسایی باید . دنالمللی باش بین یا/ملی و

  .قابل رؤیت باشد ،در حین استفاده و و تحویل به کاربرحمل و نقل 

رجوع  8240اندارد ملی ایران به است( اولین و تنها شناسه صحیح محتوای سیلندر، برچسب سیلندر است

باید جهت تشخیص محتوا یا خطرات گاز و امکان تفکیک بهتر سیلندرها در  تامین کنندهعالوه بر آن . )شود

رنگ های کدبندی شده باید . آمیزی کند  رنگ ،عملیات جابجایی، سیلندرها را با رنگهای کدبندی شده

سیلندرهای گاز طبی برای مصارف پزشکی ـ «حت عنوان ت  304مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 

  .باشد» گذاری برای تشخیص محتوای سیلندر نشانه

سیلندرهایی . را تصدیق کند کاربر، باید با خواندن برچسب سیلندر، صحیح بودن گاز مورد درخواست خود

باشند، نباید فاوت متنباشند یا دارای بیش از یک برچسب شناسایی  ییخواناکه دارای برچسب شناسایی 

ارجاع به فروشنده با توضیحات مناسب استفاده نشده و این سیلندرها باید بصورت . مورد استفاده قرار گیرند

  . داده شوند

  الزامات جابجایی ایمن    5

  کلیات   5-1

اده جابجا شده و مورد استف ،اند های مناسب را دیده سیلندرهای گاز فقط باید توسط کارکنانی که آموزش

  .برد داردهمه سیلندرها کار برای الزامات زیر. دنقرار گیر

  مسئولیتهاي کاربر    5-2

  کلیات  5-2-1

سیلندرها اجاره ای  هرگاه که. کندایمن استفاده به طور  ،ر گاز و محتوای آناز سیلنددارد مسئولیت کاربر 

 کاربر موظف ،دناین قبیل موارد مبادله شوگاز یا  تامین کنندهبر اساس یک برنامه بین توزیع کننده،  و باشند

اطمینان حاصل شود که سیلندر در شرایط ایمن از این طریق تا نماید نگهداری و مراقبت است از سیلندرها 

  . تحویل شده اولیه، برگشت یا تعویض می شود

 ،تاندارد آمده باشدها و الزامات مربوط به سیلندرهای گاز، همانطور که در این اس احتیاط درککاربر در  اگر

  .نمایدتماس حاصل  تامین کنندهبا  ،باید قبل از استفاده ،مشکل داشته باشد

این ، شده باشدوارد صدمه ای به آن یا بطور نادرست استفاده کرده باشد از سیلندر گاز کاربر  ی کهدر صورت

  .اطالع داده شود تامین کنندهبه باید مورد 
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  نشانه گذاري تعیین شده  5-2-2

 تمام مدتنشانه گذاری باید در . داعالم می شوالزامی  ،صالحگذاری سیلندر توسط سازمانهای ذی نشانه

کاربر نباید عالئم موجود بر روی سیلندر را حذف کرده یا آن را تغییر . واضح و خوانا باشد ،سیلندراز استفاده 

سیلندر و افرادی که توسط سازمانهای  تولیدکنندهفقط . )مراجعه شود 9425به استاندارد ملی ایران ( دهد

  .باشد گذاری سیلندر مینشانه مجاز به حذف یا تغییر ذیصالح تعیین شده اند، 

   برچسب  5-2-3

. کاربر نباید برچسب ها را مخدوش، تغییر یا حذف نماید. باید واضح و خوانا باشد )در صورت کاربرد(برچسب 

  .راجعه شودم 8240به استاندارد ملی ایران به شماره 

  تغییر و اصالح سیلندر  5-2-4

شامل شیر  سداد، حذف یا تعمیر اجزای سیلندرگونه اقدامی مبنی بر اصالح، دستکاری، ان کاربر نباید هیچ

  .، انجام دهد)در صورت وجود(دیگر ملحقات آن حلقه آزمون مجدد و  ،اطمینان، شیر سیلندر

صالح اینکه مجوز الزم را از سازمان ذیر گح یا تغییر دهد مکاربر نباید به هر دلیلی رنگ سیلندر را اصال

  .دریافت نماید

  آلودگی  5-2-5

از طریق شیر سیلندر  ،یا مایعات خارجی، گازهای دیگر، مواد فرآیندی افتد که مواد آلودگی زمانی اتفاق می

د سیلندر را شناسایی کرده شک باشد، کاربر بایمورد  یا اتفاق افتاده باشدچنین وضعیتی اگر وارد آن شوند، 

مسئولیت  .نماید مطلع آلودگیرا از جزئیات  گاز گذاری واضح آن را مشخص نماید و عرضه کننده و با عالمت

  .کاربر است گاز، بر عهده تامین کنندهبه ارسال شیر سیلندر در حین حمل و  از بسته بودناطمینان 

  از سیلندر نادرستاستفاده   5-2-6

  .استفاده شود، گازبجز تحویل  غلطک، تکیه گاه یا دیگر مقاصدبه عنوان گاز نباید از سیلندرهای 

  مدارهاي الکتریکی  5-2-7

هنگامی که در  .دنباش ،قسمتی از مدار الکتریکیبه عنوان سیلندرهای گاز نباید در مکانی قرار داده شوند که 

اتصال به زمین تجهیزات ه عنوان بآنها باید از ن، سیلندرهای گاز نیز بکار برده می شوند، جوشکاری الکتریکی

از . انجام شودسیلندرهای گاز  ینزدیکنباید در جوشکاری با قوس الکتریکی . استفاده شود ،الکتریکی

، مانع از مشاهده این احتیاط ها. سیلندرهای گاز نباید برای آزمایش درستی عملکرد جوشکاری استفاده شود

   .لکتریکی خواهد شدسوختن سیلندر در اثر قوس ا

تصویربرداري رزونانس مغناطیسی  5-2-8
1

)MRI(  

سیلندرهای  در اغلب موارد( می باشند )مغناطیسی واصخبا (مواد آهنی دارای را که و اجزاء آن  سیلندرها

. قرار بگیرند استفاده مورد ،برداری با ارتعاشات امواج مغناطیسی رتصوینباید در نزدیکی دستگاه  ،)فوالدی

