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 כללי .1

מתבצעת  להגדרה מטה(  כמו ביצוע ניסויים או עבודות מחקר,  םבמהלך פעילות באוניברסיטה )בהתא

 עבודה עם גלילי גז דחוסים.

 

 מטרה .2

במעבדות  , גז דחוס גלילי של ובשינוע באחסון  ,בעבודה הנדרשים הבטיחות תנאי את לפרט זה נוהל מטרת
 .האוניברסיט

 
 תחולה .3

נוהל זה חל על עובדי המעבדה, מרצים במעבדות, חוקרים, לבורנטים, עוזרי הוראה וכל הסטודנטים 
 "משתמשי המעבדה"(. -)להלן המשתמשים במעבדות.

 
 הגדרות .4

 

ולטכנולוגיה אריאל בשומרון וכל גוף הקשור אוניברסיטת אריאל בשומרון, המרכז לעיצוב   - אוניברסיטה 4.1
 לאוניברסיטה ופועל לפי נהליה.

 .אוניברסיטת אריאלהגוף המקצועי בתחום הבטיחות בעבודה ב - הבטיחותאגף  4.2

  1996-כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו -ממונה על בטיחות 4.3

טעם האוניברסיטה והאחראי על נושא חומרים מסוכנים בקמפוס אדם אשר ממונה מ-אחראי על רעלים  4.4
 .מטעם המשרד לאיכות הסביבה של האוניברסיטהרשום ככזה בהיתר רעלים  ואשר

בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים  - (מנהל מעבדה )מחזיק מקום 4.5
. נדרש לפעול למנוע תאונות עבודה או 2001 –התשס''א מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות( 

פגיעה כתוצאה מחשיפה לגורמים מסוכנים, להעמיד לסטודנטים ולעובדים במעבדה הכשרה מתאימה, 
 .ציוד תקין וסביבת עבודה ראויה ובטיחותית

 כל מי שעובד או מבצע שימוש בגליל גז.  - מחזיק בגלילי גז 4.6

גזים שאינם הופכים לנוזל בטמפ' רגילות ותחת לחץ גבוה. דוגמאות לגזים  - גזים דחוסים או בלחץ גבוה 4.7
 אלו: חמצן, חנקן, הליום ארגון ומימן.

ותחת לחץ. דוגמאות ( 25°C -כ)גזים הנמצאים בגליל בצורת נוזל בטמפ' רגילה  - גזים מעובים או מונזלים 4.8
 לגזים אלו: אמוניה גזית, חנקן חמצני, דו תחמוצת הפחמן.

גיליון המכיל  - MSDS (Material Safety Data Sheet)או  SDS (Safety Data Sheet)גיליון בטיחות   4.9
 ודרכי מניעתם. מידע לגבי חומר מסוכן, תכונותיו והשפעתו, הסיכונים הנובעים ממנו

 צופרי מערכת , אש גילוי מערכת , אש כיבוי ציוד, םכלי עבודה ייעודיי, אישי מגן ציוד - בטיחות ציוד 4.10

 /עבודה ביצוע לצורך הנדרש נוסף ציוד וכל הצלה וציוד כריזה מערכת, אוטומטי כיבוי מערכת,אזעקה

 .בטוחה בצורה משימה

עלולה לגרום  התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה שמעורב בה חומר מסוכן הגורמת או - אירוע חומ"ס 4.10.1
 התאיידות או דליקה.סיכון לאדם ולסביבה לרבות שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ, 

 כל מקום שבו עובדים עם חומרים מסוכנים.  - מעבדה 4.11
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 אחריות וסמכות   .5
 

במעבדה בעת להפסיק עבודה  ,אחראי לקביעת מדיניות העבודה בחומרים מסוכנים – ממונה על הבטיחות 5.1
 עבודה שלא על פי הנחיות. 

ימני" להסביר ולהדריך בשעת . להוות "סמן ניהול ופיקוח על רכש, אכסון ופינוי חומ"ס - אחראי רעלים 5.2
 במעבדה בעת עבודה שלא על פי הנחיות. הצורך, להפסיק עבודה 

תאם לדרישות ותקנות איכות אחראי על ביצוע מדיניות  בשוטף ובחירום  בה – ממונה על איכות הסביבה 5.3
 הסביבה.

