
 

 

 3240 استاًذاسد هلی ضواسُ:

 گاص اکسیژى طثی: ؾٌَاى

 21گاص اکسیژى یکی اص گاص ّای تطکیل دٌّذُ هَجَد دس جَ هی تاضذ کِ هیضاى آى تِ طَس هؿوَل حذٍدا 

دسغذ ٍ  1دس غذ ٍدی اکسیذ کشتي حذٍد 77َّای هَجَد دس جَ ضاهل اصت تِ هیضاى تمشیثی  دسغذ هی تاضذ.

 ی تاضذ.هسایش گاصّا 

یؿاى گاص ّای اصت ٍ اکسیژى ٍ ه ٌجش تِ هاص اکسیژى تِ طَس هؿوَل دس غٌؿت پس اص کاّص فطاس ضذیذ کِ  گ

 َلیذ هی گشدد ٍ تش ّویي اساس دس تشج جذاساصی هی گشدًذ.ت جذاساصی تش اساس جشم هَلکَلی غَست گشفتِ 

 ت .دسغذ سا  داساس 6/99ا ت 99َلیذ ضذُ  تِ ایي سٍش خلَغی تیي ت گاص اکسیژى

 شایط ریل تاضذ:ضحػَل تَلیذی گاص اکسیژى دس استاًذاسد هلی ایشاى تایذ داسای ه

 دسغذ حجوی . 99حذالل خلَظ گاص 

 ی تَ تاضذ .ت

 300ppmی اکسیذ کشتي : دحذاکثش 

 ppm 5ذاکثش هٌَ اکسیذ کشتي: ح

 67ppmذاکثش سطَتت : ح

 اسی اص هَاد اکسیذ کٌٌذُ تاضذ.ؾ

 یژى :اًذاصُ گیشی خلَظ گاص اکس

 ِ دٍ سٍش هی تَاى خلَظ هحػَل تَلیذی سا اًذاصُ گیشی ًوَد:ت

 603اًذاصُ گیشی خلَظ تِ سٍش ضیویایی کِ تایذ تشطثك استاًذاسد هلی ایشاى تِ ضواسُ  سٍش ضیویایی :

 .غَست گیشد

 هی گیشد.دس ایي سٍش خلَظ گاص اکسیژى تا استفادُ اص دستگاُ ّای آًاالیضس کٌٌذُ غَست سٍش دستگاّی :  

 کتِ :گاص ّای دی اکسیذ کشتي  ٍ هٌَ اکسیذ کشتي ًیض تِ دٍ سٍش فَق اًذاصُ گیشی هی گشدًذ.ً

خیشُ گشدد. ر تایستی دس سیلٌذس ّای فَالدی تذٍى دسص  6792گاص اکسیژى  طثك استاًذاسد هلی   تستِ تٌذی :

ٍ داسای تشچسة  َى دٍسُ ای لشاس گیشًذسال اص لحاظ ایوٌی تحت آصه 5ٍ ایي سیلٌذس ّا تایذ تِ طَس هٌػن ّش 

 .ّطذاسی تاضٌذ

 سیلٌذس گاص اکسیژى طثی تایذ تِ طَس کاهل تِ سًگ سفیذ تاضذ. 304هلی ضواسُ  داستاًذاسثك ط  ًگ آهیضی :س

 ، تجذیذًػش چْاسم770-1 استاًذاسد هلی ضواسُ:

 ّای هخػَظ هػاسف دستی ، سشًگ1لسوت-ضذُ یکثاسهػشفّای صیشجلذی ستشٍىسشًگ: ؾٌَاى



 

 

-ّای صیشجلذی ستشٍى ضذُ یکثاس هػشف خالی داسای سَصى یا تذٍى سَصى، ساختِتشای سشًگ ایي استاًذاسد 

ضذُ اص پالستیک یا سایش هَاد، تشای هکص ٍ تضسیك هایؿات پس اص پشکشدى آى تَسط کاستشاى ًْایی تذٍیي ضذُ 

 است.

داسی ضًَذ ٍ تشای ًگِّای ستشٍى هطخع ضذُ دس استاًذاسد تایذ تالفاغلِ پس اص پشضذى، استفادُ سشًگ

 اًذ.طَالًی هذت داسٍ دس ًػش گشفتِ ًطذُ

 ّا تایذ ؾاسی اص ًمایع تاثیشگزاس تش غاّش، ایوٌی ٍ ؾولکشد دس ًػشگشفتِ ضَد.سشًگ

 استحکام هٌاسة داضتِ تاضٌذ.ّای اًگطت سیلٌذس سشًگ تایذ اًذاصُ، ضکل ٍ گاُتکیِ

 هَاد استفادُ ضذُ ًثایذ تاؾث ضَد کِ سشًگ تحت ضشایط ؾادی استفادُ، همادیش صیادی هَادسوی تَلیذکٌذ.

