Gázok biztonságos kezelése
Biztonsági útmutató

Minden tevékenységnél legfontosabb szempont a biztonság. A nyomás alatt lévô gázok és a gáz tárolására
szolgáló nyomástartó edények (gázpalackok, tartályok)
kezelésére különös figyelmet kell fordítani, és mindenkor
be kell tartani a vonatkozó kötelezô érvényû szabályokat
és elôírásokat. A kezelés magába foglalja a szállítást
(közúton és üzemen belül), a tárolást, a sûrített gáz lefejtését, a gázok tényleges használatát, és a karbantartási
feladatokat.

A különbözô gáztermékek felhasználása elôtt mindig tanulmányozzuk át a termék biztonsági adatlapját! A biztonsági adatlapok letölthetôek a www.messer.hu
weboldalról.

A szabályok és elôírások részletes ismertetése helyett a
kiadvány célja, hogy általános útmutatót adjon a gázok
biztonságos kezeléséhez a gyakorlati tapasztalatok alapján.

Biztonságtechnikai munkatársaink szívesen adnak tájékoztatást a gázok szállítására, tárolására és használatára
vonatkozóan. Forduljon hozzánk bizalommal!

A kötelezô elôírásokon, szabványokon és rendeleteken
túl a gázok használatáról az EIGA (European Industrial
Gases Association) szolgáltat átfogó információkat a
www.eiga.org weboldalon.

A gázok tulajdonságai
A gázok kezelése elôtt meg kell ismerni azok egyedi tulajdonságait, mely lehet többek közt gyúlékony, égést
tápláló (oxidáló), mérgezô, öngyulladásra hajlamos, maró
(korrozív), vagy környezetre veszélyes. Némely gáz egyszerre több ilyen tulajdonsággal is rendelkezik. Az inert
(semleges) gázok jóllehet nem bírnak veszélyes tulajdonságokkal, de kiszoríthatják az oxigént a levegôbôl, és
ezzel fulladást okozhatnak. A nyomástartó edényekben
(pl. palack, tartály) a gázokat sûrített, nyomás alatt
cseppfolyósított, vagy nyomás alatt oldott állapotban tárolják. A gázok alapvetô tulajdonságai a palack címkéjén,
és a Messer által kiadott termékadatlapokon és biztonsági adatlapokon vannak feltüntetve.

Biztonsági adatlap

A gázok tulajdonságai:
• A sûrített gázok tárolása nagy nyomás
alatt történik.
• A gyúlékony gázok környezeti hômérsékleten és nyomáson a levegôvel,
vagy más égést tápláló anyaggal érintkezve elérik a gyulladási határkoncentrációt, azaz külsô gyújtóforrástól
meggyulladhatnak.
• Az öngyulladásra hajlamos gázok gyulladási hômérséklete < 100 oC. Az ilyen
gázok levegôvel vagy más oxidáló
anyaggal alkotott elegye már környezeti hômérsékleten, gyújtóforrás nélkül is meggyulladhat.
• Az égést tápláló, oxidáló gázok gyúlékony anyagokkal érintkezve erôsen
hôtermelô reakciót adnak. Önmagukban nem égnek, de az égést táplálják.
• A maró (korrozív) gázok roncsolják az
élô szervezetet, illetve egyes fémek
szerkezetét megbontják, vagy úgy
módosítják, hogy az adott fém szilárdsági tulajdonságai megváltoznak.
• A mérgezô gázok már kis mennyiségben is egészségkárosodást, akár halált
is okozhatnak belégzés, vagy bôrön át
való felszívódás esetén.
• A környezetre veszélyes gázok károsíthatják az ózonréteget, gyorsíthatják
a globális felmelegedést, és szennyezhetik a vizeket.
• A rákkeltônek, vagy teratogénnek minôsített gázok belégzéssel a szervezetbe jutva daganatot okoznak, vagy elôfordulásuk gyakoriságát megnövelik, illetve
magzatkárosító hatást fejthetnek ki.

