
Stosowanie gazów / technicze
wskazówki bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo to najważniejszy element każdej wykonywanej pracy.
Dlatego w zakresie stosowania sprężonych gazów i butli z gazami
sprężonymi określono szereg przepisów i zasad. Pod pojęciem stosowania
rozumiemy tutaj wiele różnych czynności, między innymi transport na
drogach publicznych i wewnątrz zakładów, magazynowanie,
przygotowywanie do użytkowania, opróżnianie butli gazowych i bezpośrednie
wykorzystanie gazów.

W tym dokumencie rezygnujemy jednak z pełnego wymieniania wszystkich
przepisów i regulacji. Niniejsza broszura ma przede wszystkim przedstawić
ogólne wskazówki w zakresie bezpiecznego stosowania gazów, które
wynikają z naszych doświadczeń. Specjalne wskazówki odnośnie
konkretnych gazów znajdują się w opracowanych dla nich kartach
charakterystyk substancji i kartach danych produktu. 

Oczywiście należy stosować się do przepisów ustawowych, wiążących
norm i regulaminów. Również Europejskie Stowarzyszenie Gazów
Technicznych EIGA, na stronie www.eiga.be oferuje szeroką gamę informacji
w zakresie stosowania gazów.

Niezależnie od powyższego oferujemy Państwu przeprowadzenie szkoleń dla
pracowników w zakresie transportu, magazynowania i zastosowania gazów.
Szkolenia takie przeprowadzają nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa, którzy
odpowiedzą na Państwa pytania.

Karta charakterystyki

substancji



Przed zastosowaniem gazu konieczne jest zapoznanie się z jego
specyficznymi właściwościami. Gazy mogą mieć różne właściwości: palne,
utleniające, trujące, łatwopalne, żrące. Niektóre z gazów charakteryzują się
wieloma takimi właściwościami. Gazy obojętne nie są substancjami
szkodliwymi, ale mogą prowadzić do zmniejszenia stężenia tlenu w powietrzu
a tym samym mogą mieć działanie duszące.
Pojemniki i butle ciśnieniowe mogą zawierać gazy sprężone, pod ciśnieniem
skroplone lub pod ciśnieniem rozpuszczone.
Główne właściwości gazów wymienione są na naklejkach znajdujących się na
butlach/ pojemnikach lub w kartach charakterystyk substancji, które firma
Messer przekazuje do wiadomości.

Właściwości gazów:

• Gazy palne tworzą z powietrzem i innymi substancjami utleniającymi
niebezpieczne mieszanki palne.

• Gazy samozapalne mają temperaturę zapłonu < 100 st. C. Gazy takie mogą
zapalić się już w temperaturze pokojowej, o ile mają kontakt z powietrzem
czy innymi substancjami utleniającymi.

• Gazy utleniające wzmagają procesy spalania, same jednak nie są palne.

• Gazy żrące są agresywne dla wielu materiałów, a w szczególności dla
metali, mają one działanie żrące na skórę i błony śluzowe.

• Gazy trujące mogą być dla ludzi silnie szkodliwe lub nawet spowodować
śmierć, o ile są one wdychane lub dojdzie do ich absorpcji przez skórę.

• Gazy zagrażające środowisku naturalnemu mogą spowodować
uszkodzenie warstwy ozonowej, mogą przyczyniać się do globalnego
ocieplenia klimatu, mogą też być szkodliwe dla wód.

• Niektóre gazy zakwalifikowane są jako rakotwórcze lub obniżające
płodność i mogą one powodować u ludzi długookresowe szkody
zdrowotne.

Właściwości gazów

Specyfikacja techniczna

Symbole służą  do szybkiego

rozpoznania właściwości gazów



Magazynowanie

W pomieszczeniach, gdzie składowane są butle gazowe należy zawsze
zapewnić odpowiednią wentylację. W przypadku składowania butli na
zewnątrz warunek ten najczęściej jest automatycznie spełniony, ale w
przypadku pomieszczeń magazynowych należy zapewnić odpowiednią ilość
kanałów (otworów) wentylacyjnych. Otwory wentylacyjne powinny być
rozmieszczone równomiernie w pomieszczeniu naprzeciw siebie. Osoby
nieuprawnione nie mogą mieć wstępu do magazynu.