                                                
1 - Magnetic Resonance Imaging  
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 ،مغناطیسیاذبه جبدلیل  ،آسیب به دستگاه تصویر برداری نیز میر و حتمال صدمه جسمی، تلفات و مرگ وا

  . وجود دارد

  حدوده دمام  5-2-9

شعله یا حرارت مستقیم  نباید هرگز. دنقرار داده شو،  65� سیلندرهای گاز نباید در معرض دماهای بیش از

که سیلندر یا اجزای آن با نباید اجازه داده شود و  ه شودبر روی سیلندر گاز با اجزای آن بکار برد

که یخ یا برف بر روی سیلندر در صورتی. تماس پیدا کند ،یته استهایی که نیروی محرکه آن الکتریسمسیست

قرار دادن سیلندر در دمای اتاق یا با استفاده از آبی که دمای آن  ابیخ یا برف یا اجزای آن تجمع یافته باشد، 

طور اتفاقی ه که سیلندر گاز بمواقعی در  .دشوذوب باید  گاز، تامین کنندهبا تأیید و نیز  نباشد 50� ازبیش 

را  تامین کنندهکاربر باید این سیلندر را مجزا نموده و  یرد،در معرض دمای بیشتر از این درجه حرارت قرار گ

است که اطالعات فوق را  تامین کنندهلیت مالک سیلندر نباشد مسئو ،تامین کنندهدر صورتیکه  .مطلع نماید

  .به صاحب سیلندر منتقل نماید

گاز در معرض دماهای سرد ایجاد شده با روشهای مصنوعی  تامین کنندهسیلندرهای گاز نباید بدون تایید 

طور ه بو اند  استفاده در شرایط محیطی طراحی شدهبه منظور سیلندرها . دنقرار بگیر ،)ها نظیر سردخانه(

  .باشد می ، 50�الی  -20�عمول دماهای طراحی م

. ، نباید حمل شونددنباشفشرده اگر محتوی گاز  ،باشندفته گر سیلندرهای گازی که در معرض آتش قرار 

  .گاز مشاوره شود تامین کنندهباید با  ،قبل از ارجاع این سیلندرها

  

منجر این موضوع ممکن است صدمه مکانیکی پیدا کرده و  سیلندرهایی که در معرض دماهای باال قرار می گیرند ـ 1یادآوري

حساسیت بیشتری ) نظیر آلومینیوم یا اجزاء غیر فلزی شیر سیلندر(بعضی مواد و آلیاژها . شودمی سیلندر  شدنبه غیر ایمن 

ه صدمه مکانیکی می به دماهای باال دارند ولی سیلندرهایی با آلیاژهای مختلف اگر در معرض دماهای باال قرار گیرند منجر ب

  . گردد

  . باال وجود دارد دماهایگاز استیلن در  تجزیه شیمیایی محتوای سیلندرهای احتمال -2یادآوري 

  

  داراي نشت سیلندر  5-2-10

تنها کارکنان آموزش دیده و آماده که از . قرار گیرداستفاده مورد سیلندری که دارای نشت است نباید 

در . ای نشت را جابجا کنندجهز به تجهیزات حفاظتی هستند باید سیلندر دارداشته و م اطالع خطرات گاز

سایر کارکنان باید از محیط خارج و تیم شرایط اضطراری با این  ،خطرات گازلزوم و با توجه به  صورت

  .کنندوضعیت برخورد 

لیه شده یا محیط بسته تخ باید آن را به محیط کامالً ،کنندمی  برخوردبا سیلندر دارای نشت  کارکنان وقتی

  .طوری که گاز نشت شده هیچ تهدیدی را برای سالمتی و جان افراد نداشته باشد دهند،انتقال 
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ویژه  1باشد، سیلندر در ظرف غیر قابل نفوذسمی  یا ازهای خورندهگمحتوی نشت دارای در صورتی که سیلندر  -یادآوري

  .می گیردانجام  نآمنظور دفع ه عملیات اضطراری ب واده شده قرار د

  خوردگی و سایر صدمات  5-2-11

تامین اید به ب خوردگی در آن وجود داشته باشدصدمه دیده یا  محسوسطور ه سیلندر یا شیر آن باگر 

هرگونه صدمه دیگر که ممکن است  .انجام شوداز طرف او  اطالع و دستورالعمل های ارائه شده گاز کننده

گاز قبل از  تامین کنندهیا حمل و نقل تحت تاثیر قرار دهد باید به اطالع ایمنی سیلندر را حین استفاده 

  .بازگشت سیلندر رسانده شود

  تخلیه گاز  5-2-12

. شیر سیلندر نباید بطور مستقیم به سمت فرد یا افراد باشد از خروجیمسیر  گاز،در تخلیه محتوای سیلندر 

  . تخلیه شوند محیط یا سمی نباید بطور مستقیم به هوای گازهای خورنده

که حاوی چنین گازهایی  کاربر باید سیلندرهایی ،یا سمی دور ریختن گازهای خورندهیا منظور دفع ه ب

  .ارجاع دهد تامین کنندههای مناسب به توزیع کننده یا  با شیوه هستند را

می  ،ه نموده استتوصی تامین کنندههمانگونه که  ،گازهای قابل اشتعال را تحت شرایط معین و کنترل شده

  .توان تخلیه نمود

در هنگام . شودها و دستها بویژه چشم  ،های مختلف به بدن تواند موجب وارد شدن آسیب تخلیه گاز می

های  منظور ممانعت از بروز خطرات بالقوه نظیر مسمومیت، خفگی، التهاب و غیره، احتیاطه تخلیه گاز باید ب

  .الزم در نظر گرفته شود

  )یک بار مصرف( غیرقابل پرکردن ندرهايسیل  5-2-13

پس از استفاده از این . سیلندرهای یکبار مصرف نباید پس از مصرف محتویات اولیه، مجدداً پر شوند

  .شوندمنهدم  ،مقررات ملیو های سازنده سیلندر  سیلندرها، باید طبق توصیه

  محافظت از شیر سیلندر  5-2-14

 به غیر. بوسیله محافظ، حفاظت شوند ه بطور ذاتی محافظت شود یاطوری طراحی می شود کشیر سیلندرها 

کالهک شیر را بر روی کاربر باید  بقیه مواردیابد، در  از موقعی که سیلندر به تجهیزات توزیع گاز اتصال می