את כל המשתמשים  אחראי לעבוד על פי הנחיות הבטיחות לעבודה עם גלילים, להדריך –מחזיק גלילי גז  5.4
 בגלילים הכפופים לו, להכיר את החומר ותכונותיו המסוכנות, לאחסן את גלילי גז על פי הנחיות .

אחראי לעבוד על פי נהלי בטיחות ולהפסיק עבודה במעבדה בעת עבודה שלא על   -אחראי בטיחות תחומי  5.5
 נחיות.פי ה

 
 השיטה .6

, אחת לשנה תוודא הנהלת האוניברסיטה כי ישנו היתר 1993-בהתאם לחוק חומרים מסוכנים תשנ"ג 6.1
 רעלים בתוקף לאוניברסיטה. 

 :הנחיות בטיחות כלליות בעבודה עם גלילי גז 6.2

 .ראה בהוראות הבטיחות בגלילי גזים דחוסים  -הכרת וסימון הגלילים ועיקרי הסיכונים  6.2.1
נפילת גליל,  -גז דליק, מחמצן, רעיל או מכני -הסיכון הנובע מגלילי גז דחוס עלול להיות כימיהכרת  6.2.2

 המצורף לו. (MSDS)לחץ גבוה. לפיכך, כל עבודה עם גז תעשה בהתאם להנחיות גליון הבטיחות 

והאזהרות הייחודיות של  העובד חייב לזהות את תוכן הגליל לפני השימוש בו ולהכיר את התכונות 6.2.3
  גליל הגז.

 ינעל נעלי בטיחות. כל עובד המשתמש בגלילי הגז או עוסק בפריקה, העמסה, טלטול והובלה שלהם 6.2.4
 בעת פירוק או הרכבה של גלילי הגז, יש להרכיב משקפי מגן או  מגן פנים.

 האחריות והסמכות לעבודה עם גזים דחוסים במעבדות הינה של מנהל המעבדה. 6.2.5

 הגז תעשה ע"י היצרן/ספק בלבד.כל בדיקה או תיקון של גליל  6.2.6

 . דליקים גז גלילי בקרבת ניצוצות או אש להבעיר, לעשן אין 6.2.7

 או פג תוקפו.  ברור אינו ,נמחק בו החומר ששם גז בגליל שימוש לעשות אין 6.2.8

 

 : וי של גלילי גזנהזמנה, קבלה ופי 6.3

 

הבטיחות לבקשה  הזמנת גלילי הגז תעשה ע"י מחלקת הרכש אך ורק לאחר צירוף גליון 6.3.1
 והעברתה לאישור של אחראי הרעלים.

 בעת קבלת הגליל תבדק התאמה למפורט בהזמנה. 6.3.2

 על מקבל הגלילים לוודא כי: 6.3.3

 לחץ, ונוסחתו הכימית הגז שם: את הכולל הגליל כתף על ובהיר טבוע סימון מופיע 6.3.3.1

 .הגליל של סידורי' מס, מותר מילוי

 .ברז הגליל על מוברגת מגן כיפת 6.3.3.2

 .לעין הנראים דליפה או חבלה,  קשה שיתוך סימני כלעל הגליל  אין 6.3.3.3
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 .היצרן קוד לפי מסומנים יהיו חוץ מתוצרת גלילים 6.3.3.4

 ולגבי( שנים 3 ל אחת הידרוסטטית רק לאחר שעברו בדיקה יתקבלו בארץ שמולאו מלאים גז גלילי 6.3.4
 להיות האחרונה ההידרוסטטית הבדיקה וסימון תאריך על)לשנתיים אחת גזים קורוזיביים גלילי

 .(הגליל גבי על מצויינים

 .ברור אינו או נמחק בו החומר ששם גז בגליל שימוש לעשות אין  6.3.5

 אפשרות בשל) המגן כיפת על ולא עצמו הגליל על המופיע השם לפי ורק אך יזוהו דחוס גז גלילי 6.3.6

 :הבא הפירוט לפי הגז גליל שייך לה הסיכון קבוצת סוג את מסמן הגליל גוף , כאשר צבעלהחלפה

 )אצטילן, )מימן דליקים לגזים שייך צהוב 6.3.6.1

 )למעט חמצן רפואי המסומן בלבן()חמצן מחמצנים לגזים שייך ירוק 6.3.6.2

  )ארגון, הליום, חנקן) אינרטיים לגזים שייך אפור 6.3.6.3

 - חומצה, כלורית חומצה, אמוניה) ומשתכים רעילים לגזים שייך סגול 6.3.6.4

 (מימית אל ברומית 6.3.6.5

 