Butle gazowe nie mogą być składowane na traktach komunikacyjnych, w
garażach, na przejazdach, przejściach, w korytarzach, na klatkach
schodowych, a w szczególności na drogach ewakuacyjnych. Butle powinny
być ustawione w pozycji stojącej i zabezpieczone przed przewróceniem się.
W pozycji leżącej butle muszą być odpowiednio zabezpieczone tak, aby nie
mogły się przemieszczać. W przypadku butli zawierających gazy skroplone lub
rozpuszczone pod ciśnieniem istnieje niebezpieczeństwo, że zawór butli
wypełni się fazą ciekłą. Przed poborem gazu, butle takie należy przez
odpowiedni czas przechowywać w pozycji stojącej, a przed podłączeniem
reduktora ciśnienia, zawory należy przedmuchać.

Nie wolno przechowywać butli gazowych razem z materiałami palnymi
(papierem, drewnem, cieczami palnymi) - w tym zakresie należy uwzględnić
zawsze odpowiednie odległości ochronne.

Butle gazowe nie powinny być wystawione na działanie czynników
atmosferycznych, jak deszcz czy śnieg. Zalecana jest ochrona przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W przypadku bliskiego
sąsiedztwa źródeł ciepła należy zapewnić taką odległość od niego, aby
powierzchnia butli nigdy nie nagrzewała się powyżej 50 st. C.
 

Bezpieczne obchodzenie się z gazami



Zastosowanie gazów jest obecnie konieczne w wielu różnorodnych obszarach
przemysłu. Obszary te obejmują zastosowanie gazów technicznych podczas
procesów spawania, gazów o wysokim stopniu czystości i mieszanek
gazowych w badaniach i analityce lub gazów medycznych w szpitalach.
Zasadniczo obowiązuje założenie, że korzystać z butli gazowych może
wyłącznie personel z odpowiednim przygotowaniem. Szkolenia należy
powtarzać w regularnych odstępach czasowych (minimum raz do roku).
Wszystkie konieczne informacje znajdują się w kartach charakterystyk
substancji, kartach danych produktu i w odpowiednich przepisach.

Należy stosować się  do poniższych głównych zasad bezpiecznego

postępowania:

• Należy zapewnić dostęp do informacji o specjalnych właściwościach
danego gazu (ciśnienie, maksymalne wielkości poboru np. skroplone gazy
pod ciśnieniem – patrz poniżej), palność, toksyczność, granice
wybuchowości, kompatybilność materiałowa, możliwe reakcje),
przygotować instrukcję roboczą.

• Należy używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, takiego jak
rękawice, obuwie itd.

• Transport butli gazowych powinien odbywać się zawsze z zamkniętym
zaworem i założonym kołpakiem ochronnym (bez podłączonej armatury).
W celach transportowych należy stosować wyłącznie odpowiednie
przystosowane do tego celu środki (np. specjalne wózki do transportu butli
gazowych).

• Na stanowisku pracy należy przygotowywać tylko taką ilość gazów, jakie
rzeczywiście konieczne są do kontynuacji danego procesu.

• Butle gazowe należy chronić przez niedopuszczalnym nagrzewaniem w
wyniku działania instalacji grzewczych lub otwartych płomieni.

• Zabezpieczać butle przed przewróceniem się.

• Przed uruchomieniem (tzn. przed podłączeniem butli) należy skontrolować
naklejkę informacyjną o charakterze niebezpieczeństwa towaru/substancji,
w celu wykluczenia pomyłki w zakresie rodzaju gazu czy stężenia danej
mieszanki gazowej. Nie wolno usuwać ani uszkadzać żadnych symboli czy
oznakowań. Pełne i puste butle należy tak oznakować, aby nie było
możliwości ich zamiany.

