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

 Урок №88. Правила транспортування балонів з газами 

4.1. Перед початком виконання вантажно-розвантажувальних робіт необхідно 
впевнитися в справності балонів з газом, що надійшли, наявності гарантійної 
наклейки або пломби на запобіжному ковпаку, наявності сигнального кольору. Усі 
балони повинні мати стандартне клеймо, дату огляду і дату послідуючого 
випробування, 
4.2. Транспортування балонів по території управління повинно проводитися на 
спеціальних візках. 
Не допускається перенесення балонів на руках і на плечах. 
4.3. Під час переміщення балонів не дозволяється братися за вентилі, скидати і 
ударяти один об другий. 
4.4. Не допускається проводити вантажно-розвантажувальні роботи в 
промаслених рукавицях і забрудненими маслом руками. З'єднання навіть 
незначної кількості масла (жиру) з киснем може викликати вибух. 
4.5. Перевезення наповнених газами балонів має здійснюватися на ресорному 
транспорті у горизонтальному положенні, обов'язково з прокладками між 
балонами. Всі балони під час перевезення треба укладати вентилями в один бік. 
4.6. Дозволяється перевезення балонів у спеціальних контейнерах, а також без 
контейнерів у вертикальному положенні, обов'язково з прокладками між ними і 
загорожею від можливого падіння. 
4.7. Транспортування і зберігання балонів мають здійснюватись з накрученими 
ковпаками. 
Транспортування балонів для вуглеводних газів здійснюється відповідно до 
"Правил безпеки систем газопостачання України". 
4.8. Під час транспортування балони необхідно захищати від прямого попадання 
сонячних променів та атмосферних опадів, а також від поштовхів і перекочування. 
4.9. Під час безконтейнерного транспортування балонів необхідно дотримуватись 
наступних правил: 
4.9.1. На балонах повинні бути до відказу накручені запобіжні ковпаки і заглушки. 
4.9.2. Балони повинні укладатися в дерев'яні гнізда, оббиті повстю або іншим 
м'яким матеріалом. 
4.9.3. Балони повинні бути укладені не більше, ніж в один ряд, таким чином, щоб 
запобіжні ковпаки були з одного боку. 
4.9.4. При навантаженні більше одного ряду балонів повинні застосовуватись 
прокладки на кожний ряд для запобігання їх стикання один з одним. Для прокладок 
можуть застосовуватись дерев'яні брусся з вирізаними гніздами для балонів, а 
також вірьовочні або гумові кільця, товщиною не менше 25 мм (по два кільця на 
балон), або інші прокладки, які захищають балони від ударів один о другий. 
4.9.5. Укладати балони допускається в межах висоти бортів. 
4.9.6. Забороняється перевозити балони на автомашинах за наявності в кузові 



багна, сміття, слідів мастила. 
4.9.7. При навантаженні і розвантаженні не дозволяється скидання їх та удари 
один об одний, а також розвантаження вентилями вниз. 
4.10. Спільне транспортування на машині кисневих і ацетиленових балонів 
заборонено. 
4.11. В виняткових випадках можна перевозити в автомашині кисневі і ацетиленові 
балони при виконанні наступних вимог: 
4.11.1. Одночасно можна транспортувати в сумі не більше 10 балонів; в кузові не 
повинно бути слідів мастила та жиру. 
4.11.2. Перед навантаженням ацетиленові балони повинні бути очищеними від 
слідів мастила та жиру. 
4.11.3. Балони повинні бути укладені не більше, ніж в один ряд на дерев'яних 
підставках. 
4.12. Не дозволяється транспортування балонів з киснем і балонів з горючими 
газами. 
4.13. Балони, які мають виділення газу, не повинні транспортуватись. 
4.14. Забороняється перевезення балонів на самоскидах і автомашинах, кузов 
яких у середині оббитий залізом. 
4.15. В тих випадках, коли через несправність вентиля газ не був використаний, 
при його поверненні на завод-наповнювач на балоні робиться напис: "Обережно!", 
"Повний", "З газом". Ремонтувати вентилі своїми засобами, а також розбирати їх, 
коли балони наповнені, забороняється. 
4.16. Під час навантаження і розвантаження автомашини для транспортування 
балонів, двигун повинен бути виключений. 