 به شماره جهت توضیحات کاملتر در مورد وسیله محافظ شیر به استاندارد ملی ایران. سیلندر قرار دهد

   .مراجعه کنید 7805

کاربر . متصل شودیلندر ه سبباید بطور مجدد ها از تجهیزات توزیع گاز جدا می شوند کالهک وقتی سیلندر

و به  تامین کنندهباید اطمینان حاصل نماید که محافظ شیر متصل شده از نوع و اندازه ای باشد که توسط 

  . سیلندر تحویل شده استهمراه 

                                                
1 - Coflin 
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شیر تجهیزاتی هستند که جدا نمی شوند، حتی در صورتیکه سیلندر به پوششها و محافظ هاي ثابت 

بوسیله کاربر برداشته پوششها و حفاظهاي ثابت شیر سیلندر نباید . متصل استتجهیزات توزیع کننده گاز 

  . شوند

  کالهک یا درپوش خروجی شیر  5-2-15

شده باشد، کاربر باید این وسیله را  یا کالهک شیر خروجی بوسیله سازنده سیلندر تهیه/هرجا که در پوش و

مدت بر روي خروجی شیر  قعی که سیلندر به تجهیزات پخش و توزیع گاز اتصال دارد، در تمامااز مو به غیر

از گازهاي مضر، الزامی  براي برخی ،هاي مسدود کننده شیر خروجی ود کالهک و درپوشجو .قرار دهد

باید آن را بطور ایمن و بالفاصله بعد از استفاده  ،وجود داشته باشدشیر   زمانی که کالهک یا درپوش .باشد می

  .از گاز بر روي شیر خروجی، محکم نمود

  

سیلندرهاي گازهاي مایع نفتی براي مثال (ندارد کاربرد سیلندرهاي داراي درپوش یکبار مصرف این الزامات براي  -یادآوري

  .)LPG یا

  

  جابجایی سیلندرها  5-2-16

باید از یک چرخ . منظور حرکت دادن سیلندر، آن را در مکانهاي افقی بغلطانند یا بکشنده اید بکاربران نب

سیلندر بخصوص  1محکمجایی مشابه استفاده شود تا امکان نگهداري بدستی مناسب یا جرثقیل یا وسایل جا

با می توان بزرگ را  براي فاصله هاي کوتاه، سیلندرهاي. دشوسیلندرهاي بلند یا سنگین، بر روي آن فراهم 

باید  .جابجا نمود ،و چرخاندنمایل کردن سیلندر و با کمک حرکات دست بر روي پایه حلقه اي سیلندر 

احتیاط الزم بعمل آید تا از افتادن یا به هم خوردن شدید سیلندرها یا برخورد سیلندر با دیگر سطوح، 

  .جلوگیري شود

مگر اینکه براي این هدف طراحی  داال کشیده شونب ،ه محافظ شیربا استفاده از وسیلسیلندرها نباید  هرگز

مگر اینکه سازنده سیلندر  زان کردن سیلندرها استفاده نکنیداز طناب، زنجیر یا تسمه جهت آوی. شده باشند

توان از چهارچوب، سکو  می. ابزار مناسب جهت بلند کردن سیلندر نظیر قالب را بر روي آن نصب کرده باشد

  .هاي مناسب جهت بلند کردن سیلندرها استفاده نمود تیا پال

  

 به منظوراند که داراي دستگیره حمل باشند که از این دستگیره،  اي طراحی شده برخی سیلندرهاي کوچک بگونه - 1یادآوري

  .است، ایمن در حمل سیلندرها  دستگیرهاین استفاده از . شود حفاظت شیر نیز استفاده می

  .کنند از کفش ایمنی، دستکش و عینک ایمنی استفاده کنند شود کارکنانی که سیلندرها را جابجا می توصیه می -2یادآوري 

  

                                                
1 - Securely 
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  پر کردن انتقالی   5-2-17

کاربر نباید گاز را از یک سیلندر به سیلندر دیگر انتقال دهد، مگر تحت شرایطی که سیستمی جهت انتقال 

بازرسان تائید صالحیت شده از طرف اید با تأیید و کسب مجوز از این عمل ب. مجاز و ایمن طراحی شده باشد

  .مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد

  

زي یا وممکن است آتش س .هرگز از یک سیلندر به سیلندري دیگر انتقال ندهیدرا گاز استیلن  -هشدار

  .انفجار رخ دهد

  

  جدا کردن شیر   5-2-18

حتی در صورتیکه گمان . دیا برداشته شواصالح یا دستکاري خروجی سیلندر  تحت هیچ شرایطی نباید شیر

. شیر خطرناک و عملی غیر ایمن است )خارج کردن( برداشتن، خالی باشد سیلندر گازیا یقین باشد که  شده

با  باید ،ی که عملکرد شیر نامناسب باشددر صورت. ندشوشیرها و اجزاء مکمل آن نباید تغییر داده یا تعمیر 

  .گرفته شودآن تماس  تامین کننده

  استفاده از سیلندرهاي گاز     6

   کلیات    1- 6

  :کاربرد دارند زیر الزامات  ،)خروج گاز محتوي( هنگام استفاده از گازبه 

 (SDS)برچسب ها و برگه هاي اطالعات ایمنی     2- 6
1   

سیلندرهاي گاز . دشومطالعه  ،ی مخصوص گازبرچسب و برگه هاي اطالعات ایمن ،يقبل از استفاده از هر گاز

آمده  1هاي خطر در جدول  مفهوم برچسب. داراي خطرات چندگانه می باشند ،با بیش از یک برچسب خطر

  .است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1- Safety Data Sheet  
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  برچسبهاي خطر -1 جدول
  

  خطر  رنگ  برچسب

 

  غیر قابل اشتعال، غیر سمی  سبز

  

  قابل اشتعال  قرمز

  

  سمی  سفید

  

  کنندهاکسید   زرد

  

  خورنده  سفید و سیاه

  

  اتصال شیر و خروج گاز    3- 6

نیستند نباید براي باز و بسته کردن و خروج گاز استفاده  انهاي شیر سیلندر که با یکدیگر همخو از رابط

 اشندو جور ب انیا دیگر تجهیزات کمکی باید با خروجی شیر سیلندر همخو اتصاالت رگوالتورهاي رزوه . شود