Biztonságos kezelés
Tárolás
A gázpalacktárolók folyamatos szellôzését biztosítani
kell. Szabadban való tárolásnál ez adott. Zárt terû helyiségeknél a természetes szellôzés elegendô, amennyiben a
tároló közvetlenül a szabadba vezetô – a tároló alapterületének legalább 1%-át kitevô összkeresztmetszetû szellôzô nyílásokkal van kialakítva. A szellôzô nyílások elhelyezésekor figyelembe kell venni a gázok relatív sûrûségét. A tároló helyiséget biztosítani kell illetéktelenek
belépése ellen.
A gázpalackokat és tároló tartályokat nem szabad nehezen megközelíthetô, a személyi közlekedést és a mentést akadályozó helyeken tárolni, továbbá talajszint alatti
helyiségekben, lépcsôházakban, folyosókon, szûk udvarokban, átjárókban, vagy azok közvetlen környezetében,
garázsokban. A palacktároló padozata vízszintes, egyenletes, csúszásmentes, és megfelelô teherbírású legyen.
A palacktárolók környezetében segélykérô berendezés
elhelyezése ajánlott, továbbá könnyen megközelíthetô
helyen tûzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A palackokat lehetôleg állítva, feldôlés ellen biztosítva kell elhelyezni. Fekvô helyzetben elgördülés ellen rögzítve kell
tárolni a palackokat. A nyomás alatt cseppfolyósított
vagy oldott állapotban palackozott gázoknál fennáll a veszélye, hogy a palackszelep folyadékfázissal telítôdik.
Gázelvétel elôtt a palackot egy ideig álló helyzetben kell
tárolni, és a nyomáscsökkentô (reduktor) csatlakoztatása
elôtt át kell gázzal öblíteni a szelepet (a szelepkerék kismértékû, lassú elforgatásával nyissunk rá a szelepre,
amíg az esetleges folyadékfázis lefuvatódik).
A levegônél nehezebb és cseppfolyósított gázokat tartalmazó gázpalackok tárolóhelyein, valamint azok biztonsági távolságán belül ne legyenek árkok, csatornák,
folyadékzárak nélküli csatornalefolyók, pincebejáratok,
vagy egyéb nyitott összeköttetések pincehelyiségekkel,
kémények tisztító- vagy egyéb nyílásaival.
Éghetô gázok palackjainak veszélyességi övezetében ne
legyenek gyújtóforrások. A palackokat éghetô anyaggal
együtt tárolni nem szabad. A palacktárolókat veszélyt
jelzô táblákkal kell ellátni, amelyek utaljanak a tárolt
gázok tulajdonságaiból adódó veszélyhelyzetekre.
Cseppfolyósított, éghetô és mérgezô gázokkal töltött palackokat álló helyzetben szabad készenlétben tartani,
vagy tárolni. Ilyen terekben hasznos gázjelzô rendszer kiépítése, és gázérzékelôk elhelyezése az adott gáz tulajdonságainak megfelelô pontokra. Levegônél könnyebb
gázok esetén az érzékelôt a helyiség magasabb, levegôtôl nehezebb gáz esetén az alsóbb régiójában kell felszerelni. Az oxigénszintet figyelô érzékelôk idôben jelzik, ha
a légtérben a megengedett érték alá csökken a levegô
oxigén-koncentrációja.
A természetes és mesterséges hôforrásoktól olyan védelmet kell nyújtani, hogy a palack felületének hômérséklete legfeljebb 323 K (50 oC) legyen. A palackokat a

káros mechanikai és kémiai hatásoktól is védeni kell. A
befagyott szelepû, vagy lefagyott palackot csak legfeljebb 313 K (40 oC) hômérsékletû vízzel szabad melegíteni.