 אחסון גלילי גז 6.4

 

 .תקינים בלבד גלילים לאחסן ניתן 6.4.1

 - .בטיחות כללי לגזים מיטלטלים גלילים:  312 י"לת בהתאם יעשה גז גלילי אחסון 6.4.2

 הביטחון ולפי מרחקי לעיל 5.3.6 בסעיף כאמור פונקציונאליות לקבוצות בחלוקה יעשה האחסון 6.4.3

 . NFPA 55 בתקן המוגדרים

 .מבנה לתוך ורעילים דליקים גזים להכניס אסור 6.4.4

 , ללא קרבה למקור חום או אש. ונעול מגודר, היטב מאוורר, מוצל במקום יעשה גז גלילי אחסון 6.4.5

 .בגליל לפגוע שעשויים משתכים לחומרים ובקרבה במעברים יעשה לא אחסון 6.4.6

 .אש או חום למקורות בקרבה יאוחסנו לא דליק גז גלילי 6.4.7

 חירום. וקוד ם"או' מס, הגז שם עם בשלט המאוחסן הגז את לשלט יש 6.4.8

 .נפילה למניעת בשרשרת רתומים הגז גלילי כאשר בעמידה יעשה הגז גלילי אחסון 6.4.9

 .ריקים גז גלילי בבירור ולסמן להפריד, לאחסן יש 6.4.10

 

 שינוע גלילי גז 6.5

 

 .היטב מוברגת מגן בכיפת הגליל ברז את לכסות חובה שינוע בזמן 6.5.1

 אלו הבטיחות הוראותאת  ומכירים מקצועי ידע בעלי, שהוסמכו עובדים ידי על יעשה מקומי שינועה 6.5.2

 .בטיחות נעלי-אישי מיגון באמצעי ומוגנים

 . ריקות נוסעים מעליות או שירות במעליות ורק אך יתבצע במעלית שינוע 6.5.3

 גלילי לגלגל או לזרוק, לגרור אין מקרה בשום מיוחד בכלוב או ייעודיות בעגלות יעשה גז גלילי שינוע 6.5.4
 .גז

 האוניברסיטה. אין לשנע גלילי גז דחוס מחוץ לשטח 6.5.5

 .הגז לסוג מתאים פילטר עם מסיכה לקחת יש גז גלילי של ברכב בהובלה 6.5.6

 .שלהם המגן מכסי באמצעות הגלילים את להרים אין 6.5.7
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 עבודה עם גלילי גז דחוס 6.6

 
 מסוימים חומרים לגבי שינויים ייתכנו, החומרים סוגי לכל כלליים הינם כאן המפורטים העבודה הערה: כללי

 גוברות, סתירה של מקרה בכל. השטח תנאי לפי או בטיחות בהוראות, הבטיחות בגיליון האמור לפי הכול

 .זה בסעיף האמור על הספציפיות הבטיחות והוראות הבטיחות הוראות גליון

 והוסמכו בנושא הדרכה שעברו המעבדה אנשי י"ע להיעשות יכול במעבדות למערכות גז גלילי חיבור  6.6.1

 .המעבדהמנהל  ידי על לכך

 ולסלף לאלתר אין. הגליל לשסתום המתאימות בהברגות שימוש תוך ייעשו גז לגלילי התחברות 6.6.2

 .שסתומים: לגזים גלילים 333 י"ת, הישראלי בתקן נמצאת ההברגות הגדרת. הברגות

 לחץ ווסת ללא לעבוד אין הזורם הגז לסוג מתאים ויסות ושסתום לחץ ווסת לחבר יש גז גליל לכל 6.6.3

 !לגליל ישיר ובחיבור

ולא  סגורים במערכת הברזים כל כי וודאיש ל, אחד מגליל יותר בעלות במערכות במיוחד, החיבור לפני 6.6.4

 .לחץ תחת מבוצעת עבודה

 חיבורים בכוח להדק אין. המחבר לסוג המתאימים כלים ידי על יעשושל ווסת הלחץ  והניתוק החיבור 6.6.5

