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مقدمه 	
اکسيژن،  )استيلن،  گاز  توسط  جوشکاري  جوشکاري،  شيوه هاي  از  يکي 
پروپان( مي باشد که در صنعت کاربرد فراوان دارد. کپسول هاي حاوي اين 
گازها قابليت احتراق و انفجار شديدي داشته و استفاده ناصحيح و رعايت 
نکردن اصول ايمني و بهداشت در شيوه هاي انجام کار با آنها ممکن است 

موجب خسارات جاني و مالي جبران ناپذير گردد.
اهميت اين موضوع، مرکز بهداشت استان قم را بر آن داشت تا کتابچه اي 
به صورت ساده و گويا اما حاوي کليدي ترين نکات را براي کارگران مراکز 
با مطالعه آن به سرعت  صنعتي و صنوف مرتبط تدوين نمايد، تا کارگران 
نکات الزم  را دريافت و به کار گيرند. اميدواريم بدين ترتيب گامي هر چند 

کوچک در جهت ايمن کردن صنعت کشورمان برداريم.
در تنظيم مطالب اين مجموعه از آقايان مصطفي حامدي، عبداهلل لروند، اکبر 
کوکب  دهقان،  معصومه  ها  خانم  و  واحدي  بهزاد  مطيعيان،  عطارد، حسام 
قرباني، زهرا هادي زاده، نفيسه نجفي، الهه خدايي، آرزو وکيلي و سميه بهمني 
v کمک گرفتيم که از مساعدت ايشان در اين زمينه کمال تشکر و قدرداني

را می نمائيم.
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نکات مهم در حفظ سالمت کار در جوشکاري:

سيلندرهاي تحت فشار استيلن باید از بخاری، 
شوفاژ، اجاق، کوره حرارتی، شعلة آتش و

جرقة جوشکاری دور باشند زیرا در اثر حرارت فشار
داخل سيلندر باال رفته و خطر انفجار وجود دارد.



3

هنگامی که سیلندرهای تحت فشار را از محلی به محل دیگر انتقال می دهند باید 
نکات زیر رعایت شود:

الف( به سیلندرها تکان شدید وارد نشود و از برخورد با یکدیگر یا جدار 
وسیله نقلیه جلوگیری به عمل آید.

ب( از واشر چرمی نباید در سیلندرها استفاده شود.
ج( در صورتیکه سیلندرها با وسیلة عادی جابجا می شوند باید رگالتور باز، 

و به جای آن سرپوش محافظ شیر بسته شود.
د( روی بدنه سیلندر نباید اسم یا تاریخ حک شود.

ه( سیلندر باید از تماس سیم ها و کابل های الکتریکی دور نگهداشته شود.
محیط  بادگیری  برای  نباید  سیلندرها  درون  اشتعال  قابل  گازهای  از  و( 

استفاده کرد.
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محل جوشکاری و محل استقرار کپسول های تحت فشار 
از  تا  باشند  داشته  فاصله  یکدیگر  از  متر   4-5 باید 
و  انفجار  احتمال  و  کپسول  به  جرقه  رسيدن  و  برخورد 

آتش سوزی جلوگيری شود.
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چرخ دستي را به جلو هل دهيد و آن را نکشيد.
چرخ دستي  وزن  به  فرد  وزن  کشيدن،  زمان  در  زیرا 

اضافه مي شود و موجب خستگي زودرس مي شود.
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مواد قابل اشتعال
باید دور از محل جوشکاری انبار شوند.
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لوله های حاوی گاز استيلن نباید از مس یا برنج ساخته 
شده باشند چون این گاز با مس ترکيب شده و ماده 

قابل انفجار توليد می کند.
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قطعات و اتصاالت
سيلندرهای تحت فشار
باید بوسيله بست اتصال
کامال محکم شده باشد
تا از هم جدا نشوند.
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باید از غلطاندن
و پرتاب کردن سيلندرها