الزامات خروجی گاز باید با اتصاالت . متصل شوندیک تبدیل یا هرگونه تغییرات ه از استفاد و بدون

  .طابقت داشته باشندم ،ISO 5145یا  ISO/TR 7470 هايبراي مثال استاندارد ،یاستانداردهای

  شیر سیلندر     4- 6

مگر اینکه سیلندر در  ،شدبصورت بسته با) ندر پر یا خالیسیل(شیر سیلندر باید در تمامی شرایط  1- 4- 6

  .حال استفاده باشد

  .نباید به سمت کارکنان حاضر در محل باشدمسیر خروجی گاز ر، هنگام باز کردن شیر سیلند  2- 4- 6

باشند و براي آنها آچار یا کلید فراهم شده است و فقط بوسیله  در شیرهایی که فاقد فلکه دستی می  3- 4- 6

، مادامیکه سیلندر در حین استفاده است باید آچار یا کلید بر روي آن باقی گیرند آن مورد استفاده قرار می

  .بماند

منظور باز و بسته ه در شیرهایی که داراي فلکه دستی هستند، نباید از آچار، چکش یا دیگر ابزارها ب 4- 4- 6

  .نمودن شیر استفاده شود

  .ضافی به آن اعمال کردباز و بسته نمودن شیر سیلندر هرگز نباید نیروي ا رايب  5- 4- 6
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  . داده شوددر صورتی که عملکرد شیر مشکل داشته باشد سیلندر به کارخانه تولید گاز ارجاع   6- 4- 6
  

  شیر سیلندر را روغنکاري نکنید هرگز -هشدار
  

  .باید طبق دستورالعمل بکار گرفته شوند ،کنند شیرهایی که بصورت اتوماتیک عمل می  7- 4- 6

گاز را نباید دستکاري نمود که این امر مانع از تخلیه فشار  سوپاپه فشار، بخصوص شیرهاي تخلی 8- 4- 6

  . سیلندر می شود

   1شیرهاي یکطرفه    5- 6

د که در آن ممکن است در اثر جریان برگشتی نیندي متصل شوآسیلندرهاي گاز نباید بطور مستقیم به فر

ه ب تلهیا /طرفه وباید شیرهاي یک یندآات این فردر طراحی تجهیز. سیلندر آلوده شود ،یندآدیگر مواد فر

باید با برنامه زمانی منظم  تلهیا /وشیرهاي یکطرفه . منظور جلوگیري از برگشت جریان وجود داشته باشد

  .جهت اطمینان از عملکرد مناسب کنترل و نگهداري شوند

   و تجهیزات قطع کن 2آتش خفه کن    6- 6

براي . ید مجهز به یک آتش خفه کن مناسب و تجهیزات قطع کن باشدچند راهه هاي سیلندر استیلن با

  .دشومشورت  تامین کننده ید بااطالع از جزئیات این تجهیزات با

   ها چند راهه    7- 6

، ي فشارهارگوالتورهرجا که سیلندرهاي گاز به یک چند راهه اتصال دارند، چند راهه و متعلقات آن نظیر 

، فشار و و شرایط دمامحتوي سیلندر  گازهايیا  گازباید بر مبناي نوع زاء و سایر اجشیرهاي یکطرفه 

 .آزمون شود ،جریانهاي مناسب آن، طراحی صحیح داشته باشد و بطور مناسب از لحاظ فشار خروجی و نشت

 ISO 14113 ، اطالعات مربوط به چندراهه ها را می توان در استانداردهايبر مبناي گاز مورد نظر

 ISO 14114, ISO 2503, ISO 7291 و ISO 15615 پیدا کرد.  

  يگاز محکم بودن اتصاالت    8- 6

نسبت به گاز مقاوم و  منظور جلوگیري از نشت،ه ازم باید بو دیگر لو ي فشارهارگوالتورسیستم لوله کشی، 

مثال  براي( توان با استفاده از یک محلول مناسب آزمون نشت محکم بودن اتصاالت را می. دنمحکم باش

هرگاه اتصاالت سیلندر براي اولین بار نصب . و یا دستگاه مناسب تشخیص نشت، تایید نمود )...کف و  ،مایع

نظیر شیر، (اتصاالت مواد ماده آزمون نشت باید با نوع گاز سیلندر،  .دشوشوند، باید آزمون نشت انجام  می

  . سیلندر همخوانی داشته باشندمواد و ...) لوله، شلنگ و 

  

                                                
1 - Non return valve 

2 - Flame arrestor 
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و  محکم کردن اتصاالت یا اجزاءراي ب ینباید اقدام ،تحت فشار است مادامیکه سیستم توزیع گاز -هشدار

  .انجام شودو نگهداري  تعمیر رايب یاقدام همچنین نباید گاز انجام شود، از نشتجلوگیري 
  

   1سیلندر در فشار باقیمانده    9- 6

یا تا زیر حداقل فشار باقیمانده  ،فشار عملیاتی در سیستمفشار باقیمانده گاز در سیلندر نباید به کمتر از 

ها بداخل سیلندر،  این عمل بدلیل ممانعت از برگشت جریان هواي محیط یا دیگر آلودگی .برسد سیستم

حداقل فشار باقیمانده توصیه . حفظ فشار باقیمانده بسته بماند به منظورشیر سیلندر باید . گیرد صورت می

  .می باشد  bar 2تا  bar  5/0برددر صورت کار شده

 باید نیز پس از اتمام استفاده )2RPVs( همچنین سیلندرهاي گاز مجهز به شیرهاي تنظیم فشار باقیمانده

  .شوندبسته 

   فشار رگوالتورجداکردن     10- 6

و  )تیکسیستم اتوما غیر ازبه ( از سیلندر، شیر سیلندر باید بسته باشد فشار رگوالتورقبل از جدا کردن 

یم کننده هاي فشار نیز باید پس از استفاده بسته ظشیرهاي سیلندر گاز با تن .دشواز فشار گاز آزاد  رگوالتور

  .شوند

   خدمات تجهیزاتتغییر     11- 6

استفاده از یک گاز خاص،  به منظور، شیلنگ ها و دیگر تجهیزات فراهم شده سنجه هاي فشارها، رگوالتور

