 -01شیرهای خروجی و رگوالتورها باید اتصاالت متناسب

ببا گباو مبور

استفا ه اشته باشند.

 -01هر یک او اجزای سیستم پرفشار که امکان جداسباوی و بسبتن آنهبا وجبو
ار  ،باید ابزار رهاساوی فشار ( )Pressure Relief Devicesخاص خو را اشبته

 -00هرگز او مبدل ( )Adaptorر حد فاصل سبینندر و رگوالتبور اسبتفا ه

باشند .اطاینان او صپت و تناس

نکنید.

 -01ر مور گاوهای خطرناک ،باید گاو رهاساوی شده را او طریق هو و کانال

 -01اتصاالت روی سینندر و رگوالتور نباید خینی سست و یا بیش او حد،

به مکان های بی خطر انتقال ا .

سفت شده باشد.

 -01ر صورت کار با گاوهای قابل اشتعال و اکسید کننده و یا ومانی که گاوهای

 -01او نوار تفنون ،موا روان کننده و روگیر اسبتفا ه ننااییبد .اسبتفا ه او

پرفشار و کم فشار به مجاوعه ای او لوله های معاولی وصل شبده انبد ،بایبد ببه

اتصاالت سالم و استاندار برای اطاینان او عدم نشت گاو کفایبت نابو ه و

منظور پیشگیری او برگشت گاو او شیرهای کنترل استفا ه ناو .

وسایل اضافی مانع روگیری مناس

میشوند.

این تجهیزات بر عهده کاربر است.

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 -01هرگز سینندر گاو را وباره پر نناو ه و او آن برای ذخیره ساوی ما ه گباوی

 -01هرگز اتصاالتی که ر کارخانه ساونده رگوالتور ،روی آن تعبیبه شبده
است با اتصاالت سایر تجهیزات گاوی جایگزین نناایید.

یگری استفا ه نناایید.
 -11اگر گاو به طور تصا فی به رون سینندر برگشت خور ه و یبا ببه اخبل آن

 -01پس او اتصال رگوالتور به سینندر گاو ،اقدامات ویر را انجام هید:

را به فروشنده اطالع هید.

مکیده شد ،سینندر گاو را عالمت گذاری و مرات

ت

 پیچ تنظیم رگوالتور را ر جهت خالف حرکت عقربههای ساعت آنقدر
بچرخانید تا سست شدن آن را احساس ناایید.
 پشت سینندر به گونهای بایستید که شیر خروجبی مقاببل چهبره شباا

19/5

.

قرار نداشته باشد.
روی آن نگاه نکنید.
گاو را شنیده و افزایش فشار را ر فشارسنج پرفشار مشاهده ناایید.

ماکن است موج

سر رگای افرا ر ومینه باو یا بسبته ببو ن آن شبو .

پ ش

.

 شیر متصل به سینندر گاو را آهسته باو ناایید تا صدای ناشی او خروج

چهارم حداکثر مقدار باوشدن برگر انید ( بباو ببو ن کامبل شبیر سبینندر،

ذ

12

 هنگام تنظیم رگوالتور به طور مستقیم به شیشبه یبا صبفپه پالسبتیکی

 شیر خروجی سینندر را به طور کامل و تا انتها باو ناو ه و سپس تا یک

ل ل

آ

گ

1

خطر همواره در کمین شماست!

هرگز به مهارت خو ر کار با وسایل پرخطر مغرور نشوید و ضان رعایت کنیه
اصول ایانی ،آما گی الوم را برای مقابنه با حوا ث احتاالی اشته باشید.

پاره ای او حوا ث ،ناشی او تالش افرا برای باو کبر ن شبیر سبینندرهای
گاو قبالً باو شده با استفا ه او آچار میباشد ).


ر مور سینندرهای گاو استینن ،به منظور آما گی جهت بسبتن سبریع

شیر خروجی ر مواقع اضطراری ،آن را بیش او یک و نیم ور باو ننابو ه
و ر صورتی که قابنیت باو وبسته ناو ن آن با ست وجو نبدار  ،آچبار

حط

مخصوص این کار را ر هنگام استفا ه روی مپور چرخنده باقی بگذارید.
ظ پش
پ

4

لک

ک

ق

ت

آ س Safety-office@um.ac.ir

آ

آ
ل

.
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چپ

م1314 -

شگ

یک گاو پرفشار به هر ما ه یا مخنوطی گفته می شبو  ،کبه ر مبای

پ ش

ل

 11رجه سانتیگرا با فشار مطنق  ) 11/1 psia( 111kPaیبا بیشبتر

 -0او خطرات گاو مور استفا ه کامالً آگباهی اشبته باشبید .عبالوه ببر

رون ظروف مخصوص وار شده باشد .خطر کاربر گاوهای پرفشار

خطر ناشی او فشار ویا گاو ،خطرات یگری نظیبر سبایت ،خورنبدگی،

بیش او موا مایع و جامد است .ر صورتی که شیرخروجی

اشتعال ،خفه کنندگی ،اکسید کنندگی و غیره نیز ر کاین کاربران ببو ه و

به مرات

سینندر شکسته و او آن جدا گر  ،مقدار فشار ایجا شده مبی توانبد
سینندر را مانند یک راکت جنگی به حرکت رآور ه و ببه راحتبی او
میان یواره های آجری عبور هد.