خودداری شود.
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کپسول تحت فشار و کپسول های خالی باید به 
صورت قائم روی زمين قرار گيرد و با تسمه
یا زنجير به دیوار مهار گردند.
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از  نباید  هرگز  رگالتورها  یخ زدگی  کردن  باز  برای 
پریموس لحيم کاری یا شعله آتش استفاده کرد. برای 
این کار باید از بخار آب، آب داغ یا کيسة شن استفاده 

نمود.
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سيلندرها
را نباید با جرثقيل های سقفی
جا به جا نمود.
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سيلندرهای
اکسيژن و استيلن و پروپان را نباید در یکجا انبار کرد.
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از بلند کردن سيلندر
تحت فشار به تنهایي بپرهيزید.
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در حين جوشکاری
در داخل مخازن فلزی جهت تامين

روشنایی باید از برق 24 ولت استفاده کرد.
هرگاه اختاللی در کار مشعل روی داد باید فورا شعله را

خاموش کرد تا علت پيدا شود.
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از انتقال
گازهای تحت فشار

از یک کپسول
به کپسول دیگر

جدا خودداری شود.
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هيچ گاه نباید شير خروج استيلن
را بيشتر از 1 تا 1/5 دور چرخاند.
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فوالد  از  فشار  تحت  کپسول های  جدار 
خورنده  مواد  برابر  در  ولی  می باشد 
زیادی  مقاوت  دارای  اکسيد کننده  و 
نيستند، لذا کپسول ها نباید در تماس با 

مواد خورنده یا اکسيد کننده باشند.
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از سالم بودن فشار سنج های نصب شده  هميشه 
روی کپسول ها اطمينان حاصل کنيد.
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بر روي صفحة فشارسنج،  فشار بيشتر از حد مجاز
بوسيله قسمت قرمز رنگ مشخص شده است
 لذا هرگز عقربه فشار سنج نباید در محدودة قرمز 
قرار گيرد.
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براي روشن کردن مشعل باید
هميشه ابتدا شير کپسول اکسيژن را باز

کرد و بعد شير استيلن را و هنگام خاموش کردن 
باید برعکس عمل نمود.
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قابل  مایعات  آن  در  قبال  که  مخازنی  جوشکاری 
اشتعال نگهداری شده، خطرناک است
زیرا موجب احتراق و انفجار می شود.
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برای پاک کردن سر مشعل
جوشکاری نباید از سوهان استفاده کرد،

این عمل باعث گشاد شدن سوراخ سرمشعل
می شود، این کار باید با یک تکه چرم صورت گيرد.
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برای باز کردن قطعات سرمشعل باید
از آچار مخصوص استفاده شود و از بکار بردن 
انبر دست خودداري شود.
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برای اتصال مناسب
و جلوگيری از نشتی سعی شود

سرمشعل سرد به مشعل گرم پيچانده نشود.
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از روغن زدن به مشعل جدا خودداری شده و 
برای باز کردن یا چرب کردن آن باید از
کف صابون یا گليسيرین استفاده شود.



27

چنانچه سرعت خروج مخلوط اکسيژن
و استيلن از سر مشعل کمتر از احتراق آن باشد،

شعله به داخل مشعل پس زده می شود، در این حال 
باید مقدار هر دو گاز را زیاد کرد.
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باز و بسته کردن شير گاز
بایدکامال آهسته
صورت گيرد.
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استفاده از وسایل حفاظت فردی
)کاله ایمنی، عينک جوشکاری، دستکش چرمی،

پيش بند چرمی، کفش چرمی و ایمنی لباس کار
مناسب( در حين جوشکاری الزامی است.
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لباس کار
نباید آلوده به روغن
یا گریس باشد.
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در حين جوشکاری
خصوصا در مکان هاي چرب

وسایل اطفاء حریق آماده به کار و در دسترس 
باشند.
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