Stosowanie butli ciśnieniowych



• Należy zapewnić odpowiednią wentylację; w przypadku gazów trujących
należy stosować odpowiednią instalację wyciągową, należy również
zwrócić uwagę na gęstość gazów (czy są lżejsze czy cięższe od powietrza).

• Przed otwarciem zaworu butli gazowej należy upewnić się, czy układ
odbiorczy jest szczelnie podłączony lub w razie takiej konieczności, został
przepłukany oraz czy pokrętło reduktora ciśnienia jest zluzowane. Przed
pierwszym uruchomieniem, a w okresie późniejszym zawsze w
regularnych odstępach, przeprowadzić należy kontrolę całego układu

• W celu zapobiegania silnemu ochłodzeniu zaworu butli i reduktora ciśnienia
dopasować należy wielkość poboru do rodzaju gazu i specyfikacji armatury.
Większe pobory wymagają zastosowania odpowiedniej armatury i
ewentualnego podłączenia równoległego większej liczby butli lub wiązek.
Oblodzony zawór butli może być bardzo ostrożnie rozmrażany, wyłącznie
za pomocą ciepłej wody, ciepłych materiałów tekstylnych lub ciepłego
strumienia gazu obojętnego.

W przypadku gazów, które w temperaturze pokojowej występują  w

formie skroplonej pod ciśnieniem, należy uważać na:

• Proces parowania odbywa się kosztem ciepła zawartego w cieczy, dlatego
podczas pobierania gazu zawartość butli ochładza się. W efekcie
występuje spadek ciśnienia. W przypadku dużych poborów i/lub dłuższych
czasów użytkowania, ciśnienie w butli może spaść nawet poniżej ciśnienia
atmosferycznego, co powoduje, że niemożliwy staje się dalszy pobór gazu.

• Podgrzewanie butli w celu podwyższenia ciśnienia w jej wnętrzu jest
możliwe wyłącznie za pomocą kąpieli wodnej lub dmuchawy (temperatura
butli  nie może jednak przekroczyć 50 st. C). Nigdy nie wolno podgrzewać
butli za pomocą otwartego płomienia! Należy unikać miejscowego
przegrzania butli. Nawet w przypadku lokalnego nagrzania może dojść do
znacznego podwyższenia ciśnienia, odpowiadającego ciśnieniu par
skroplonego gazu w tej temperaturze.

• Jeśli gaz pobierany jest z butli w fazie ciekłej,  należy stosować butlę
wyposażoną w rurkę wgłębną. Ciecz pobierana jest poprzez wykorzystanie
jej własnego ciśnienia lub dzięki występowaniu tzw. poduszki gazowej.

Odnośnie stosowania butli gazowych obowiązują  poza tym następujące

ograniczenia:

• Tylko autoryzowane punkty mogą zajmować się napełnianiem butli
gazowych.

• Butle gazowe nie mogą być stosowane jako zbiorniki buforowe lub
pojemniki zbiorcze dla produktów.

• W przypadku butli gazowych, których zawory są ze sobą połączone za
pomocą przewodów może dojść do zanieczyszczenia wszystkich
połączonych butli, jeśli wystąpi wyrównywanie się ciśnień, a układ gazowy
został zanieczyszczony. Gazy skroplone będą zawsze się zbierały w
miejscu o najniższej temperaturze.



Po zakończeniu prac należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

• W przypadku przerw w pracy lub po zakończeniu użytkowania gazu zawsze
należy pamiętać o zamknięciu zaworu butli i o rozprężeniu reduktora
ciśnienia, w celu uniknięcia niekontrolowanego wzrostu ciśnienia lub
wypływu gazu.

• Puste butle muszą być odpowiednio oznakowane, aby uniknąć ich
zamiany. Butli ciśnieniowych nie należy nigdy opróżniać aż do ciśnienia
atmosferycznego tak,  aby nie doszło do wniknięcia powietrza do butli
podczas transportu.

• Butle, które zostały zanieczyszczone w skutek zassania powietrza, muszą
być oznakowane w odpowiedni sposób i przekazane dostawcy wraz z
odpowiednią informacją. W ten sposób uchronić się można przed
zanieczyszczeniem gazów podczas następnych dostaw.

