מעודכן לשנת הפעילות תשע"ו

נוהל שימוש בציוד גז
מבערי הגז הניידים (המכונים" -כלבי גז /כירות גז") מיועדים לבישול שדה ולמקרים שבהם נדרש להפעיל מערכת גז באופן חד-פעמי.
המבערים מחוברים בחיבור ישיר למכלי גז ופועלים באמצעות גז פחמני מעובה )גפ"מ) ,שהוא חומר דליק והשימוש בו כרוך בסיכונים
רבים .משום כך יש להקפיד על יישום מלא וקפדני של כללי הבטיחות שלהלן :
א .רכז /ת הסניף יהיה /תהיה אחראי /ת על מערכת הגז לאחר שעבר /ה הכשרה ע"י מחלקת מפעלים על שימוש בציוד גז.
תפקידיו של האחראי הם:
 )1לוודא שהמערכת נבדקה בחצי השנה האחרונה בידי טכנאי גז.
 )2לוודא שהמבער והחיבורים תקינים ולבצע הפעלת ניסיון.
 )3לדאוג שאיש מלבדו לא ייגע במערכת ולא יפעיל אות (למעט מבוגר שבכשיר לעניין).
 )4ליישם את כל ההנחיות ונהלי הבטיחות.
ב .יש להוביל את מכלי הגז ברכב המיועד לציוד בלבד ואשר אינו מסיע נוסעים .במהלך הנסיעה יהיו המכלים מונחים במצב
אנכי (בעמידה) ,קשורים ,בצורה יציבה ובאופן שלא ייפלו במהלך הנסיעה.
ג.

חל איסור חמור על הסעת מכלי הגז באוטובוס המסיע חניכים.

ד .יש לאחסן את המכלים אך ורק במקומות פתוחים ומאווררים ,שאין בהם סכנה של הצטברות גז במקרה של דליפה.
חל איסור חמור על החזקת מכלי הגז בתוך מבנה הסניף!
ה .יש לנעול את מכלי הגז ולמנוע את נגישותם של עוברי אורח או חניכים למכלים.
ו.

יש לתחם את אזור השימוש בציוד הגז ולאפשר אליו גישה רק למבוגרים אשר הוכשרו להשתמש בו.

ז.

אם יש מכלי גז נוספים ,יש להניחם במרוכז במקום מרוחק מהאזור שבו מופעלים המבערים והמכלים ולהקפיד שלא
תתאפשר גישה של חניכים או בוגרים למקום זה .ליד מצבור הבלונים יימצא מטף אבקה  6ק"ג והאזור ישולט בהתאם( .יש
לוודא כי המטף מלא ,תקין ובתוקף).

ח .המבערים יופעלו אך ורק בידי האחראי על מערכת הגז -רכז הסניף או מבוגר אחר שהוכשר על ידו.
ט .לפני השימוש במבערים יש לקרוא את הוראות השימוש והבטיחות של היצרן המצורפות למכשיר ולפעול על פיהן.
י.

בעת הפעלת המבערים יש להקפיד על יישומן של ההנחיות האלה:
 )1יש להציב את המבער באופן יציב (באמצעות הרגליות)
 )2יש להציב את כלי הבישול באופן יציב ,כדי שלא יתהפך כאשר הוא מלא במים או במזון.
 )3להפעלת המערכת יש לפתוח קודם כול את הברז הראשי שבמכל ולאחר מכן את ברז המבער.
 )4יש לפתוח את ברז המבער לאט ובעדינות .להדליק את פתח יציאת הגז בעזרת אמצעי הדלקה ארוך שלא מצריך
התקרבות המדליק לפתח .כמו כן ,יש לשים לב כי אף אדם לא נמצא מול פתחי המבער בעת ההדלקה במרחק בטיחות
סביר.
 )5הלהבה צריכה להיות חזקה ,רועשת וכחלחלה .אפשר לווסת את עצמת האש באמצעות ברז המבער.
 )6לכיבוי המערכת יש לסגור את ברז המבער ולאחר מכן את ברז המכל.

יא .חל איסור על עישון בקרבת מתחם הבישול.
יב .חל איסור על הדלקת אש בקרבת בלוני הגז חוץ מאשר לצורך השימוש בציוד.
יג .במקרה של דליפת גז /חשד לדליפת גז -נסגור את מערכת הגז עד לבדיקה חוזרת של האחראי על המערכת (רכז /ת הסניף).
יד .במקרה של דלקה בלתי מתוכננת בחלקי המערכת /בסמוך למערכת -יש לסגור מידית את מערכת הגז.

