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

 Урок №87. Правила експлуатації балонів з газами 

2.1. Експлуатація, зберігання і транспортування балонів в управлінні повинні 
здійснюватись відповідно до вимог цієї інструкції. 
2.2. Робітники, які експлуатують балони, мають бути навчені і проінструктовані за 
даною інструкцією. 
2.3. Під час експлуатації балонів забороняється повністю виробляти газ, який в них 
знаходиться. Залишковий тиск газу в балоні повинен бути не менше 0,05 МПа (0,5 
кгс/см2). 
2.4. Випускання газів із балонів в ємності з меншим робочим тиском має 
здійснюватись через редуктор, призначений для даного газу і пофарбований у 
відповідний колір. 
Камера низького тиску редуктора повинна мати манометр і пружинний запобіжний 
клапан, відрегульований на відповідний дозволений тиск в ємності, в яку 
перепускається газ. 
2.5. У разі неможливості через несправність вентилів випустити на місце вживання 
газ із балонів останні треба повернути на наповнювальну станцію. Випускання газу 
із таких балонів на наповнювальній станції має здійснюватися відповідно до 
інструкції, затвердженої в установленому порядку. 
2.6. Наповнення балонів зрідженими газами має відповідати нормам, вказаним у 
таблиці 2. 
Для газів, не указаних у даній таблиці, норма наповнення встановлюється 
виробничими інструкціями наповнювальних станцій. 
Таблиця 2 

Норми наповнення балонів зрідженими газами 

Назва газу 
Маса газу на 1 л 

місткості балона, кг, не більше 

Місткість балона, 

що припадає на 1 кг газу, л, не менше 

Бутан 0,488 2,05 

Пропан 0,425 2,35 

Вуглекислота 0,720 1,34 

2.7. Забороняється надавати для наповнення газом балони, в яких: 
2.7.1. Вийшов строк назначеного опосвідчення. 
2.7.2. Вийшов строк перевірки пористої маси. 
2.7.3. Пошкоджений корпус балона. 
2.7.4. Несправні вентилі. 
2.7.5. Відсутні належні пофарбування або написи. 
2.7.6. Відсутній надлишковий тиск газу. 



2.7.7. Відсутні встановлені клейма. 
Наповнення балонів, в яких відсутній надлишковий тиск газів, здійснюється після 
попередньої їх перевірки відповідно до інструкції підприємства-наповнювача 
(наповнювальної станції). 
2.8. Перенасадка башмаків і кілець для ковпаків, заміна вентилів мають 
здійснюватися на пунктах опосвідчення балонів. 
Вентиль після ремонту, пов'язаного з його розібранням, повинен бути перевірений 
на щільність при робочому тиску. 
2.9. Балони з газом, які встановлюються в приміщеннях, повинні знаходитись на 
відстані не менше 1 м від радіаторів опалення та інших опалювальних приладів, і 
не менше, ніж на 5 м від джерел тепла з відкритим вогнем. 