• Butle gazowe ze stwierdzonymi wadami zewnętrznymi i wewnętrznymi
muszą być odpowiednio oznakowane i przekazane do producenta gazu
(firmy Messer).

Gazy o specjalnych właściwościach:

Tlen:

Należy stosować wyłącznie odpowiednie materiały, dopuszczone do pracy
z tlenem. Elementy składowe instalacji (w szczególności manometry,
armatura, połączenia śrubowe) nie mogą zawierać żadnych olejów ani
smarów oraz muszą być odpowiednio oznakowane. Należy uwzględnić
specjalne zagrożenia dotyczące wzbogacania powietrza w tlen w zamkniętych
pomieszczeniach i przestrzegać odpowiednich przepisów.

Gazy palne i samozapalne:
Nadzwyczaj ważnym kryterium jest tu szczelność instalacji. W szczególności
należy zwrócić uwagę na wszystkie czynności w zakresie ochrony
przeciwwybuchowej. Wszystkie substancje łatwopalne muszą być usunięte z
obszarów, gdzie możliwe jest powstanie płomienia. Przed podłączeniem butli
gazowych, zawierających gazy palne i samozapalne cały układ poboru takiego
gazu musi być przepłukany gazem obojętnym w celu usunięcia z niego
powietrza czy innych gazów powodujących zapłon; zasada ta obowiązuje
również w przypadku zakończenia procesu pobierania takich gazów. Cała
reszta gazu, zawarta w układzie, musi być wypłukana za pomocą gazu
obojętnego aż do osiągnięcia stanu wolnego od zagrożeń.

Gazy trujące:

Stosowanie trujących gazów i mieszanek gazowych zawierających trujące
składniki wymaga zachowania najwyższego stopnia ostrożności. Osoby, które
mają pracować z takimi gazami, muszą przejść odpowiednie szkolenie i
posiadać odpowiednie kwalifikacje. Absolutna szczelność układu to
najważniejsza zasada. W zależności od możliwości należy pracować z
zastosowaniem odpowiednio zaprojektowanych odciągów. Pomocne są
również urządzenia sygnalizujące i alarmowe, ostrzegające przed
niebezpiecznym wzrostem stężenia gazu w powietrzu. Należy zawsze
mieć maski gazowe przy sobie lub w zasięgu ręki. Gaz płuczący musi być
pobierany z osobnej butli, w celu wykluczenia możliwości dostania się gazu
trującego do pozostałego układu zasilania gazem. Należy zamontować zawór
zwrotny w celu zabezpieczenia systemu zasilania gazem płuczącym,
a funkcjonowanie tego zaworu musi być regularnie sprawdzane. Gazy służące
do płukania muszą być odpowiednio filtrowane.



Właściwa wymiana butli

W celu opróżnienia butli należy podłączyć ją do odpowiedniej stacji
rozprężającej lub odpowiedniego reduktora ciśnienia. Zalecamy poniższy
sposób postępowania:

Najpierw należy zamknąć zawór pustej butli przez przekręcenie pokrętła w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Następnie zluzować
sprężynę nastawczą reduktora ciśnienia, poprzez wykręcenie do oporu
pokrętła sprężyny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Dzięki temu stożek regulacyjny zamyka reduktor ciśnienia wskutek działania
siły docisku sprężyny. W przypadku gazów niebezpiecznych (korozyjnych,
toksycznych, palnych, samozapalnych) należy następnie przepłukać gazem
obojętnym części aparatury odbiorczej pracującej pod wysokim ciśnieniem.
Dopiero teraz można odkręcić nakrętkę zabezpieczającą na króćcu zaworu;
należy zwrócić uwagę na kierunek gwintu „lewy” lub „prawy”.