. مورد استفاده قرار گیرند ،که محتوي گازهایی با خصوصیات شیمیایی متفاوت هستندنباید در سیلندرهایی 

گاز  خدماتمثال در  براي. گاز کسب نمود تامین کنندهتوان از  اطالعات الزم در مورد سازگاري گازها را می

اینگونه  .رار بگیردباید مورد استفاده ق ،استفاده با گاز اکسیژنبراي فشار تأیید شده  رگوالتورفقط  ،اکسیژن

کلمات دیگر عالمتگذاري شده یا  )FOR OXYGEN ONLY( یا "فقط براي اکسیژن"تجهیزات با عبارت 

  .اند

  محیط تهویه   12- 6

انجام گیرد تا از تهویه مناسب اطمینان  ریسکباید ارزیابی   ،قبل از استفاده از یک سیلندر در محیط بسته

 18-6تا  15-6 هايبرگیرنده حداقل احتمال خطرات ذکر شده در بند این شناسایی باید در. حاصل گردد

  .اشدب

  مهار کردن سیلندرها    13- 6

جلوگیري از افتادن، تمامی سیلندرهاي گاز باید در حین استفاده در  به منظور ،در هر جا که مناسب است

  .دنمحل مهار شو

                                                
1- Residual cylinder perssure 
2 - Residual Pressure Valves 
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  براي گازهاي اکسید کنندهها احتیاط     14- 6

 قرار دارند) یدااکسنیتروس اکسیژن و  برای مثال(ای که در تماس با گازهای اکسید کننده هر گونه ماده 

از مواد سازگار با . اهمیت زیادی داردتجهیزات بکار رفته تمیز بودن  .مناسب باشندبرای این نوع خدمات  باید

. دگیهای شیمیایی باشندد و این مواد باید عاری از روغنها، گریسها و سایر آلووه شاستفادباید اکسیژن 

  .انحراف از این الزامات می تواند باعث واکنشهای شدید و حوادث شود

  ت اکسیژن در محیط کارغلظ   15- 6

باید . باشدبیشتر  (V/V)حجمی  25%، نباید از )Hyperbaric( غلظت اکسیژن در محیط کار، بجز مخازن

کسیژن یا افزایش غلظت آن در نظر گرفته تشخیص نشت ا به منظورسیستم هشدار دهنده و آشکارسازی 

   .شود

رسیده است و نشت آن غیر قابل  (V/V)حجمی  25%که معلوم شود غلظت اکسیژن به بیش از هر جا 

هرگاه لباس با اکسیژن اشباع شده باشد، باید . کنترل است، باید کارکنان بالفاصله از محوطه تخلیه شوند

بع دارای پتانسیل ایجاد شعله دور شوند و لباسهای آنها از بدنشان کارکنان از معرض منبع اکسیژن و منا

  .خارج گردد

  خفگی با گازهاي خنثی    16- 6

جایگزین اکسیژن که برای حیات ضروریست،  ،)شامل همه گازها بجز هوا و اکسیژن(که گازی در صورتی

 (V/V)حجمی 5/19%ر از در محل کاری که میزان اکسیژن هوا به کمت. گردد می تواند موجب خفگی شود

  . ماسک متصل به هوای تنفسی استفاده شود تجهیزات تنفسی مناسب یا کاهش یافته باشد، باید از

  خطرات ناشی از گازهاي خورنده و سمی    17- 6

برخی از گازها خطراتی دیگر، عالوه بر خطرات آتش سوزی، خفه کنندگی یا غلظت زیاد اکسیژن، ایجاد 

ی برای افراد تواند موجب بروز خطرات جد ایی میتن کارکنان در معرض چنین گازهقرار گرف. کنند می

برچسب و برگه اطالعات ایمنی همراه  باید سمی، یا بل از استفاده از یک گاز خورندهق. حفاظت نشده، گردد

ر و در معرض خطچنین گازهایی  1محل های نگهداری فوری کارکنانی که در. ه شودمطالعبا سیلندر گاز 

تا حد امکان باید از قرار  .دیده باشندباید آموزشهای مرتبط با خطرات این گازها را  کنند، کار مینشت 

د و تحت هیچ شرایطی حدود غلظت مجاز عرضه شده این گازها شوگرفتن در معرض این گازها اجتناب 

  .بیشتر شود ،ورهامقررات ملی صادره از مراجع قانونی و ذی صالح کشنباید از میزان معین شده در 

  شرایط اضطراري و تجهیزات الزم احتیاط هاي    18- 6

تجهیزات حفاظتی کارکنان باید به منظور اجتناب از استنشاق یا تماس با پوست و چشم با هر گونه گاز 

یا مورد استفاده  شدهمکانهایی که گازهای خورنده در آن انبار . و تهیه گردد خورنده و سمی قابل دسترس

درمان فوری پزشکی و . دنمی گیرند باید مجهز به دوشهای اضطراری و امکانات شستشوی چشم باش قرار

  . باشد دهد مهیا شیاضطراری شامل کمکهای اولیه با

                                                
1 - Immediate 
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فقط کارکنان آموزش دیده و دارای صالحیت باید اجازه جابجایی، مشارکت در فرآیند یا استفاده از گازهای 

آموزشهای الزم باید شامل آگاهی از خطرات مواد، احتیاط های ضروری،  .خورنده و سمی را داشته باشند

  .شرایط اضطراری باشد اتجهیزات ایمنی و دستورالعمل های مقابله ب

  انبارش    7

  کلیات    7-1

سازمان مسئول ملی و یا یک یا چند یک اغلب بوسیله مقررات تعیین شده توسط  ناکانبارش مواد خطر

بیشتر این مقررات بطور خالصه در بندهای ذیل آمده است ولی آنها . گرددتعیین می  ،طسازمان دولتی مرتب

  . را نباید جایگزین مقررات تعیین شده توسط سازمان های مربوطه نمود

الزامات زیر در خصوص انبارش و یا جابجایی . دونش سیلندرهای گاز باید مطابق با طبقه بندی خطر انبار

  .   د رعایت نمودسیلندرهای گاز را بای

  طبقه بندي خطر    7-2

کارکنانی که از این گازها استفاده . شوند گازها بر مبنای خطرات فیزیکی و شیمیایی، طبقه بندی می  1- 2- 7