 هَاد هػشفی دس دیَاسُ سشًگ تایذ تا کیفیت هٌاسة تاضذ تا همذاس داسٍ دس آى دیذُ ضَد.

 گزاسی ضًَذ.یذ تا اطالؾات صیش ًطاًِّا تااطالؾات اسائِ ضذُ تَسط تَلیذ کٌٌذُ: سیلٌذس سشًگ

 تٌذی هٌاسةالف( همیاس دسجِ

 لیتشتٌذی ضذُ کل تش حسة هیلیب( غشفیت دسجِ

 ضذُ تَلیذکٌٌذُ ٍاضاسُ تِ ًوایٌذُ هجاص دسجایی کِ کاستشد داسد.ج( ًام ٍیا ًام تجاسی ثثت

 د( ؾثاست یکثاسهػشف یا هؿادل آى

 ٍ( ؾثاست ستشٍى یا هؿادل آى

 سَم تجذیذًػش - 583استاًذاسد هلی ضواسُ : 

 ّای آصهَىّا ٍ سٍشٍیژگی-تٌذیصخنتاًذ  -هٌسَجاتؾٌَاى : 
تاضذ کِ داسای تافت سادُ، لٌَتافت یا تا اتؿاد هختلف هی تٌذی سفیذگشی ضذُتاًذّای صخن ایي استاًذاسد تشای

 ضَد.مَی تَلیذ هیّای تافٌذگی تاسٍپَدی یا حلحلمَی تافت تَدُ ٍتش سٍی هاضیي

دسغذ 5هتش تاسٍاداسی ساًتی5ساًتی هتش ٍ ؾشؼ ایي تاًذّا حذاکثش 10هتش تا سٍاداسی ساًتی200طَل ایي تاًذّا 

 تاضذ.هی

 باشد.شًد بٍ شسح ذیل میَایی کٍ بس زيی ایه فسآيزدٌ اوجام میاش جملٍ آشمًن
 گیشی سطَتت تاصیافتی. اًذاص6ُ             . تَ                                                1

 . ٍاکٌص دس هماتل ًَس فشاتٌفص7گیشی صهاى جزب                                    . اًذاص2ُ

 کٌٌذُ سًگ. تطخیع هَاد اغالح8گیشی هَاد هحلَل دس آب                            . اًذاص3ُ

 . تطخیع هَاد سطح فؿال9                         گیشی هَاد هحلَل دس اتش   . اًذاص4ُ

 . اسیذیتِ ٍ للیاییت10گیشی خاکستش                                      . اًذاص5ُ

ّای آصاد هاًؽ تٌذی ضَد، تطَسی کِ تشاحتی تاصضذُ ٍ ًخپاسچِ تاًذ تایذ تا پٌْای یکساى ٍ تِ غَست سٍل تستِ

 اص تاصضذى سٍل ًگشدد.

 يی َس زيل باید مًازد شیس دزج شًد:بس ز



 

 

 ًام ًٍطاًی تَلیذکٌٌذُ .1

 ًام کطَس ساصًذُ .2

 ضواسُ سشی ساخت .3

 "تٌذی اص جٌس پٌثِ/ ٍیسکَص/ ٍیسکَص پٌثِتاًذ صخن"دسج ؾثاست  .4

 ضواسُ پشٍاًِ ساخت، ٍصاست تْذاضت، دسهاى ٍآهَصش پضضکی .5

 هتشطَل ٍ ؾشؼ تاًذ تشحسة ساًتی .6

 شفدسج ؾالهت یا ؾثاست یکثاس هػ .7

  چاج اٍل 3061استاًذاسد هلی ضواسُ : 

 ٍیژگی ّا ٍ سٍش ّای آصهَى -گاص طثی  -ًساجی ؾٌَاى : 

ّای سٍی هاضیي تاضذ کِ داسای تافت سادُ تَدُ ٍ تش اًَاؼ گاص طثی تا اتؿاد هختلف هی ایي استاًذاسد تشای

 ضَد. ضذُ ٍ سفیذگشی هیتافٌذگی تاس ٍ پَدی تافتِ

، سادُ یا تا ًخ َاؼ گاص طثی اص جٌس غذ دسغذ پٌثِ، تػَست استشیل ٍ غیشاستشیلّای اً ٍیژگیایي استاًذاسد 

، گاص ٍ سایش اًَاؼ گاص( کِ دس پاًسواى) هؿوَلی ، الًگایي استاًذاسد تشای اًَاؼ گاص طثی  کٌذ. تاسین سا تیاى هی

