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ЕРЗ-2.2.5. Проводити роботи з обслуговування робочого місця після виконання ручного 
дугового зварювання, наплавлення 

 Урок №85. Правила зберігання балонів з газами 

3.1. Балони з газами можуть зберігатись як у спеціальних приміщеннях, так і на 
відкритому повітрі, в останньому випадку вони повинні бути захищені від 
атмосферних опадів і сонячних променів. 
Склади і відкриті майданчики повинні розміщатися на відстані не менше 20 м від 
інших складів, 50 м від житлових будинків і 100 м від громадських будівель. 
Складське зберігання в одному приміщенні балонів з киснем і горючими газами 
забороняється. 
3.2. Наповнені балони з насадженими на них башмаками мають зберігатися у 
вертикальному положенні. Для запобігання падіння балони треба встановлювати в 
спеціально обладнані гнізда, клітки або огороджувати бар'єром. 
3.3. Балони, які не мають башмаків, можуть зберігатись у горизонтальному 
положенні на стелажах. 
3.4. Склади для зберігання балонів, наповнених газами, повинні бути 
одноповерховими, з покриттями легкого типу і не мати горищних приміщень. 
Стінки, перегородки, покриття складів для зберігання газів мають бути із 
неспалимих матеріалів не нижче II ступеня вогнестійкості. Висота складських 
приміщень для балонів повинна бути не менше 3,2 м від підлоги до нижчих 
виступаючих частин кровельного покриття. Підлоги складів мають бути рівними з 
неслизькою поверхнею, а складів для балонів з горючими газами - з поверхнею із 
матеріалів, які виключають іскроутворення при ударі по них будь-яким предметом. 
3.5. Освітлення складів для балонів з горючими газами мусить відповідати нормам 
для приміщень, небезпечних відносно вибухів. 
3.6. У складах повинні бути вивішені інструкції і плакати стосовно поводження з 
балонами, які знаходяться на складі. 
3.7. Склади для балонів, наповнених газом, повинні мати природну або штучну 
вентиляцію відповідно до вимог санітарних норм проектування виробничих 
приміщень. 
3.8. Склади для, балонів з вибухо- і пожежонебезпечними газами повинні 
знаходитись у зоні блискавкозахисту. 
3.9. Розриви між складами для балонів, наповнених газами, між складами і 
суміжними виробничими будівлями, громадськими приміщеннями, житловими 
будинками повинні задовольняти вимогам НД. 
3.10. Балони, в яких виявлено витікання газу, повинні негайно прибиратися зі 
складу в безпечне місце. 
3.11. Обслуговуючий персонал повинен знати пожежну небезпеку газів, що 
зберігаються на складах, порядок евакуації балонів та правила гасіння горючих 
газів. 
3.12. Не дозволяється: 
3.12.1. Зберігання будь-яких сторонніх речовин, матеріалів, обладнання, предметів 



у складах балонів з газами. 
3.12.2. Транспортування і зберігання балонів з газами без запобіжних ковпаків та 
нагвинчених на штуцери заглушок. 
3.12.3. Зберігання балонів із пошкодженим корпусом (вм'ятинами, тріщинами, 
корозією тощо), а також із простроченим терміном періодичного огляду. 
3.12.4. Зберігання балонів з горючими газами та окислювачами у приміщеннях, які 
не є спеціальними складами балонів. 
3.12.5. Допуск у склад балонів з горючими газами осіб у взутті, підбитому 
металевими цвяхами або підковами. 
3.12.6. Ударяти балони один об одний під час навантаження, розвантаження і 
зберігання, падіння ковпаків та балонів на підлогу. 
3.13. Забороняється зберігати горючі матеріали і проводити роботи з відкритим 
вогнем навколо складу з балонами на відстані менше 10 м. 
3.14. Перевірка стану балонів, що зберігаються, повинна проводитись щоденно. 
3.15. При виявленні пошкоджень балонів або виділенні з них газів необхідно: 
3.15.1. Балони з негорючими газами віддалити в сторону і покласти на землю. 
3.15.2. Балони з горючими газами віддалити на відстань не менше 100 м від 
житлових і виробничих будівель, ретельно усунувши при цьому можливість 
спалаху газів від іскри або інших джерел вогню, а потім установити спостереження 
за виходом з балонів газів до повного припинення шипіння або відсутності запаху. 
3.16. Особи, які допущені до знешкоджування балонів з горючими і отруйними 
газами, повинні бути забезпечені спецодягом і фільтруючим протигазом марки А. 
3.17. Не допускається сумісне зберігання в одному штабелі порожніх і наповнених 
балонів, а також балонів з різними газами (різного кольору). 

 


