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� Mål for sikkerhetsarbeidet i Yara Praxair
er ingen ulykker og ingen personskader.

� Alle ansatte er forpliktet til å stanse 
arbeidsoppgaver som ikke kan 
gjennomføres på en sikker måte.

� Yara Praxair skal betjene kunder på en 
trygg og miljøvennlig måte ved å levere 
produkter og tjenester av høy kvalitet.
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� Yara Praxair leverer en komplett portefølje av 
atmosfæriske gasser, prosessgasser og 
spesialgasser:

– Atmosfæriske gasser - oksygen, nitrogen, 
argon og edelgasser. 

– Prosess & spesialgasser - karbondioksid, 
helium, hydrogen, høyrene gasser, 
gassblandinger og brenngasser. 

� Leveringspålitelighet er sikret gjennom et 
skandinavisk nettverk av produksjons-
anlegg og gassdistributører.

� Yara Praxair åpnet ny luftgassfabrikk 
i Perstorp, Sverige, i 2012. 
Dette har forsterket vår leveringssikkerhet og 
produkttilgang for våre kunder.

Perstorp
Salgskontorer

Produksjonsanlegg

Agenter
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� Praxair er et av verdens største 
industrigass-selskaper og er 
markedsleder i Nord- og Sør Amerika. 
Selskapet vokser raskt i Asia og har 
en solid posisjon i Europa. 

� Praxair har virksomhet i over 
30 land.

� En million kunder verden over 
betjenes av 27.000 ansatte.



FORMÅL MED KURSET:
� Økt kompetanse på gass.
� Økt sikkerhet på jobb.

AGENDA:
1. Aktuell forskrift
2. Hva er gass?
3. Lagring og håndtering av

gassflasker
4. Merking
5. Fargekoder
6. Gassfare/gass-sikkerhet: ”De seks farer”
7. Utstyr; rett materiale og bruk
8. Ulike sikkerhetstiltak og krav
9. Hendelser
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1) Regelverk

� www.dsb.no: “Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og
trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen”, også
kalt “Forskrift om håndtering av farlig stoff”. (Versjon 7.sept. 2010.)

� Enhver som håndterer farlig stoff, plikter å oppfylle forskriftens krav.
� Enhver som eier eller bruker utstyr og anlegg som benyttes ved 

håndtering av farlig stoff, plikter å oppfylle forskriftens krav.
� Enhver som prosjekterer, konstruerer, produserer, omsetter, installerer, 

drifter, endrer, reparerer, vedlikeholder og kontrollerer utstyr og anlegg 
som benyttes ved håndtering av farlig stoff, plikter å oppfylle forskriftens
krav.



� Tydeligere kompetansekrav
– Krav til kompetanse for personell som prosjekterer, konstruerer, produserer, 

installerer, drifter, endrer, reparerer, vedlikeholder eller kontrollerer utstyr og
anlegg.

– Kompetansen må være relevant og omfatte kunnskap om aktuelt regelverk, de 
farlige stoffene, anvendt teknologi og drift av utstyr og anlegg.

– Kompetansen skal kunne dokumenteres for eksempel ved sertifikater, 
eksamensbevis eller CV.

– Kompetansen skal vedlikeholdes slik at man er oppdatert på nytt regelverk, nye
metoder og utvikling på fagområdet generelt.

Kompetanse kan oppnås og vedlikeholdes f.eks. vha. klasseromskurs og e-kurs.



� Trykk og temperatur avgjør om et stoff befinner seg i…..
– Fast fase (volum- og formstabil fase)
– Flytende fase (volum-, men ikke formstabil fase)
– Gass fase (verken volum-, eller formstabil fase)

� Alle stoffer som befinner seg i gassfase ved vanlig trykk og temperatur, 
dvs. 1 atm og 0-250C, er å anse som ’gass’.
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� Flasker sikres mot å falle.
� Ikke utsettes for temperatur > 450C
� Fulle og tomme flasker holdes 

atskilt.
� Flasker med ulike gasser holdes 

adskilt.
� Minst 5 m mellom flasker med 

brannfarlige gasser og andre 
gasser.

� Tilstrekkelig ventilasjon.
� Lagerområdet godt merket.
� Flasker med kondensert gass lagres 

stående.
� Flasker lagres med 

beskyttelseshette og evt. 
blindmutter.
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� Transporter alltid sylinderen med 
hette på.

� Spenn fast sylinderen før du tar av 
hetten og monterer regulatoren.

� Etter bruk fjernes trykkregulatoren, 
sett på hetten og plasser sylinderen 
på et egnet oppbevaringssted.

� Denne rutinen skal brukes uansett 
gasstype.

