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 03-9066187, טלפון הבטיחות, קמפוס מילקןו הביטחון מינהל, 3דרך קריית המדע  –אוניברסיטת אריאל בשומרון 

 גז מימן במעבדות מערכות בטיחות בעבודה עםהוראות  
 

  טרם השימוש בדיקות נדרשות
 
  ((ליטר )גלילים קטנים 7ליטר )גלילים גדולים( או   45) משתמשים גזבאיזה גליל יש לבחון  .1
 החיצונית הפיזית של הגליל חלודה, וכו'. תקינותויש לבדוק את  .2
להצתת גז המימן, שהוא גז  עלולה לגרוםנט סהדלקת מנורת פלורו, )פלורוסנטיתבמעבדה תאורה  קייםאם דע כי  .3

 לכן חשוב לוודא כי המיכל סגור! במקרה של דליפה(. קל מהאוויר ומתרכז בחלק העליון
 לפני שימוש יש לוודא כי אין דליפה מהצנרת מישוש הקו. .4
 (אויר בדקה לופותתח 6לפחות כי החדר מאורר בצורה נאותה )יש לוודא  .5
 מקורות חשמל גבוהים )נסתרים( כגון שקעים מעל תקרת הגבס )הגז הינו פציץ(.לוודא כי אין במעבדה  .6
 :וודא קיומם של הדברים הבאים בטרם התחלת העבודה .7

 משקפי מגן א.

 משתמש יהיו מבריליום! (לפתיחה או לסגירה של המיכל/ווסת) כלי העבודה בהם אתה ב.
 מטף כיבוי ג.
 .מכשיר טלפון סלולרי בקרבתךעם עבוד חל איסור ל ד.
. טרם התחלת העבודה וודא כי מיכל המימן הראשי סגור, ידית ווסות הלחץ על הלוח מוברגת שמאלה עד הסוף ה

 וברזי המיתוג על לוח האספקה ובקצה צינור המילוי במצב סגור.
 אל תמשיך בכל מקרה של בעיה. –. וודא שלמות צינור המילוי הגמיש ושלמות מגן ההצלפה על הצינור ו

 
 הוראות בטיחות בשימוש בגז מימן 

 .במהלך השימוש חובה לדאוג שהחדר מאוורר ושכל החלונות, דלתות, פתחי אוורור פתוחים .1
 :ולפעול בהתאם בטיחותייםהסיכונים יש להכיר את מכלול ה .2

 .בשימוש בבלון גדול מעבר של מימן מלחץ גבוה לנמוך הינו נוטה להתחמם .א
 מספר תכונות הופכות את גז המימן למסוכן במיוחד: .ב

 .הגז חסר צבע וריח, דבר המקשה על זיהוי דליפה 
 יר )תחום ההתפוצצות של ואו -מאוד של תערובות מימן יתכן פיצוץ בטווח רחב ודליק,  ץהמימן הוא גז פצי

 מימן באוויר(. 4.1%-74.2%הגז הוא בין 
  הגז עלול להיות מוצת ממקורות ניצוץ רבים המצויים במעבדה. -אנרגית הצתה נמוכה 
  = חום בעירה(  34000האנרגיה הנפלטת בדליקה או בפיצוץ גבוהה Kcal / Kg  ) 
  מגליל דחוס, עלולה להשתחרר בזמן קצר כמות גדולה של גז )מגליל גדול עד כבמקרה של דליפת גז מימן- 

 מ"ק(. 1 -מ"ק, ומקטן עד כ 7.5
 .במקרה של דליפה בחלל סגור, עלול המימן לדחוק את החמצן, להוריד ריכוזו באויר ולגרום לחנק 
 תההתפוצצוחום להתרכז בחלק העליון של החלל, ולהגיע לריכוז שבת במקרה של דליפה עלול המימן .

