
مي صورت  گاز  با شعله  كه   گيرند كارهائي 

مي صورت  گاز  شعله  با  كه  كارهائي  به  شروع  از  اضافي  قبل  ء  اشيا و  نموده  تميز  كرده،  بازديد  را  كار  محل  بايد  گيرند، 
شعله سهولت  به  كه  را  موادي  و  مي دستگير  جمع ور  نمود شوند    .آوري 

كليه قبايد  بودن  سالم  در  كار  شروع  از  به بل  گاز  شلنگهاي  اتصاالت  بودن  محكم  و  بودن  كيپ  جوش،  دستگاه  قسمتهاي 
نمائيد) سربرش(مشعل  حاصل  اطمينان  كپسول  به  رگالتور    .و 

بايستد  شير  كنار  در  بايد  بازكننده  فرد  و  كرد،  باز  يكنواخت  و  آرام  بايد  را  اكسيژن  پهلو(شيرهاي  باز ). از  لحظه  در 
آن  مقابل  در  كسي  نبايد  شير  آزاد كردن  ء  اشيا همينطور  و  باشد  نشده(ايستاده  داشته ) بسته  وجود  شير  مقابل  در 

نمود. باشد رعايت  بايد  برشكاري  و  جوشكاري  موقع  در  را  ذيل  ايمني    :تدابير 

سري يا  مشعل  كردن  روشن  موقع  بعد  در  و  نمود  باز  را  استيلن  شير  سپس  بوده  باز  كمي  بايد  ابتدا  اكسيژن  شير  برش، 
كوتاهي مدت  نمود از  تنظيم  شعله  سپس  و  كرده  روشن  را  گازها  مخلوط  شلنگ  اين . هواگيري  نمودن،  خاموش  موقع  در 

مي صورت  معكوس  طور  به  مي عمليات  را  اكسيژن  سپس  و  استيلن  ابتدا  يعني  قبل . بندند گيرد  كه  نيست  مجاز  جوشكار 
بگذارد زمين  به  را  مشعل  شعله،  نمودن  خاموش    .از 

ش نگهداشتن  كار،  موقع  شانهدر  روي  بغل،  زير  در  نيست لنگها  مجاز  پا  ا  ب آنها  روي  آوردن  فشار  يا  كارگر . ها  شدن  جابجا 
سري يا  مشعل  ا  نيست ب مجاز  غيره  و  داربست  از پلكان،  رفتن  باال  همچنين  و  كار  محدوه  از  خارج  در  مواقع . برش  در 

مشعل  شعله  كار،  بين  مشعل ) برش  سري(استراحت  وشيرهاي  بوده  خاموش  باشند) برش سري(بايد  بسته  خوبي    .به 

دارد  وجود  كار  هنگام  به  مدت  طوالني  استراحتهاي  كه  مواقعي  ن(در  كپسول) هاراوقت  شيرهاي  و  بايد  اكسيژن  هاي 
بسته خوبي  به  را  مشعل  استيلن  كردن  داغ  موقع  نمائيد،در  باز  فنر  آزادشدن  تا  را  رگالتور  جاانداز  پيچهاي  و 

متوقف ) برش سري( بايد  را  مشعل كار  و  نمائيد) برش سري(نموده  خنك   ً كامال را  آن  و  كرده  خاموش  كردن .را  سرد  براي 
باشد داشته  تميز  خنك  آب  از  ظرفي  بايد  جوشكاري  و  برشكار  هر  ضربه. مشعل  و  انفجار  از  جلوگيري  برگشتي،  براي  هاي 

نمي مجاز  است  كثيف  سري  خروجي  نالهاي  كا كه  مواقعي  در  كردن    .باشد كار 

كا موقع  نريزددر  شلنگ  روي  شده  ذوب  فلزات  و  جرقه  كه  بود  مراقب  بايد  مشعل .ر  يا  برش  سري  ا  ب فلزات  نمودن  گرم 
نيست مجاز  اكسيژن  از  استفاده  بدون  سوختني  گاز  از  تنها  استفاده  ا    . ب

جوشكار  جوشكاري،  موقع  محافظ ب) برشكار(در  عينكهاي  و  دست  به  برزنتي  دستكشهاي  كرده  تن  به  مخصوص  لباس  ه بايد 
بزند شيشه.چشم  با  بسته  نوع  از  بايد  محافظ  نوري  TUCهاي  عينك  فيلترهاي  چگالي  داراي  مواقع  مي C-3 2كه  در  باشد 

كه  قسمتهائي  از  كه سري(استفاده  استيلن ) برشهائي  مصرفي  سوز(داراي  مي - 750تا ) استيلن  ساعت  در  و  ليتر  باشند 
C-72  تا استيلن  مصرفي  با  مشعلهائي  و  2500براي  ساعت  در  از  C-122ليتر  بيش  استيلن  مصرفي  ا  ب مشعلهائي  براي 

گيرند 2500 قرار  استفاده  مورد  ساعت  در    .ليتر 

مارك  شيشه  داراي  محافظ  عينكهاي  از  است  بهتر  برشكار  كمك  يا  جوشكار  نوري CC - 14كمك  فيلتر  ا  استفاده  P- 1800ب
  .كند

هنگام  داشته به  قرار  گاز  جريان  عكس  جهت  در  بايد  كارگر  مشعل،  يا  شير  هواگيري  موقع  در  يا  كپسول  از  گاز  خروج 
از .باشد محيط  هواي  در  كه  هنگامي  بوجود  5/9تا  9/1به  انفجاري  قابل  مخلوط  باشد،  داشته  وجود  بوتان  پرپان  درصد 

مي باعث  كه  گردد ميĤيد  انفجار  باعث  گاز  نشتي  نوع  هر  تا  صورت د. شود  صابون  كف  ا  ب گاز  نشتي  تست  موارد،  كليه  ر 
كپسول مي نشتي  تست  نيست گيرد،  مجاز  آتش  كمك  به  سايردستگاه  و    .ها 

پروپان  كه  داشت  خاطر  به  و  - بايد  بيني  مخاطي  غشاي  التهاب  و  تحريك  باعث  كه  است  تندي  نامطبوع  بوي  داراي  بوتان 
مي سردرد  همينطور  و  چشم  و    . گردد گلو 

خا همين  باقيبه  نبايد  است،  زياد  گاز  غلظت  كه  نقاطي  در  همينطور  و  گرفته  گاز  اماكن  در  شعله. ماند طر  صورت  ور  در 
پروپان  كرد - شدن  خاموش  آب  جريان  يا  انيدريدكربن  كپسول  وسيله  به  را  آتش  بايد  آتش . بوتان  ميزان  صورتيكه  در 

لحاف و  پتو  از  استفاده  باشد  ساخته كه  ديرسوز  مواد  از  كه  است شده هائي  مجاز    .اند 
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