� Gassflasken skal alltid være sikret!
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Ved oppbevaring av brannfarlig gass, skal dør/port som fører inn til denne merkes med følgende symboler:

Symbolene kan erstattes med følgende tekst i sort skrift på gul bunn:
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Ønsker du å vite helt nøyaktig hva flasken inneholder må du se på 
produktetiketten.
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Nye piktogrammer for faremerker, på emballasje og i 
sikkerhetsdatablader.

Fra slutten av 2010 og frem til 2015 blir CLP direktivet som følger av 
REACH implementert på all gassemballasje. 
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� Sylinderfarger:

Yara følger EIGAs anbefalinger (europeisk standard EN 1089-3).
Skulderfargen er lik, uavhengig av selskap og land.
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Gasstype Farge Flasketrykk Ventil (DIN 477)

� Acetylen Rødbrun 16 bar Nr. 12
� Argon Grå/Mørk grønn 200 bar Nr. 10
� Lystgass Grå/Blå 45 bar Nr. 11
� Helium Grå/Brun 200 bar Nr. 10
� Hydrogen Grå/Rød 200 bar Nr. 1
� H2S Grå/Rød 16 bar Nr. 5
� CO2 Grå/Grå 50 bar Nr. 6
� CO Grå/Rød 100 bar Nr. 5
� Nitrogen Grå/Svart 200 bar Nr. 10
� Oksygen Grå/Kvit 200 bar Nr. 6
� Propan (industri) Rød(Grå)/ Rød 8 bar Nr. 1
� Syntetisk luft Grå/Lys grønn 200 bar Nr. 13



� Brennbare gasser har links gjenger (DIN 477 nr. 1, foruten acetylen).
� Giftige gasser har samme tilkobling (DIN 477 nr. 5).
� N2, Ar og He har samme gjenger (DIN 477 nr.10).
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� For rene gasser er normalt 
fylletrykk på gassflasker 200 bar.

� I en 50 L flaske med innerflate på 
1m2, er det en samlet kraft på 
2000 tonn mot flaskeveggen.

� Et resttrykk på 2 bar tilsvarer 20 
tonn mot flaskeveggen.

� Flasker med ren CO2 har trykk på 
50 bar.
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pV = nRT



� Oksygenet i rommet blir fortrengt 
av andre gasser. Vær spesielt obs 
på flytende gasser.

� Faren oppstår i det gass siver ut i 
avgrensede rom hvor kapasiteten 
på ventilasjonsanlegget er for liten 
til å kunne opprette det normale 
oksygeninnholdet.

� Alle gasser (unntatt oksygen) vil 
kunne ha denne virkningen.

� Kvelningseffekten med noen 
gasser (f.eks. CO2 og Ar) finner 
sted uten forvarsel.
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OKSYGENINNHOLD I LUFTEN: VOL-% VIRKNING/SYMPTOM

21-17 Normalt nivå, ingen påviselig virkning

17-14 Enkelte får målbar reduksjon i yteevnen

14-11 De fleste får redusert yteevne uten å 
merke det

11-8 De første tilfeller av bevisstløshet inntreffer

8-6 Bevisstløshet inntreffer etter få minutter
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Relativ tetthet regnes i forhold til luft, dvs. luft = 1.
Verdiene viser om gassene er tyngre (>1) eller lettere
(<1) enn luft.
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� Flytende dypkjølt (cryogen) 
gass har lav temperatur, og 
vil gi alvorlige forfrysninger 
av huden ved kontakt med 
væske, kald gass eller 
uisolert armatur.

� Materialer som ikke er 
beregnet for lav temperatur, 
vil ved kontakt med dypkjølt 
gass bli sprø og miste en 
vesentlig del av sin normale 
styrke.
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Generelt: 
- Cryobeholderen skal behandles med 

forsiktighet. Den må ikke slippes i 
gulvet, rulles eller veltes på siden.

- Ved bruk eller lagring skal beholderen 
alltid holdes i vertikal stilling. Lagring 
skal bare skje i et godt ventilert 
lokale, og den må ikke lagres under 
forhold som kan føre til dannelse av 
ispropper i lufteåpningene eller 
trykkavlastningsventilene.



� SIKKERHET
- Bruk beskyttelsesutstyr som ansiktsskjerm, briller og hansker av egnet 

materiale under håndtering av beholdere med flytende, dypkjølte gasser 
pga. fare for frostskade. Utstyret som benyttes skal være beregnet for lave 
temperaturer. 

- Husk også at kontakt med uisolert apparatur kan gi alvorlig frostskade på 
ubeskyttet hud, eller bevirke at fastfrosset hud rives av. 