در . منظور نگهداری ایمن و عملیات کنترل شده داشته باشنده کنند باید دانش کافی از خواص گازها ب می

مقررات در تمامی موارد باید . مثالهایی از طبقه بندی ها آورده شده است ISO 5145پیوست الف استاندارد 

  .اجرا شود مرتبط

  :آفرین شوند توانند خطر در صورتی که گازها یکی از شرایط زیر را داشته باشند می   2- 2- 7

  )خنثی(ــ خفه کننده 

  ــ اکسید کننده

  ــ قابل اشتعال

  ــ خورنده

  یــ سمـ

  تحت فشارــ 

: مثالبرای . دنباش 2-2-7برخی از گازها ممکن است دارای ترکیبی از خطرات ذکر شده در بند   3- 2- 7

گاز کلر در عین حال . یک سیلندر گاز هیدروژن ترکیبی از خطرات فشار باال و خطر قابلیت اشتعال را دارد

  .خورنده و شدیدًا اکسید کننده استکه خیلی سمی است، 

  )  لی خطراتطبقه بندي ک(انبارش    7-3

. دنمکانهای انبار باید طوری طراحی شده باشند که با گازهای مختلف مورد نیاز کاربر، متناسب باش  3-1- 7

، مطابق با کدهای قابل کاربرد، باید فراهم شوند تا 1جدا کنندهاسب یا تفکیک شده بوسیله فضای من

 باید مکان انبارسازی. ار هم جمع نمودسیلندرها را بتوان بر مبنای طبقه بندی خطر گاز محتوی، در کن

                                                
1  Partitoning  
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و ترجیحاً  باید خشک، دارای تهویه مناسبمحیط انبار . فراهم شود ،سیلندرهای پر و خالی بطور مستقل

باید از انبارش . برسد 65� دمای محوطه انبار نباید به بیش از. ساختار مقاوم به حریق داشته باشد

ان باید اطمینان حاصل کنندکه تفکیک سیلندرها از مواد قابل کاربر. سیلندرها در زیرزمین اجتناب کرد

سیلندرها نباید در مکانهای نزدیک . احتراق مطابق با مقررات ملی مشخص شده، با شیوه مناسب انجام گیرد

خوردگی . های نفتی و یا در معرض مواد شیمیایی خورنده یا دودزا، انبار شوند مواد قابل اشتعال نظیر فرآورده

شده و یا باعث فرورفتگی یا چسبیدن کالهک محافظ ) سیلندر(آسیب به ظرف  آمدنواند موجب وارد ت می

  .شیر سیلندر، به آن شود

برخی از مقرارت . شود توان انبار نمود بوسیله مقررات ملی مشخص می حداکثر مقدار گاز که می  3-2- 7

نظیر مناطق مسکونی، پمپ بنزین، (شده های ایمن انبارش گازها را در مجاورت محیطهای محدود  فاصله

  .مشخص می کنند) …بیمارستان و 

باید تابلوهایی که  است، کارکناناختصاصی استفاده برای که بجز مکانی  ،در محل انبارش سیلندرها  3-3- 7

براحتی قابل دید باشد، نصب گردد و در آن طبقه خطر یا نام گازی که باید انبار گردد و تابلو با عالمت 

در مکانی که گازهای قابل اشتعال یا اکسید شونده  »استعمال دخانیات و افروختن شعله و جرقه ممنوع«

  .گردند، نصب شود انبار می

، برای شیمیایی یا دیگر صدمات مکانیکی منظور جلوگیری از تأثیرات مواده سیلندرهای گاز باید ب  3-4- 7

سیلندرها . انبار شوند در مکانهای حفاظت شده ،دریگر ساییدگی های سطحی روی سیلنخراش، یا دمثال 

هایی که ممکن است اجسام متحرک سنگین به آن اصابت کند یا بر روی آن بیافتد، انبار  نباید در مکان

  . شوند

جلوگیری از خوردگی نباید  به منظورشوند، لیکن  انبار می 1سیلندرها اغلب در فضای باز  3-5- 7

کاهش  به منظور. دنقرار گیر ،نی در معرض رطوبت یا محیط های خورندهسیلندرهای گاز به مدت طوال

در صورت امکان، سیلندر باید در سطوح پوشش داده شده نظیر بتن یا آسفالت که  خوردگی در پایه سیلندر

  .انبار گردد ،باشد نظور جلوگیری از تجمع آب میمه دارای اندکی شیب ب

د طوری استقرار یابند که موجب مسدود شدن راه های خروجی یا سیلندرها نبای ،هنگام انبارش  3-6- 7

دیگر مکانهایی شوند که بطور معمول جهت خروج ایمن افراد در نظر گرفته شده است و از آن استفاده می 

  .شود

  .جلوگیری از افتادن مهار شوند به منظورهای مصرف، باید  کلیه سیلندرهای گاز انبار شده در مکان  3-7- 7

  انبارش برمبناي طبقه خطر     7-4

  کلیات  4-1- 7

در راستای افزایش ایمنی در انبارش گازها بر مبنای طبقه های مختلف  ،توصیه شده زیر اجرایی روشهای

  .شوندمی بکار گرفته این روشها برای گازهای خالص و گازهای مخلوط . خطرمی باشند

                                                
1 - Out of door 



15 

  

  :رفته شوندالزامات کلی زیر باید برای همه طبقه های خطر بکار گ

  .طباق داشته باشندفضاهای انبار، ساختمان ها و اتاقها باید با مقررات کاربردی مرتبط ان  4-1-1- 7

) ، گازهای خنک کننده، دی اکسید کربن LPGبرای مثال (سیلندر گازهای سنگین تر از هوا   4-1-2- 7

  .انجام شده باشد تک برای این فعالینباید در طبقات زیر زمین انبار و نگهداری شوند مگر اینکه ارزیابی ریس

باید در اطراف فضاهای انبار، در » استعمال دخانیات و افروختن شعله و جرقه ممنوع« نشانه  4-1-3- 7

  . نصب شود ی ورودی به اتاق های نگهداری خاصساختمان ها و درب ها

  گازهاي خنثی  انبارش سیلندر   4-2- 7

حاظ شیمیایی غیر فعال، بی بو، بی طعم و بی رنگ بوده و شامل از ل گازهای خنثی خفه کننده  4-2-1- 7