A gázpalackok és tartályok
alkalmazása
A gázok különbözô munkaterületeken való alkalmazása
manapság már nélkülözhetetlen. Ez a hegesztéseknél
használt mûszaki gázoktól a kutatásokban és analitikában
alkalmazott nagytisztaságú gázokon és gázkeverékeken
keresztül egészen a kórházakban használt orvosi gázokig
terjed.
Általában érvényes, hogy a nyomástartó edényekkel
(gázpalack, tartály) csak arra kiképzett személyek foglalkozhatnak. Az oktatást rendszeresen (évente legalább
egyszer) meg kell ismételni. A mérgezô, maró és/vagy
cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackokra vonatkozó intézkedéseket a kezelési utasításban kell rögzíteni.
A szükséges információk megtalálhatóak a biztonsági
adatlapokon és a vonatkozó elôírásokban.

A következô magatartási szabályok betartása
különösen fontos:
• Tájékozódni kell az egyedi tulajdonságokról (nyomás,
maximális lefejthetô mennyiség pl. nyomás alatt
cseppfolyósított gázoknál, stb.), gyúlékonyság, mérgezô hatás, robbanáshatárok, anyag-összeférhetetlenség, lehetséges reakciók), kockázatértékelést és
munkautasítást kell készíteni.
• A megfelelô személyes védôeszközöket, mint biztonsági cipô, védôkesztyû, stb. viselni kell.
• A palackok szállítását zárt és tömör szeleppel, felcsavart védôsapkával (szerelvények nélkül) kell végezni.
Szállítóeszközként csak megfelelô gépjármûvet szabad használni. A palackok szállításakor figyelembe kell
venni a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó elôírásokat. A veszélyes gázokat tartalmazó palackokat a
rakodótérrel közös légterû vezetôfülkéjû gépjármûvön
nem szabad szállítani.
• A gázok felhasználásának helyén csak a napi munkához szükséges gázmennyiséget tartalmazó palackokat
szabad tárolni.
• A palackokat védeni kell a hôforrások által okozott
meg nem engedett felmelegedéstôl és nyílt lángtól.
• A palackokat üzemeltetéskor eldôlés ellen biztosítani
kell.
• Üzembe helyezés elôtt (azaz a palackra/tartályra való
csatlakozás elôtt) a veszélyes anyag címkéket ellenôrizni kell a gázfajta, vagy gázkeverék koncentráció
felcserélésének elkerülés érdekében. A meglévô jelzéseket nem szabad eltávolítani, vagy megsérteni.
A teli és üres tartályokat úgy kell megjelölni, hogy ne
lehessen azokat felcserélni.
• Gondoskodni kell a megfelelô szellôzésrôl. Mérgezô
gázoknál zárt térben elszívót kell használni. Ügyelni
kell a gázsûrûségre (nehezebb, vagy könnyebb a levegônél).

• A palackszelep megnyitása elôtt biztosítani kell, hogy
a lefejtôrendszer gáztömören van-e csatlakoztatva, és
szükség esetén át van-e öblítve, valamint az utána következô nyomáscsökkentô ki van-e nyitva. Elsô
üzembe helyezés elôtt és késôbb rendszeres idôközönként az egész gázellátó rendszert ellenôrizni kell
tömörségre.
• A palackszelep és a nyomáscsökkentô erôs lehûlésének megakadályozása érdekében a lefejtési mennyiséget a gázfajtának és a szerelvények méretének megfelelôen kell megválasztani. A nagyobb lefejtési
mennyiségek ennek megfelelô szerelvényeket, és
esetleg párhuzamosan csatlakoztatott tartályokat,
vagy palackbündeleket igényelnek. A megfagyott palackszelepet csak meleg vízzel, meleg törülközôvel
vagy meleg gázárammal (az esetleges gyújtóforrásokra ügyelni kell!) óvatosan kell felengedni.
Azoknál a gázoknál, amelyeket szobahômérsékleten
nyomás alatt cseppfolyósítva tárolnak, különösen
ügyelni kell a következôkre:
• Gázelvételnél a párolgási hô elvonja a folyadékból a
hôt, ami által a tartályban maradt gáz a lefejtés folyamán lehûl. Ennek következménye a nyomásesés.
Nagy elvételi mennyiségnél és/vagy hosszabb üzemidô estén a nyomás a légköri nyomás alá eshet, amikor már nem lehetséges a további lefejtés.
• A nyomás növeléséhez a tartály melegítését csak vízfürdôvel, vagy levegôfúvással (a tartály hômérsékletének 50 °C alatt kell maradnia) szabad végezni. Sohasem szabad közvetlenül nyílt lánggal melegíteni!
Kerülni kell a helyi, azaz egy adott ponton való túlmelegedést. Helyi felmelegedésnél tetemes, a gôz nyomásának megfelelô nyomásnövekedés léphet fel.
• Ha a gázt cseppfolyós állapotban kell a tartályból lefejteni, a tartályt lefejtôcsôvel kell felszerelni. A folyadékot vagy a saját gôznyomásával, vagy sûrített-gázpárnával lehet továbbítani. Arról, hogy sûrített-gáz párna
használható-e, a szállítót kell megkérdezni.

