
                                                                               
 

 

 

 

 نکات ایمنی کار با کپسول اکسیژن

 

 

 

از اکسیژن یکی از پرکاربردترین انواع گازها در صنایع گ

کپسول  مختلف است. برای نگهداری این گاز معموال از

شود که با توجه به خطرناک بودن استفاده می اکسیژن

اکسیژن با رعایت استانداردهای خاصی ساخته 

است که رعایت شود. اما نکته مهم اینجا می

استانداردها در زمان ساخت کپسول برای حفظ ایمنی 

تجهیزات و پرسنل کفایت نکرده و برخی نکات برای 

ها نیز باید موردتوجه نگهداری و استفاده از این کپسول

 .قرار بگیرد

 

 

 

 ترین خطر گاز اکسیژن در محیط کار چیست؟اصلی

است. این گاز پذیر و خطرناک اکسیژن گازی بسیار واکنش

ها و گریس واکنش داده تواند با مواد مختلف نظیر انواع روغنمی

و باعث احتراق خود به خودی برخی مواد شود. قابلیت اشتعال و 

انفجار این گاز بسیار باال است و به همین دلیل نباید در نزدیکی 

مواد قابل اشتعال قرار گیرد. افزایش غلظت این گاز در محیط 

سوزی باشد. بنابراین در زمان ای برای شروع آتشنقطهتواند می

شدت مراقب نشتی شیلنگ یا استفاده از کپسول اکسیژن باید به

شیر کپسول باشید. نکته مهم اینجا است که اکسیژن رنگ، بو یا 

مزه ندارد و به همین دلیل تشخیص نشت آن کار دشواری است. 

ین گاز نکات ایمنی که پس باید در زمان نگهداری یا استفاده از ا

 .کنیم جدی بگیریدها اشاره میدر ادامه مقاله به آن

 خرید کپسول از محلی معتبر

ترین نکات ایمنی در زمان خرید کپسول توان مهماین نکته را می

دانست. شما باید اطمینان حاصل کنید که محصوالت فروشگاهی 

هستند و  استانداردکنید همگی دارای که از آن خرید می

ها شوند. ضمن اینکه جنس بدنه کپسولدرستی نگهداری میبه

باید از مواد مناسب انتخاب شده باشد و در حین فرایند 

 .اندت ایمنی رعایت شدهونقل نیز همه نکاحمل

 به شناسنامه کپسول توجه کنید

ر کپسول استانداردی دارای یک شناسنامه است که مشخصات ه

توانید از طریق این شناسنامه کند. شما میرا تعیین می آن

متوجه شوید که آیا محصول برای کاربرد موردنظر شما مناسب 

توانید به کیفیت ساخت محصول و هست یا خیر. همچنین می

ایمنی آن نیز پی ببرید. در شناسنامه هر کپسول اطالعاتی نظیر 

، فشار سال ساخت، محل ساخت، وزن کپسول، حجم کپسول

کاری و فشار تست آن آمده است. همچنین از طریق این 

توانید استانداردهای ساخت کپسول، ضخامت ورقه شناسنامه می

 بدنه و سریال نامبر اصالت آن را نیز متوجه شوید

 ی کپسول را بررسی کنیدسالمت ظاهر

 

شما باید مطمئن شوید که سطح کپسول کامال یکدست بوده و بر 

بدنه آن جای جوش وجود ندارد. وجود جای جوش نشان روی 

درستی ساخته نشده یا به دالیلی سوراخی دهد که کپسول بهمی

در بدنه آن ایجادشده که از طریق جوش برطرف شده است. این 

شدت ایمنی کپسول را تحت تاثیر قرار داده و ممکن موضوع به

همچنین  است در حین استفاده باعث ایجاد مشکالت جدی شود.

با نگاه به بدنه محصول مطمئن شوید که کپسول ضربه نخورده یا 

تواند باعث ایجاد دفرمه نشده است. چراکه این موضوع نیز می

های سوراخ ریز در بدنه کپسول شده یا اتصال آن به شیلنگ

 .استاندارد یا تجهیزات دیگر را با مشکل مواجه کند

 از تجهیزات کمکی استفاده کنید

https://karabama.com/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86/
https://karabama.com/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86/
https://karabama.com/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86/


                                                                               
 

 