  .گاز دی اکسید کربن نیز یک گاز خفه کننده است. آرگون، هلیوم، نئون، کریپتون و نیتروژن می باشند
  

ضور گاز خنثی در نظر گرفته می شود زیرا بجز شرایط دمایی و فشار باال و  ح به عنواننیتروژن به طور معمول  - 1یادآوري

  . بصورت غیر فعال است ، در بقیه شرایطکاتالیزور

  

توانند خفه کننده  گازهای خنثی در صورتی که جایگزین اکسیژن ضروری برای حیات شوند، می  4-2-2- 7

کمبود باید در مکان هایی که  ،هوای قابل تنفسلوله کشی  دستگاه تنفس یا ماسک متصل به خط .باشند

در مواقعی که غلظت اکسیژن هوا کم است، باید از دستگاه تنفس یا  .باشد اکسیژن وجود دادر در دسترس

  .دشواستفاده  ،هوای قابل تنفسلوله کشی  ماسک متصل به خط

توانند موجب خفگی گردد، باید هوای محوطه انبار آنها  می ،چون گازهای خنثی در مقادیر زیاد 4-2-3- 7

دارند،  مناسب یآموزش دیده که تجهیزات تنفسی و پشتیبانفقط کارکنان صالحیت دار و . بخوبی تهویه شود

مسئولیت بررسی نشت گازهای خنثی و یا ورود به محوطه انبار را داشته باشند و جایی که ممکن است باید 

پذیر و میسر نگردد، هرگز نباید  در صورتی که رفع نشت امکان. نشت گاز وجود داشته باشد، آن را مهار کند

  .اید هوای محوطه را تهویه کردریسک نمود و ب

  اکسید کننده هايانبارش سیلندر گاز  4-3- 7

ولی در حضور یک منبع  هستند های اکسید کننده، از جمله اکسیژن گازهایی غیرقابل اشتعالگاز  4-3-1- 7

گازهای . موجب تسریع در شدت احتراق شوندتوانند موجب بروز احتراق شده و  جرقه یا یک سوخت می

حت شرایط موادی که ت. می باشند (N2O) یدانیتروس اکساز کلر، فلوئور و  عبارت ننده عمدهاکسید ک

و  نفت، روغن اکسیژن با مواد آلی نظیر. توانند در هوای غنی از اکسیژن بسوزند می سوزند معمول در هوا نمی

ادی انرژی آزاد دهد و مقدار زی بشدت واکنش می بوسیله شعله مشتعل گرددگریس یا قیر در صورتی که 

موادی که قابلیت اشتعال در هوا را دارند در محیط های غنی از اکسیژن با شدت بیشتر و دمای  .کند می

  .باالتر می سوزند

شود، الزم  ید استفاده میادی نیتروژن اکس قبل از بکارگیری تجهیزاتی که در آنها از اکسیژن و  4-3-2- 7

هرگونه . پاک شود ،از روغن و گریس و سایر آلودگیها ،با اکسیژناست این تجهیزات بوسیله مواد سازگار 

مات مناسب باشند باید برای اینگونه خد مواد مورد مصرف که با گازهای شدیداً اکسید کننده در تماس می
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و دیگر تجهیزات مورد استفاده در خدمات اکسیژن باید  فشاررگوالتورهای ، اتصاالت و ها  شیرها، لوله. باشند

  .جنس مواد سازگار با اکسیژن و نرخ فشار آن باشنداز 

حجمی  25%، نباید به بیش از Hyperbaric)(از مخازن  به غیرغلظت اکسیژن در محیط کار    4-3-3- 7

(V/V) باید کارکنان  ،حجمی 25%غلظت بیش از ت بروز نشت گاز و احتمال باال رفتن در صور. افزایش یابد

د، باید کارکنان از معرض منبع نبا اکسیژن اشباع شده باش ها هرگاه لباس. دبالفاصله از محوطه تخلیه شون

  .اکسیژن و منابع دارای پتانسیل ایجاد شعله دور شوند و لباسهای آنها از بدنشان خارج گردد

 بوسیله  کهمحلی در و گازهای اکسید کننده باید بصورت جدا از سیلندرهای گازهای قابل اشتعال  4-3-4- 7

روغن، گریس، (ا نباید همراه مواد قابل احتراق گازهای اکسید کننده ر .انبار شوندالزام شده،  تبطمر مقررات

در اینصورت حداقل فاصله ایمن و نیز موانع غیر قابل احتراق باید بر طبق . نگهداری شوند )چوب و کاغذ

  . رعایت شود ،مربوطهمقررات 

  انبارش سیلندر گازهاي قابل اشتعال   4-4- 7

گازهای . شوند نگهدارینباید نزدیک به مواد اکسید کننده  ،گازهای قابل اشتعال مطابق با مقررات مربوطه

 ،یر قابل انفجارگواهی غهای الکتریکی فاقد  قابل اشتعال نباید نزدیک شعله مستقیم، منابع حرارتی و سیستم

  .دشونیا در مجاورت تجهیزات الکتریکی فاقد اتصال زمین، انبار 

کن  آتش خاموش در تأسیسات انبار این گازها بایدجهت مقابله با شرایط اضطراری آتش سوزی   4-4-1- 7

 .در دسترس باشد ،)خشک شیمیایینوع از نوع دی اکسید کربن یا (

باید از یک آشکار ساز  .منظور نشت یابی گازهای قابل اشتعال، نباید از شعله استفاده شوده ب  4-4-2- 7

 .بدین منظور استفاده شود ... )مانند مایع، کف یا ( نشت ابل اشتعال یا محلول آشکار سازق نشت ویژه گاز

داشته  وجود ...نظیر غیر قابل انفجار و  در تجهیزات الکتریکی باید کد الکتریکی قابل بکارگیری  4-4-3- 7

کتریکی قابل حمل به در محیط های دارای گازهای قابل اشتعال نباید تلفنهای همراه و تجهیزات ال. باشد

 .همراه داشت

گرم کردن محوطه انبار باید بوسیله بخار، آب داغ و دیگر روشهای غیر مستقیم ایجاد حرارت   4-4-4- 7