Különleges tulajdonságokkal
rendelkezô gázok
Oxigén
Csak oxigénhez alkalmas és engedélyezett
anyagokat szabad használni. Minden berendezésrészt (különösen manométernél, szerelvényeknél és csavarkötéseknél) olaj- és
zsírmentesen kell tartani, és megfelelôen jelölni kell. Zárt
helyiségben való feldúsulás veszélye esetén be kell tartani az adott elôírásokat.
Gyúlékony gázok
Rendkívül fontos a berendezés tömörsége.
Különösen a robbanásvédelmi intézkedéseket kell betartani. Minden könnyen gyúlékony anyagot a lehetséges tûzkeletkezési
területrôl el kell távolítani. A gyúlékony gázokkal töltött
tartályok üzembe helyezése elôtt az egész lefejtô-rendszert át kell mosni inert gázzal az esetlegesen jelenlévô
levegô, vagy egyéb égést segítô gáz eltávolítása érdekében; ez fordítva is érvényes üzemen kívül helyezésnél:
minden gázmaradékot inert gázzal a veszély kiküszöböléséig fel kell hígítani, és el kell távolítani.

A gázpalackok, tartályok kezelésénél ezen kívül a
következô korlátozásokat kell figyelembe venni:
• A gázpalackok, tartályok töltését, veszélytelenítését,
palackszelep cseréjét, nehezen nyitható, korrodált szelepû palackok nyomásmentesítését csak arra jogosult
üzemnek szabad végeznie.
• A gázpalackot, tartályt nem szabad puffer-tartályként
vagy termékek gyûjtôtartályaként használni.
• A szeleppel egymáshoz kötött tartályoknál mindig van
nyomáskiegyenlítés, amely minden csatlakoztatott tartályt beszennyezhet, mivel ezek esetében a közlekedô
edények elve érvényesül. A cseppfolyós gázok a legalacsonyabb hômérsékletû helyen gyûlnek össze.
Munkavégzés után figyelembe veendôk:
• Munkaszünetekben, vagy a munka befejezése után a
palackszelepet mindig el kell zárni, és a nyomáscsökkentôt nyomásmentesíteni kell, hogy egy ellenôrizetlen nyomásképzôdés, vagy gázkilépés megakadályozható legyen.
• Az üres palackot, tartályt meg kell jelölni a felcserélés
elkerülése érdekében. A palackot sohasem szabad a
teljes nyomáskiegyenlítôdésig leüríteni, ugyanis a maradéknyomás akadályozza meg, hogy a visszaszállításnál levegô, vagy más idegen anyag jusson be a
palackba.
• Azokat a tartályokat, amelyeket a visszaáramlás elszennyezhet, tartósan meg kell jelölni, és a szállítónak
az esemény bejelentésével vissza kell küldeni. Így a
további szállítások szennyezôdése elkerülhetô.
• A nyilvánvaló, vagy Ön által felismert rejtett hibákat
tartalmazó tartályokat egyértelmûen meg kell jelölni,
és a gázgyártónak (Messer) vissza kell küldeni.