برخی تجهیزات عالوه بر افزایش ایمنی کپسول استفاده از آن را 

ای است قطعه مانومتر مثالعنوانکنند. بهتر میبرای شما راحت

به کپسول اکسیژن کار جوش و برش دستی را برای که اتصال آن 

توانید فشار گاز کند. با استفاده از این قطعه میتر میشما راحت

اکسیژن خروجی را تنظیم کنید. با استفاده از این قطعه بدون 

نگرانی درباره نشتی گاز یا هر خطر دیگری کار را به پایان 

با سری کپسول سازگار برسانید. تنها باید توجه کنید که مانومتر 

 .درستی بر روی آن قرار گرفته باشدبوده و به

با استفاده از آنالیزورها از ایمن بودن محل 

 نگهداری مطمئن شوید

 

شما باید مطمئن شوید که در محل نگهداری چیزی وجود ندارد 

که با اکسیژن واکنش داده و باعث ایجاد حریق شود. برای این 

ها را تا حد امکان از قابل اشتعال نظیر پالستیککار باید مواد 

های حاوی اکسیژن دور کنید. با استفاده از سنسورها یا کپسول

رنگ و بوی خطرناک توانید از وجود گازهای بیآنالیزورها نیز می

های مطلع شوید. اگر قرار است برای مدتی طوالنی کپسول

ها را به انواع یطاکسیژن را در محیطی بسته نگه دارید، حتما مح

طور مرتب شرایط سنسورها مجهز کنید تا مطمئن شوید که به

کنید. اما در حین استفاده از سیلندر یا نگهداری انبار را آنالیز می

توانند ایمنی شما را تا حد موقت آن آنالیزورهای دستی می

 .زیادی تضمین کنند

 ماده شویدبرای شرایط خطر آ

 

ل ایمنی را رعایت کرده باشید باز هم احتماهرچقدر هم که موارد 

 بروز حادثه وجود دارد. بنابراین شما باید خود را برای شرایط

 خطر آماده کنید. برای این کار حتما به نکات زیر توجه کنید.

 ها را در محلی خنک نگهداری کنید که احتمال بهتر است کپسول

 سد.سوزی به صفر برباال رفتن دما و ایجاد آتش

 های مرتفع قرار ندهید. چراکه این کار ها را در محیطپسولک

ها را باال برده و ممکن است احتمال افتادن و ضربه خوردن آن

 مشکالتی را ایجاد خواهد کرد.

 های اضطراری قرار وآمد یا خروجیهای رفتها را در محلکپسول

ندهید تا در صورت بروز حادثه بتوانید پرسنل را در زمانی 

 ب از محل دور کنید.مناس

 االمکان های اکسیژن دور کرده و حتیمواد خطرناک را از کپسول

 ها قرار دهید.کپسول ها را جدا از سایرآن

 کار نیز جدی بگیریدنکات ایمنی را در حین 

 

که است. ازآنجایی لوازم جوشکاری کپسول اکسیژن یکی از

شود، شما باید مطمئن شوید که جوشکاری با دمای باال انجام می

درستی را به در حین استفاده از این کپسول همه موارد ایمنی

ترین نکات ایمنی را در زیر بیان اید. برخی از مهمرعایت کرده

 کنیم.می

 ها را با ها باید آنونقل و استفاده از این کپسولدر زمان حمل

 استفاده از زنجیر و دیگر تجهیزات ثابت نگه دارید.

  پیش از استفاده از کپسول وجود نشتی را بررسی کرده و

ا باز کنید. در راصطکاکی ایجاد کنید شیرها  ازآن بدون آنکهپس

درستی بسته شده و نشتی پایان کار نیز مطمئن شوید که شیر به

 ندارد.

 ها را در های استفاده از کپسول را رعایت کنید و آندستورالعمل

 های گرم قرار ندهید.محیط

 ها استفاده کاری شیرها یا مهرهها یا گریس برای رواناز روغن

 نکنید.

  مطابق دستورالعمل استفاده، کپسول را در فاصله مناسبی از

های طوالنی نبوده و محل قرار دهید تا نیاز به استفاده از شیلنگ

 در حین استفاده نیز مشکلی برای تکنسین ایجاد نشود.

 در زمان استفاده لباس ایمنی به تن داشته باشید

تکنسین باید در زمان باز کردن یا بستن شیر کپسول و تماس با 

آن حتما دستکش ایمنی به دست داشته باشد. این موضوع باعث 

های تکنسین یا وجود روغن یا شود که چرب بودن دستمی

گریس بر روی دستان او باعث ایجاد احتراق و به خطر افتادن 

در زمان تماس با جان او نشود. همچنین الزم است که تکنسین 

کپسول از عینک ایمنی استفاده کند تا در صورت خروج گاز با 

 د.ای نبینشار زیاد چشمان فرد صدمهف
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