روی طراحی سیستم مور استفا ه موثر است.
 سینندرهای گاو را ر مپنی خشک ،سر  ،کامالً تهویه شونده و ور او مبوا

چشم استفا ه ناایید.

قابل اشتعال ،شعنه ،جرقه و مای بیش او  11رجه سانتیگرا قرار هید.
 سینندر گاوهای قاببل اشبتعال را ر فاصبنه حبداقل  1متبری او سبینندرهای



 -1هنگام کار با سیستم های گاو پرفشبار ،هابواره او ابزارهبای مپباف
 -1هرگز به افرا غیرآمووش یبده ،اجباوه اسبتفا ه او سبینندرهای گباو

اکسیژن و موا اکسیدکننده قرار ا ه و حتی االمکبان ببه وسبینه یبک جبدار

پرفشار را ندهید.

مقاوم ( با ارتفاع  0/1متر و قابنیت  11قیقه مقاومت ر برابر آتش سبووی )

 -1عالیم و برچس

آنها را او عوامل خطرآفرین مجزا ناایید.

شرایطی مپو شو  .سینندرهای گباوی فاقبد عال بم و یبا ارای عالیبم و

سینندرهای گاو را ر برابر شرایط آب و هوایی نامساعد ،رطوبت ومبین و

برچس

های نشان هنده مپتوای سینندر نباید تپت هبیچ

های مخدوش و متناقض را نباید مور استفا ه قرار ا .

 -1مطائن شوید که مپتوای گاوی رون سینندر ،متناس

ونگ و گی ناشی او آن مصون نگاه ارید.
 او قببرار ا ن سببینندرها ر فیبباهای بسببته و ویرسببط و کنببار مسببیرهای

ببا سیسبتای

است که شاا قصد اتصال به آن را ارید.
 -1یک سینندر گباو پرفشبار را هرگبز ببدون رگوالتبور مناسب

خروجی خو اری ناایید.
 ر هنگام ذخیره ساوی و یا انتقال سینندرها سرپوش روی آن باید به صورت

مبور

استفا ه قرار ندهید.
 -1او رگوالتورهایی استفا ه کنید که هم ارای فشارسنج های پرفشبار و

مپکم روی آن قرار ا ه شده باشد.
 سینندرهای خبالی را جبدا او سبینندرهای پبر نگهبداری نابو ه و هابواره
مقداری فشار گاو رون آن باقی بگذارید تا او مکش هبوا و ورو آلبو گی و

هم کم فشار باشند .این امر ،امکان تنظیم فشار رون سیستم و سبینندر را
فراهم می نااید.

رطوبت به اخل سینندر و احتاال انفجار جنوگیری به عال آید.
 کنیه سینندرهای پرفشار حاوی گاوهبای قاببل اشبتعال و تجهیبزات مربوطبه
گ

ذ

قل

پ ش

بایستی اتصال الکتریکی به ومین اشته باشند.

 سینندرها را هاواره به حالت ایستا ه نگهداری ناو ه و با کاک ونجیبر
یا تساه چرمی و ر باالی مرکز ثقل به اشیاء ثابت یا یوار ببندید.

 او تااس روغن ،گبریس و سبایر مبوا سبوختنی ببا سبینندرهای اکسبیژن و
گاوهای اکسیدکننده پیشگیری ناایید.

 او افتا ن و برخور شبدید سبینندرهای گباو و غنتیبدن آنهبا ر هنگبام
نگهداری ،حال و استفا ه پیشگیری ناایید.

 برای جابجایی سینندرهای بزرگ او گاری مخصوص استفا ه ناو ه و آنهبا را
ر حین انتقال به کاک گیره و ابزارهای نگهدارنده تثبیت ناایید.

 گاوهای مختنف را به صورت جداگانه و ر مپل خاص خو قبرار ا ه

 -1هرگز او یک فشار سنج ر فشارهای باالی  11رصبدحداکثر مقبدار

 هرگز یک سینندر گاو را با استفا ه او سرپوش روی آن بنند نکنید.

قابل مشاهده روی صفپه ناایشگر آن استفا ه نناایید .به عنوان مثال اگبر

و براساس نوع گاو ،گروه بندی ناایید .ببه عنبوان مثبال ،گاوهبای قاببل

سیستم شباا قابنیبت رسبیدن ببه فشبار  75 psiرا ار  ،فشارسبنج مبور

اشتعال را نباید ر مجاورت گاوهای اکسیدکننده قرار ا .

استفا ه باید الاقل قابنیت ناایش  100 psiرا اشته باشد.

 سینندرهای گاو استینن را هاواره ر حالت ایستا ه نگهداری نااییبد .ر

 -1فشارسنج هایی را که نشانگر آنها ر هنگام برطرف ساوی فشبار ببه

صورتی که سینندر برای مدت طوالنی ر حالت افقی نگبه اشبته شبده
است ،آن را تا  11ساعت مور استفا ه قرار ندهید.

1

نقطه صفر بر نای گر ند ،فوراً تعویض ناایید.
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