 .گرم کردن محوطه انبار با شعله یا آتش مستقیم باید ممنوع اعالم شود .باشد

  .وندشنصب  آب در نزدیک محل استفاده از سیلندرها، باید دوشهای  4-4-5- 7

رت وجود نشت، آتش سوزی یا در موقــع بروز شرایط اضطراری در کار با گازهای قابل اشتعال، در صو

در صورتی که نتوان جریان گاز را بالفاصله قطع نمود، . کنندمحوطه را تخلیه  تسرعبه کارکنان باید  ،انفجار

نان واجد شرایط و آموزش دیده، باید فقط کارک. انجام داد بوجود آمده،ی در جهت اطفاء حریق نباید تالش

  .مسئولیت مهار کردن  آن وضعیت را داشته باشند

دقت الزم بعمل باید منظور حفاظت فردی در مقابل انفجار احتمالی سیلندرها ه ب ،درخصوص گاز استیلن

ت باید بر روی سیلندری که در اثر قرار گرفتن در معرض آتش یا بدلیل گرم شدن داخلی، داغ شده اس. آید

شود و کارکنان محوطه را تخلیه نمایند و فقط این کار  پاشیدهبه میزان فراوان آب  ،با رعایت فاصله مناسب
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شده و پس از آن  پاشیدهزمانی متوقف شود که بطور پیوسته بمدت چندین دقیقه آب بر روي سیلندر 

  .در آب غوطه ور شود ،آنساعت قبل از انتقال  24سپس به مدت . سیلندر بصورت مرطوب باقی بماند

 شود مقررات بکارگیري، استفاده میی که از این گازها در مقادیري بیش از حد مجاز اشاره شده در سازماندر 

باید روش کار مقابله با شرایط اضطراري تهیه شده باشد و در آن دستورالعمل مقابله با شرایط اضطراري 

  .قید شده باشد و موارد مرتبطها  تعال و مسئولیتمربوط به گازهاي قابل اش

  انبارش سیلندرهاي گاز محتوي گازهاي خورنده و سمی   4-5- 7

قرار . اکسیژن را دارند شدن با غیر از آتش سوزي، خفگی یا اشباع برخی از گازها خطراتی مازاد  4-5-1- 7

قبل . متی گرددتواند موجب بروز خطرات جدي و سال گرفتن کارکنان حفاظت نشده در معرض این گازها می

آموزشها و . شود باید مطالعهبرچسب و برگه اطالعات ایمنی همراه آن  ،تفاده از گازهاي سمیاز اس

هاي انبارش سریع اینگونه  به کارکنانی که در محیطهاي الزم در خصوص خطرات این گازها باید  راهنمایی

تا حد امکان باید . قرار بگیرند، ارائه گرددکنند و بطور اتفاقی ممکن است در معرض این گازها  گازها کار می

کارکنان در معرض این گازها قرار نگیرند و نباید تحت هیچ شرایطی  حد امکان، جوانب احتیاط بعمل آید تا

  .بیشتر شود مرتبط معین شده در مقررات) حدود غلظت(غلظت این گازها در محیط از سطوح 

ایی هاي مفهومی وجود ندارند، لذا کاربر باید به برگه اطالعات به منظور انبارش این گازها راهنم 4-5-2- 7

و استفاده از گاز مورد نظر ارائه  شکه بوسیله فروشنده گاز براي راهنمایی مناسب در انبار 1ایمنی مواد

 .تماس گرفته شود تامین کنندهشود، رجوع نموده و در صورت داشتن هرگونه سؤال باید با  می

گیرند در مقادیر غلظت متجاوز از مقادیر معین  ه در آن این گازها مورد مصرف قرار میسازمانی ک  4-5-3- 7

اي از  مقابله با شرایط اضطراري و خالصه به منظورشده در قوانین بکارگیري آن گاز، باید برنامه کاري معینی 

 کردهیه اقدامات ضروري جهت مشخص کردن شرایط اضطراري، شامل گازهاي خیلی سمی یا خورنده ته

  .باشد

بدلیل خطرناک بودن طبیعت گازهاي سمی و خیلی سمی، به کاربران چنین گازهایی توصیه   4-5-4- 7

شود جهت دریافت اطالعات کاملتر در خصوص جابجایی و روش کارهاي مربوط به شرایط اضطراري با  می

اقعی که کارکنان در معرض غلظت جهت انجام اقدامات درمانی در مو. گاز ارتباط برقرار نمایند تامین کننده

  .ریزي شده باشد گیرند، باید ترتیب انجام اقدامات درمانی از قبل برنامه هاي زیاد قرار می

به منظور اجتناب از تماس گاز با پوست، چشم یا تنفس هرگونه گاز سمی، خورنده یا سمی،   4-5-5- 7

یی که گازهاي خورنده در آن مورد استفاده قرار مکانها. تجهیزات حفاظت کارکنان باید در دسترس آنها باشد

باید . هاي اضطراري و منبع شستشوي چشم تجهیز شده باشند شوند، باید با دوش گیرند یا انبار می می

  . امکانات معالجه اورژانسی و سریع، شامل کمکهاي اولیه فراهم شود

                                                
1 -Material Safety Data Sheet 

 



18 

  

ده و عملیات بکارگیري گازهاي خورنده فقط باید کارکنان صالحیت دار و آموزش دیده مجاز به حمل، استفا

هاي ضروري، تجهیزات حفاظتی و  آموزش باید دربرگیرنده خطرات موجود در مواد، احتیاط. و سمی باشند

  .روش کارهاي اضطراري باشد
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  پیوست الف

  )اطالعاتی(

  کتابنامه

  

  

[1] ISO 2503, Gas welding equipment – Pressure regulators for gas cylinder used in 

welding, cutting and allied processes up to 300 bar.  

[2] ISO 7291, Gas welding equipment – Pressure regulators for manifold system used 

in welding, cutting and allied processes up to 300 bar. 

[3] ISO 14113, Gas welding equipment – Rubber and plastic hose and assemblies for 

use with industrial gases up to 45 MPa (450 bar). 

[4] ISO 14114, Gas welding equipment – Acetylene manifold system for welding, 

cutting and allied processes – General requirement. 

[5] ISO 15615, Gas welding equipment – Acetylene  manifold system for welding, 

cutting and allied processes – Safety requirement in high-pressure devices.  
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