   گیشًذ، کاستشد داسد.پضضکی ٍ جشاحی هَسد استفادُ لشاس هیدًذاى

 گشدد .هتش پیطٌْاد هی ( ساًتی5×  5( یا)5/7×  5/7) ،(10×  10اتؿاد غاّشی گاص هؿوَلی)

غذ ًسثت تِ همذاس اغْاس ضذُ دس -10دسغذ ٍ تشای گاص غیش استشیل  -5حذ سٍاداسی اتؿاد تایذ تشای گاص استشیل 

 .تاضذ

ش سٍی تستِ تَدُ ٍ حذ سٍاداسی آى ٍصى خالع تستِ تشای گاص غیشاستشیل هؿوَلی تایذ طثك همذاس اغْاس ضذُ ت

 دسغذ هی تاضذ . -5

 :باشدشًد بٍ شسح ذیل میَایی کٍ بس زيی ایه فسآيزدٌ اوجام میاش جملٍ آشمًن
 گیشی سطَتت تاصیافتی. اًذاص8ُ. ضٌاسایی الیاف                                             1

 . ٍاکٌص دس هماتل ًَس فشاتٌفص9                  گیشی صهاى جزب                  . اًذاص2ُ

 کٌٌذُ سًگ. تطخیع هَاد اغالح10گیشی هَاد هحلَل دس آب                           . اًذاص3ُ

 . تطخیع هَاد سطح فؿال11گیشی هَاد هحلَل دس اتش                            . اًذاص4ُ

 ای. تطخیع هَاد ًطاست12ِ                        گیشی خاکستش              . اًذاص5ُ

 . کذٍست اضؿِ ایکس13. هماٍهت گاص دس تشاتش حشاست                              6

 . هماٍهت ًخ تاسین دس تشاتش حشاست7

 تٌذی گاصّا تایذ تَجِ کشد کِ ؾثاستٌذ اص: تِ چٌذ ًکتِ دس تستِ

 ِکِ آى سا اص گشدٍ غثاس ٍ آلَدگی حفع ًوایذ .تٌذی گاص تایذ تِ ًحَی تاضذ  تست 



 

 

ِتٌذی گاص استشیل تایذ کاهالً غیش لاتل ًفَر تاضذ . تست 

ِگزاسد . استفادُ ضَد ، چَى دس هیضاى جزب آب گاص تأثیش هیسٍغٌی تٌذی گاص ًثایذ اص کاغز  تست 

ضَد. گاص استشیل تایذ تِ غَست تکی تستِ تٌذی 

 ضَد:تٌذی گاصّا تِ دٍ لسوت گاص استشیل ٍغیش استشیل تمسین هیگزاسی سٍی تستًِطاًِ

 وشاوٍ گرازی زيی بستٍ بىدی گاش استسیل 

 ًام ٍ ًطاًی تَلیذ کٌٌذُ .1

 رکش ؾثاست گاص استشیل طثی اص جٌس غذ دسغذ پٌثِ .2

 رکش سٍش استشیل کشدى  .3

 اتؿاد غاّشی گاص تشحسة ساًتی هتش ٍ تؿذادی الی ّش گاص .4

 ضواسُ سشی ساخت .5

 تاسیخ تَلیذ .6

 تاسیخ اًمضای هػشف .7

 ضواسُ پشٍاًِ ساخت ٍصاست تْذاضت ، دسهاى ٍ آهَصش پضضکی .8

 وشاوٍ گرازی زيی بستٍ گاش غيس استسیل ) گاش معمًلی ي الوگ گاش (

 ًام ٍ ًطاًی تَلیذ کٌٌذُ .1

 رکش ؾثاست گاص طثی یا الًگ گاص اص جٌس غذ دسغذ پٌثِ .2

 تاسین (هطخع ًوَدى ًَؼ گاص ) سادُ ، تا ًخ  .3

 ٍصى خالع ّش تستِ تشای گاص طثی هؿوَلی ٍ تؿذاد گاص هَجَد دس ّش تستِ تشای الًگ گاص .4

 تؿذاد ال ٍ اتؿاد غاّشی گاص تش حسة ساًتی هتش .5

 ضواسُ سشی ساخت  .6

 ضواسُ پشٍاًِ ساخت ٍصاست تْذاضت ، دسهاى ٍ آهَصش پضضکی .7

ایشاى هی تَاًیذ اص پشتال ساصهاى هلی استاًذاسد  تشای آگاّی اص جضییات ٍ آخشیي تجذیذًػش استاًذاسدّای هلی

 ایشاى، هتي استاًذاسد هلی سا دسیافت ًواییذ. 

جْت اطویٌاى اص اغالت استاًذاسد هحػَل، کذ دُ سلوی صیش ؾالهت استاًذاسد تش سٍی هحػَالت سا تِ ساهاًِ 

 پیاهک ًواییذ. 10001517

 