Mérgezô gázok
A mérgezô gázok és mérgezô komponenst
tartalmazó gázkeverékek kezelésénél rendkívül óvatosan kell eljárni. Az ilyen gázok
kezelése elôtt gondoskodni kell róla, hogy
az üzemeltetô személyek megszerezzék a szükséges
szakismereteket, melyet dokumentálni is szükséges. A
berendezés tömörsége elsôdleges követelmény. Lehetôség szerint megfelelôen méretezett elszívással kell
dolgozni. A felhasznált gáz kimutatására szolgáló vizsgáló, vagy jelzôberendezések segítséget jelentenek,
hogy a levegôben a veszélyes koncentrációt idejében fel
lehessen ismerni. A kockázatértékelés alapján meghatározott légzésvédelemrôl gondoskodni szükséges.
Az öblítôgázt külön palackból kell elvenni, nehogy gáz kerüljön az ellátó hálózatba. Egy visszacsapó-szelepet kell
az öblítôrendszer lezárásához beépíteni, és ennek a szelepnek a mûködését rendszeresen ellenôrizni kell. Az öblítôgázokat megfelelô tárolórendszerbe kell vezetni.

A helyes palackcsere
A leürítéshez a nyomástartó edényeket (palack, tartály)
nyomáscsökkentô lefejtô állomásra, vagy egy megfelelô
palack-nyomásszabályzóra (nyomáscsökkentô, reduktor)
kell csatlakoztatni. Ennél a következô eljárás ajánlott:
Elôször a leürített palack szelepét a szelepkerék órajárással egyezô irányú forgatásával el kell zárni, majd a nyomásszabályzót a szabályzószelep órajárással ellenkezô
irányú elfordításával nyomásmentesíteni kell. Ekkor a
szabályzókúp a nyomásszabályzó zárórugó-nyomása által
záródik. Veszélyes gázoknál (korrozív, mérgezô, gyúlékony) az elvételi szerelvény nagynyomású részét inert
gázzal át kell öblíteni. Csak ezután szabad a palackszelepen lévô hollandert letekerni; ügyelni kell a „bal” vagy
„jobb” menetre.
Az új palack csatlakoztatása elôtt a szabályzó csatlakozócsonk gyûrûs tömítését ellenôrizni kell, hogy nem repedt, karcolódott, vagy deformálódott. Ha a tömítés
sérült, feltétlenül egy engedélyezett anyagú ép tömítésre kell cserélni (figyelem: a helytelen tömítôanyagok
veszélyes vegyi reakciókhoz vezethetnek). A sérült, vagy
tömítetlen szelepet csak szakember, pl. gyártó javíthatja.
A hollandert elôször kézzel kell meghúzni, majd egy
megfelelô villáskulccsal (a különbözô jobb- és balmenetre ügyelni kell). A palackszelep lassú nyitásával a nyomásszabályzó nagynyomású részébe áramlik a gáz. Már
egy fordulat után a szelep teljesen nyitva van. A kötés
tömörségét szivárgásellenôrzô spray-vel kell ellenôrizni.
Esetleges szivárgás estén nem szabad a hollander erôsebb meghúzásával megpróbálni a tömítetlenség megszüntetését, hanem zárjuk el a palackszelepet, a
nyomásszabályzó kimeneti oldalán pedig kiengedjük a
benne lévô gázt, majd a hollander lecsavarásával kicseréljük a tömítést.
Ezután a kívánt üzemi nyomást a nyomásszabályzó szabályzószelepének elcsavarásával ismét be kell állítani, a
gáz vagy gázkeverék innentôl lefejthetô.
A tartályszelepet tilos hirtelen nyitni és zárni, csak lassan
végezze ezt a mûveletet. A szelepállás mindenkori felismeréséhez a szelepet teljes kinyitás után egy fél fordulattal vissza kell fordítani. Semmiképp sem szabad a
szelepet erôvel mûködtetni (nem szabad szerszámot
használni).