Przed podłączeniem nowej butli gazowej należy skontrolować pierścieniową
uszczelkę przy króćcu podłączeniowym reduktora pod kątem pęknięć,
wyszczerbień i innych odkształceń. Jeśli uszczelka ta jest uszkodzona, to
należy ją koniecznie wymienić  na nową, wykonaną z dopuszczonych
materiałów (uwaga: niewłaściwy materiał uszczelki spowodować może
powstanie niebezpiecznych reakcji chemicznych). Uszkodzone i nieszczelne
zawory muszą być poddane naprawie przez uprawniony personel (np.
producenta).

Następnie należy przykręcić do króćca zaworu butlowego nakrętkę reduktora.
Na początku ręcznie dokręcamy ją do oporu , a następnie za pomocą
odpowiedniego klucza (zwrócić uwagę na prawy lub lewy kierunek gwintu).
Poprzez powolne otwarcie zaworu butli dochodzi do wypełnienia gazem
części wysokociśnieniowej reduktora ciśnienia. Już po jednym obrocie zawór
z reguły jest całkowicie otwarty. Połączenie musi być skontrolowane pod
kątem ewentualnych nieszczelności za pomocą specjalnego preparatu do ich
wykrywania. W przypadku wykrycia nieszczelności nie wolno dokręcać
nakrętki jeszcze silniej w celu usunięcia nieszczelności. Należy całe
połączenie ponownie zdemontować i wymienić uszczelkę.
Odpowiednie ciśnienie robocze ustawione jest poprzez wkręcanie pokrętła
sprężyny, można wtedy pobierać gaz lub mieszankę gazową.

Zawory butli gazowej nie powinny być otwierane ani zamykane gwałtowanie,
tylko powoli i ostrożnie. W celu umożliwienia określenia czy zawór jest
otwarty należy go po całkowitym otwarciu, cofnąć o pół obrotu. W żadnym
wypadku nie wolno odkręcać zaworu siłą (nie stosować narzędzi).



Czynności w przypadku pożaru

W przypadku pożaru należy natychmiast zawiadomić straż pożarną. Butle
gazowe należy usunąć z obszaru zagrożenia, jeśli tylko jest taka możliwość.
Jeśli nie można zrobić tego  w sposób bezpieczny, to butle gazowe powinny
być chłodzone strumieniem wody z bezpiecznej pozycji. Straż pożarna musi
otrzymać odpowiednie informacje, czy na obszarze pożaru nadal znajdują się
butle gazowe.

Czynności w zakresie niesienia pierwszej pomocy

Opis czynności niesienia pierwszej pomocy w przypadku wypadku
powiązanego z gazami znajdują się w kartach charakterystyk substancji.
Ogólnie należy się stosować do następujących zasad:

• W przypadku wdychania gazów obojętnych może dojść do pogorszenia się
samopoczucia lub nawet do zatrzymania akcji oddechowej. Osoba
poszkodowana powinna być wyniesiona tak szybko, jak to możliwe, na
świeże powietrze. W razie potrzeby należy zastosować sztuczne
oddychanie. Na świeżym powietrzu poszkodowanemu należy zapewnić
ciepło i spokój.

• Jeśli dojdzie do kontaktu gazu żrącego ze skórą i oczami, to miejsce takie
należy przemyć natychmiast dużą ilością wody. Czas płukania to minimum
15 minut.

• Gazy skroplone, schłodzone powodują odmrożenia skóry. Miejsce kontaktu
należy ostrożnie przemyć letnią wodą.

We wszystkich opisanych powyżej przypadkach skontaktować należy się z
lekarzem.

Gazy i butle gazowe stały się stałym elementem naszej codzienności. Dzięki
odpowiedniemu ich użyciu butle gazowe są przyczyną niewielu wypadków.
Przemysł gazowy należy do najbardziej bezpiecznych na świecie.
Współczynnik wypadkowości wynosi 4 roboczodni na milion roboczogodzin.
Chcemy, aby taki stan trwał dalej. Dlatego należy na miejscu pracy
przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa. Ich respektowanie
zapewnia, że użycie butli gazowych nie będzie stanowiło problemu. Jeśli
mają Państwo w tym zakresie dalsze pytania, to chętnie na nie odpowiemy.
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