 .תקינים שאינם

 ואפשרות וחמצן שמן בין מגע של מסוג תאונות למנוע מנת על למערכת בסמוך יישארו העבודה כלי 6.6.6

 .הצורך במקרה מהיר ניתוק

 .הזורם הגז לסוג המתאים מסוג ומחברים בצנרת להשתמש יש 6.6.7

 .גבוה בלחץ לגזיםאו גומי  פלסטיק בצנרת להשתמש אין, אצטילן גז, להזרמת בנחושת להשתמש אין 6.6.8

 הפוכה גז זרימת למניעת להבה בולם או חוזר אל שסתום לחבר יש, כאשר נעשה שימוש בזג מימן 6.6.9

 .)הגז גלילי אל מהמערכת(
 קישור להוראות בטיחות בעבודה עם גז מימן במעבדות:

 -https://www.ariel.ac.il/wp/safety/wp

content/uploads/sites/124/2019/03/Safety_instructions_for_hydrogen_gas3.pdf 

 צנרת הובלה של גז מימן תותקן ע"י מתקין מוסמך. 6.6.10

 .הגליל ברז פתיחת לפני סגורים והווסת המערכת ברזי כי לוודא יש 6.6.11

 אין. לפותח מנוגד לכיוון מכוונים והווסת הברז כאשר הגז להזרמת הגליל ברז את באיטיות לפתוח יש 6.6.12

 .דליפות שאין לוודא יש. הפתחים מול לעמוד

 .במערכת הגז להזרמת הווסת את באיטיות לפתוח יש הגליל שסתום פתיחת לאחר 6.6.13

 .והחיבורים הלחץ בווסת ושמן בגריז להשתמש אין 6.6.14

 .אטמוספרות 2 של ללחץ מעבר גליל לרוקן אין 6.6.15

 גלילים חיבור וברזי הווסת ברזי מכן את ולאחר הגליל ברז את תחילה לסגור יש הגליל ניתוק לפני 6.6.16

 יש לשחרר את הלחץ במערכת לפני ניתוק הגליל. .במערכת נוספים

 או מינדף לתוך חנקן בעזרת את הקו האפשר במידת לנשף יש רעיל או משתך בחומר ועובדים במידה 6.6.17

 .מאדם וריק מאוורר לאזור

 .הבטיחות בגיליון האמור ולפי סוג החומר י"עפ כנדרש אישי מגן בציוד להשתמש יש הגליל ניתוק בעת 6.6.18

 של אחסון במקום ולאחסנו", ריק"לסמנוכ, הגליל של המגן כיפת את להחזיר יש הגליל ניתוק בגמר 6.6.19
 .ריקים גז גלילי

 

https://www.ariel.ac.il/wp/safety/wp-content/uploads/sites/124/2019/03/Safety_instructions_for_hydrogen_gas3.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/safety/wp-content/uploads/sites/124/2019/03/Safety_instructions_for_hydrogen_gas3.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/safety/wp-content/uploads/sites/124/2019/03/Safety_instructions_for_hydrogen_gas3.pdf
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 תחזוקה 6.7
 

 נציג עם בהתייעצותאו  בשנה פעם לפחות, שגרתי באופן בלחץ הגז מערכת רכיבי את לבדוק יש 6.7.1

 .התהליך היישום או, בציוד הסיכון לחומרת בהתאם, הבטיחות יחידת

 חומרים לסלק לאחר מכן ורק הלחץ את תחילה לשחרר יש, שדרוג או שינוע, אחסון, תיקון לפני 6.7.2

 המערכת חיבור תתאפשר לא כי לוודא יש .בבטחה במערכת לטפל מנת על רעילים או מסוכנים

 .עבודה מתבצעת עוד כל שנית

 דליפות אין כי סבון מי תמיסת באמצעות לוודא לאחר ביצוע שינוי או תיקון במערכת, יש 6.7.3
 .מהחיבורים

 במערכות המותקן בהם בולם להבה, יש להחליפו אחת לשנה או לפי הוראות היצרן. 6.7.4

 

 סיכונים מזעור 6.8
 

 העבודה כי מנת לוודא על הבטיחות יחידת ידי על סיכונים סקר יתבצע, גז מערכות שימוש לפני 6.8.1
 קביל. סיכון ברמת תתבצע

, מותאמים לגז בו נעשה שימוש בחיישנים להצטייד יש משתכים או רעילים גזים עם בעבודה 6.8.2