Intézkedések tûz esetén
Tûz esetén azonnal értesíteni kell a katasztrófavédelmet
(tûzoltóságot). A nyomástartó edényeket (palack, tartály)
a tûzbôl, illetve a tûzzel veszélyeztetett területrôl el kell
távolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor a palackok veszélyes mértékû felmelegedését védett helyrôl történô
folyamatos hûtéssel kell megakadályozni. A katasztrófavédelmet (tûzoltóságot) tájékoztatni kell a tûztérben lévô
palackokról, tartályokról.

Elsôsegély intézkedések

A gázok és a tárolásukra szolgáló nyomástartó edények
mai környezetünkben nélkülözhetetlenné váltak. A gondos kezelésnek köszönhetôen a gázpalackok és tartályok
okozta balesetek nagyon ritkán fordulnak elô. A „négy
munkanap/egy millió munkaóra” baleset miatti kiesési
idôvel a gázipar a világ egyik legbiztonságosabb területe.
Szeretnénk, ha ez így is maradna. Ezért hajtjuk végre a
biztonsági elôírásokat következetesen a munkahelyen. A
gázpalackok és tartályok kezelése során az elôírások betartásával nem fordul elô probléma. A témával kapcsolatos minden kérdésben készséggel segítünk, és igény
esetén oktatást tartunk munkatársai számára.
Forduljon hozzánk bizalommal!

A gázok okozta balesetek esetén teendô elsôsegély intézkedések a biztonsági adatlapokon találhatók. Általánosságban a következô útmutatások érvényesek:
• Inert gáz belégzésekor kábultság, vagy akár légzésleállás léphet fel. Az érintett személyt a lehetô leggyorsabban friss levegôre kell vinni, és szükség
esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. A
friss levegôn a személyt melegen és nyugalomban
kell tartani.
• Ha korrozív gáz kerül a bôrre vagy szembe, az érintett területet bô vízzel kell öblíteni. Az öblítés legalább 15 percig tartson.
• A mélyhûtött cseppfolyósított gázok „hidegégést”
okoznak a bôrön. Az érintett területet langyos vízzel
kell öblíteni, az érintett ruhadarabokat meg kell próbálni óvatosan eltávolítani. Nagyfelületû hidegégés
estén a sérült személyt langyos vízfürdôbe kell helyezni.
Minden esetben feltétlenül orvoshoz kell fordulni.

A gázok biztonságos kezelésének 10 alapszabálya
1. Végezzünk kockázatértékelést és

7.

Tilos a palackon található jelzések
(palackcímke) rongálása vagy eltávolítása.

8.

A palackszelepeket és nyomásszabályozókat mindig tartsuk zsír- és
olajmentesen. A szerelvényeket
csak kézi erôvel mûködtessük.
Használaton kívül zárjuk el a palackszelepet.

9.

A gázt csak annak megfelelô nyomásszabályozóval vegyük el a
palackból, melynek csatlakoztatásakor ellenôrizzük a tömítést.

készítsük el a munkautasítást.

2. A nyomástartó edényeket (gázpalack, tartály) kezelô személyeket
megfelelô oktatásban kell részesíteni.

3. A gázpalackokat a mozgatás során
ejteni, dobni tilos és biztosítani kell
feldôlés ellen.

4. A szállítás megfelelô szelepvédelemmel, csúszás és elgördülés elleni rögzítéssel történhet.

5. Védjük a gázpalackot a veszélyes

mértékû (< 50 ⁰C) felmelegedéstôl,
kerüljük az egy ponton történô,
nyílt láng vagy hôforrás általi felmelegedést.

6. Tilos a gáz átfejtése másik gázpalackba. Kerüljük el a visszaáramlást.

10.

A sérült palackot/tartályt tilos
használni, meg kell jelölni, és a
gázgyártónak vissza kell küldeni.