עלול  במקרה כזה, ברגע שיופעל מקור הצתה סמוך לתקרה )הדלקת מנורת פלורסצנט, העלת מפוח או מזגן(
 התפוצצות. לגרום

 .במערכות המקבלות אספקת גז מימן, טמון פוטנציאל סיכון חמור לחיי אדם 
כדי למנוע הצתה במקרה  ה גלויהיש להרחיק ככל האפשר כל מקור פוטנציאלי ליצירת ניצוץ חשמלי, חום או להב .3

 .של דליפה
ידי עובד -רכת ונבדקו עלהמע ך ורק לאחר שחוברו כל מרכיבייש להקפיד על כך שפתיחת ברז הגליל תיעשה א .4

 .פירוק או הרכבה ללא שהוסמך לכךלאפשר לסטודנט לבצע  אין,מיומן, שהוכשר לכך
 .מומלץ להשתמש במגן פנים מלא בעבודה עם המערכת .5
 .סבון מסחרית-מי יד או בתמיסתיש לבצע בדיקות סדירות לאיתור דליפות מהמערכת באמצעות גלאי ני .6
מקסימאלי שלא יעלה על  יש לסגור את ברז הגליל בסיום העבודה. כיוון שכך מומלץ שהגליל הדחוס יימצא במרחק .7

 .מחוץ לבניין שיהיה חובהמטרים מתחנת העבודה,  15
מילוט ומפסק כיבוי, יציאת  יש להבטיח את קיומה ולבדוק את תקינותה של תשתית הבטיחות במעבדה: אמצעי .8

 .חשמל לשעת חירום
 יש להציב שלטי אזהרה ובטיחות במעבדה , ושלט חומ"ס במקום בו מאוחסן בלון הגז. .9
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 מניעת סכנת הפיצוץ
 

 (Hydrogen generatorמחולל מימן ) .1

 Hydrogenהשימוש במחולל מימן ) עדיף בכדי למנוע את סכנת הפיצוץ הנובעת משימוש בגלילי גז מימן דחוס, 

generator  מעבדתי ולא בגלילי גז מימן דחוס. המכשיר עובד על עקרון הידרוליזה של מים ומייצר כמויות מוגבלות של גז )

בלחץ נמוך יחסית. כמויות הגז המוגבלות שמיוצרות ואמצעי הבטיחות המותקנים במכשיר, מונעים אפשרות של דליפת 
 נפח מימן גדול לתוך החדר.

 
מחולל מימן אינו ישים, ניתן לעבוד עם גלילי מימן דחוס, באישור מיוחד של המחלקה לבטיחות במקרים בהם השימוש ב .2

 במעבדה אשר יתקיימו בה כל אמצעי הבטיחות הבאים:
פתחי  אוורור קבועים בתקרת החדר )בקומה עליונה( או בצמוד לתקרה )בקומות נמוכות יותר(, אשר יאפשרו שחרור  .א

 י )מחוץ לבניין(. מימן לאוויר החופש
 החלפות אויר בשעה(. 6הערה: יש לוודא כי חלל המעבדה מאוורר כנדרש )לפחות 

ס"מ  50לפחות  מניעת כל מקור ניצוץ בחלק העליון של החדר: הנמכת גופי תאורה, מזגנים, חיבורי חשמל, מפוחים וכו' .ב
 מתחת לגובה התקרה.

 .הגלאי מותקן בחלק העליון של החלל ,ויתריע עליה במהירותאשר יזהה דליפה גלאי גז מימן  יש להתקין .ג
 סגירת מעברים ופתחים בחלק העליון של החדר, העלולים לגרום לזרימת מימן לחללים סמוכים. .ד

עם איש בטיחות לגבי  יש הערה: בכל מקרה של התקנת מחולל מימן או התאמת תשתית החדר לעבודה עם גז מימן, 
 הספציפיות לאותו חדר.הדרישות 

 
 

 במקרה של דליפה
 

 . הרחק מיד ממקור אש, ניצוצות או חום. מהאזוראנשים  מידיתהרחק  .1
 הפסק את הדליפה אם באפשרותך לעשות זאת ללא סיכון.  .2
 . (פתח חלונות וכו')אוורר את אזור הדליפה  .3

 מספרי הטלפון מפורסמים בדפי המידע למקרה חירום. – דווח למחלקת הביטחון, ממונה הבטיחות ואחראי הרעלים .4
החשופים לחום. המשך לקרר גם זמן רב לאחר סיום הדליקה. שים  במקרה שריפה, קרר ממרחק וממקום בטוח מיכלים .5

 לב, במקרה פיצוץ בלון עלול להיווצר אפקט "כדור אש." 

 יש להזעיק מכבי אש בכל מקרה בו בלוני גז מעורבים בשריפה!

גבי חול, ורמיקוליט, שרוולי ספיגה או כל חומר סופח בלתי -ונשארו שאריות נוזליות על פני השטח, ספוג אותן על במידה .6
  .מנע כניסת החומר למערכת השפכים ולמקורות המים .דליק אחר. העבר למיכלים ושלח לפינוי לאתר פסולת מסוכנת
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