 .הבטיחות יחידת להנחיות בהתאם נשימה מערכות, אוויר אספקת מערכות

 :קיים יהיה גזים עם עבודה בכל 6.8.3

 גליל החלפת נוהל 6.8.3.1

 חירום למצבי טיפול תוכנית 6.8.3.2

 וציוד בתהליך הגזים של MSDS מסוכנים, גליונות גזים עם בעבודה בטיחות הוראות 6.8.3.3
 באירוע. לטיפול

 .תקופתי תרגול ויתבצע חירום צוות יוכשר  6.8.4

 

 דליפה של במקרה 6.9
 

 אל, לבניין מחוץ אל הגליל את ולהוציא הגליל ברז את מיד לסגור יש הגליל מן גז ופורץ במקרה 6.9.1

 .אישי סיכון כן ללא לעשות ניתן באם, וחום אש מקור מכל ולהרחיקו פתוח שטח

 ליחידת או בטלפון הביטחון לסייר והודע בטוח למרחק הדליפה מאזור אנשים יש לפנות 6.9.2

 .וטלפון, חדר, קומה, בנין כולל מדויק מיקום דווח. הבטיחות

  :דליק גז בדליפת 6.9.3

 .להתלקח העלולים וציוד וכן חומרים מהאזור אש מקורות יש להרחיק 6.9.3.1

 .אש כיבוי ציוד להביאיש  6.9.3.2

 .מים רסס באמצעות המיכל קרריש ל 6.9.3.3

 .האזור את היטב ווררולא תומו עד להשתחרר לגז יש לתת 6.9.3.4

 :רעיל גז בדליפת 6.9.4

 .האזור את היטב הגז ולאוורר פריקת תום עד להמתין יש 6.9.4.1

 .)מנ"פ( מתאים אישי הגנה בציוד להשתמש יש 6.9.4.2

 בגבך כשהרוח תמיד יש להתקרב, בחוץ הדליפה באם 6.9.4.3
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 דליק גז התלקחות של במקרה 6.10
 

 .אישי סיכון ללא כן ניתן לעשות אם, הראשי הגליל ברז את מיד יש לסגור 6.10.1

 .ולחה עבה במטלית מיד לכסותה יש מייד, והובחנה הגז מצנרת להבה פרצה אם 6.10.2

 .במים או אש כיבוי במטף הדולק הגז להבת את לכבות אין 6.10.3

 או לסייר הביטחון יש לדווח. להתלקח העלולים וציוד חומרים וכן, אנשים מהמקום הרחיק יש ל 6.10.4

 קרר העזרה להגעת וטלפון. עד, חדר, קומה,בנין כולל מדויק מיקום יש לדווח. הבטיחות ליחידת

 .מים רסס באמצעות המיכלים
 

 מגרה או רעיל מגז פגיעה של במקרה 6.11

 .אישי סיכון ללא כן לעשות ניתן אם, המזוהם מהאזור הנפגע את יש להוציא 6.11.1

 .הרפואי הצוות הנחיות י"עפ באמצעות סייר הביטחון ולפעול רפואית עזרה להזעיקיש  6.11.2

 דקות 15 במשך במיםזורמים העיניים או העור את לשטוף יש מגרה או קורוזיבי מגז פגיעה של במקרה 6.11.3

 .שהזדהמו בגדים ולהסיר

, חדר, קומה, בנין כולל מדויק מיקום על דווחיש ל. הבטיחות ליחידת או הביטחון סיירל עיהודיש ל 6.11.4
 .וטלפון

 
 ותוקף תחולה .7

 

 . lecture bottles כולל, הגז גלילי לכל ומתייחס האוניברסיטה יחידות כל על חל זה נוהל 7.1

 ידי על המסופק  )  פחממני מעובה גז( מ.פ.ג מסוג פעמי רב או חד לשימוש גז לגלילי מתייחס אינו אינו זה נוהל 7.2

 .המורשות הגז חברות

 ותחת (200⁰C-~נמוכה ) מאוד' בטמפ נוזל בצורת בגליל הנמצאים גזים קריאוגנים נוזלים על חל אינו זה נוהל 7.3
  נוזלי. נוזלי והליום חנקן לחץ, כגון

 .פרסומו מיום זה נוהל תוקף 7.4
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 הוראות בטיחות בגלילי גזים דחוסים
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