
  
  اكسيژن هاي كپسول با كار هنگام در ايمني نكات

  

  

  : فشار تحت كپسولهاي با كار مورد در ايمني نكات : عمومي هاي توصيه
 

 خروج به منجر اكسيژن هاي سيلندر هاي شير خصوصاً سريع بازكردن . كنيد بسته و باز آهسته را شيرها -١

 و شود قطع گاز جريان كه كنيد بازوبسته حدي تا را آنها همچنين شد، خواهد لحظه يك در سريع اكسيژن

 . نكنيد موردوارد بي فشار

 خطر از تا باشد فرد به پشت ) فشار گيج ( فشارسنج كه شود دقت اكسيژن كپسول شير كردن باز هنگام در -٢

 . گردد جلوگيري اتاق در حاضر افراد يا فرد چشم داخل به پرتاب و مانومتر احتمالي شكستن

 كنيد بازرسي منظم طور به ديدگي آسيب گونه هر از را سيلندر بدنه و رگالتور ، شيلنگ -٣

 كنيد فرض پر را سيلندرها تمام هميشه -٤

 كنيد محافظت آفتاب حد از بيش گرماي و مستقيم نور از را گاز سيلندرهاي -٥

  . كنيد جدا هم از را خالي سيلندرهاي و پر سيلندرهاي -٦

   كنيد دور فشار تحت سيلندرهاي كنار از را گير آتش و اشتعال قابل مواد -٧



 استفاده گريس و چربي ، روغنكاري از عنوان هيچ به ) اكسيژن به مربوط ( ها مهره و شير شدن روان براي -٨

 . شود انفجارمي باعث اكسيژن با گريس و روغن تماس ، نكنيدزيرا

  .كنيد برطرف را آن سريعاً  اكسيژن كپسول شيرهاي اطراف در چربي و آلودگي هرگونه مشاهده هنگام -٩

 ايستاده خود پاي روي كه بالوني ، باشيد مواظب حتي و نكنيد پرتاب را بالون ، بارگيري و تخليه هنگام - ١٠

 بي ، نمائيد استفاده آن اكسيژن از خواهيد نمي كه زماني تا و نكند اصابت زمين به و نشده است واژگون

 موتور بوسيله را اكسيژن سيلندر موقع هيچ ضمناً  . نكنيد جدا بالون سر از را شير حافظ كالهك جهت

  . ننمائيد حمل آن نقليه مشابه وسيله ويا سيكلت

 . برويد ايمن تجمع محل به سوزي آتش و انفجار مانند حادثه بروز مواقع در - ١١

 كنيد خودداري سيلندر رگالتور و شير به زدن ضربه از  - ١٢

 آنهاجلوگيري افتادن از زنجير يا تسمه كمك به و كرده نگهداري ايستاده كامل طور به را گاز سيلندر  - ١٣

  . كنيد

 كنيد خودداري زمين روي سيلندر غلتاندن از - ١٤

 . كنيد استفاده كار اين مخصوص دستي چرخ از سيلندرها جابجايي براي  - ١٥

 . نشود وارد صدمه سيلندرها به كه كنيد دقت ها ماشين داخل از سيلندرها تخليه و آوردن پائين هنگام - ١٦

 كنيد. منتقل تعميرگاه به و كرده خارج كار از را ،معيوب ديده آسيب سيلندرهاي - ١٧

 . كنيد نصب مناسب نشاني آتش كپسول حتمأ فشار تحت كپسولهاي نگهداري محل در - ١٨

 .نمائيد خودداري استفاده هنگام گريس يا روغن به آغشته دستكش يا لباس ، دست تماس از - ١٩

 اكسيژن با كار هنگام در دخانيات استعمال بودن ممنوع - ٢٠

   

 

  : اكسيژن سيلندرهاي
قابل  ازمواد و گردد تهويه بخوبي نميگرد قرار استفاده مورد درمواقعي كه اكسيژن سيلندرهاي نگهداري محل

  .شود داشته نگه دور احتراق

 : نظافت
 گريسها و ها وغبار،ماسه،روغن گرد با تجهيزات آلودگي . نگهداريد تميز هميشه را اكسيژن الف) تجهيزات

 . گردد مي حريق پتانسيل ايجاد باعث



 صورت الزم احتياطي ،اقدامات آنها داشتن نگه باتميز لذا دارند قرار آلودگي معرض در بيشتر پرتابل ب) تجهيزات

 . پذيرد

 استفاده ) اتصاالت انجام و فشار رگالتور نصب مانند ( تجهيزات نصب براي تميز هاي دستمال و دستكش پ) از

 . كنيد

  شود مي حريق دچار راحتي به تواند مي روغني مواد با آلوده لباسهاي . باشد تميز بايد استفاده مورد كار ج) لباس

  

 را كپسول سوپاپ شير وروغني چرب هاي دستكش يا و ها دست با هرگز

  شود جلوگيري خورنده مواد و روغن با اكسيژن كپسول ازتماس و بازنكنيد

 