- Stor volumøkning ved fordampning (1 L N2 væske gir ca. 700 L gass ved 
normalt trykk og temp.) kan i avgrensete rom føre til farlig trykkstigning. 
Når luft fortrenges av inertgasser som nitrogen, oppstår en betydelig 
kvelningsfare. Derfor skal overfylling av dypkjølte gasser fra en 
kryobeholder til en annen foretas kun i et godt ventilert område.
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1 liter flytende nitrogen tilsvarer ca. 700 liter nitrogengass (15�C, 1 bar)

En litersflaske med flytende nitrogen inneholder nok gass til å fylle opp nesten 
4 stk. 200 liters oljefat med gass 

� �������	
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� Gasser som ved antennelse forbrenner i luft er klassifisert som ’brannfarlig 
vare’ i henhold til ’Lov om Brannfarlig Vare’.

� For å få brann må alle tre elementene i trekanten være tilstede:
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For at en brennbar gass skal kunne antennes i luft, må                                         
konsentrasjonen av den være mellom øvre og nedre   
eksplosjonsgrense

Grensene betegnes med LEL (Lower Explosion Limit) og UEL (Upper
Explosion Limit)

Grensene varier for ulike gasser

% Brennbar gass i luft

Acetylen
Hydrogen

Mepran
Propan

2,2                                                                        82                                                              

4                                                                        75                                                                       
2,0 - 10,5                                                                      

2,1 – 9,5                                                                      

0 100

12,5                                                                        74                                                                  CO
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� I en brann vil gassflaskene utsettes for sterk varme. Dette vil føre til trykkøkning 

samtidig med at flaskematerialet svekkes. Dette kan føre til at flaskene revner.

� Brannfarlige og brannfremmende gasser som blåser ut vil  forsterke brannforløpet.

� Nedkjøling av flaskene kan gjøres ved vannspyling fra sikker og skjermet avstand.



42�����
� Acetylen må behandles spesielt siden gassen kan spaltes eksplosivt med stor

varmeutvikling selv uten kontakt med oksygen. 
� Det er viktig at acetylenflasken unngår harde støt og slag.
� Spalting kan utløses av:

– varmepåvirkning i en brann
– tilbakeslag fra en brenner

– brann i flaskeventilen

� Risikoen for spalting øker med økende temperatur og trykk.
� Acetylen leveres på spesielle flasker fylt med en porøs masse og et løsemiddel

(aceton) for å redusere faren for spalting. 

� Sikkerhetsavstand rundt en acetylenflaske involvert i en brann, bør være 300m.
� Avkjøling av flasken med vann fra sikker, skjermet posisjon kan være en måte å 

stoppe spaltingen på.
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C2H2

8% Sikkerhetsrom
29% Acetonets utvidelse 
ved opptagelse av Acetylen
38% Aceton
25% Porøs masse (75%porøsitet)

• Acetylen må behandles spesielt siden gassen kan spaltes
eksplosivt med stor varmeutvikling selv uten kontakt med
oksygen.

• Risikoen for spalting øker med økende temperatur og trykk,
og videre med økende diameter på rør eller ledning.

• Må ikke utsettes for slag eller støt.
• Kjøles med vann ved tilbakeslag, lokal oppvarming.





AKTIV INNSATS BRANNVESEN, SKYTING





� Alle gasser med vond/irriterende lukt er giftige. De kan i
varierende grad gi kortvarige eller kroniske skader på lunger
og andre organer.

� Enkelte gasser UTEN lukt er også giftige. Mest vanlig: CO.
� H2S har takverdi (T) på 10 ppm (15 mg/m3 luft) – maksverdi som

aldri skal overskrides.
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GASS TILTAKSVERDI 
(arb.tilsynet) LUKTE-TERSKEL GASSKILDE

NH3 25 ppm 10 ppm lekkasjer

CO 25 ppm luktfri
ufullstendig 

forbrenning, eksos 
lekkasjer

SO2 0,8 ppm 0,3 - 3 ppm forbrenning, lekkasjer

H2S
5 ppm

Grenseverdi: 10 ppm
0,01 ppm forråtnelse, lekkasjer

Cl2
0,5 ppm

Grenseverdi:1 ppm
0,2 – 0,4 ppm lekkasjer



� Øker antenneligheten av 

brennbare materialer.

� Materialer som ikke er brennbare i 

luft kan antennes i ren oksygen. 

Eks: Olje/fett vil lett kunne 

antenne.

� Adiabatisk kompresjon

$�	'������	��������
�
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� …som erstatning for trykkluft

� …sammen  med olje eller fett

� …sammen med utstyr som ikke er 
beregnet for oksygen



� Valg av regulator

– Spesialgassregulator/industriregulator
– Syrefast/messing
– Ett-trinns/to-trinns

� Påkobling av regulator

– Visuell kontroll av regulator
– Pakningsbytte (saks eller kniv)
– Tiltrekking
– Lekkasjetest
– Spyling av regulator med gass
– Gjengetilkobling (DIN 477-X)

� Spyling av regulator ved bytte av gasstype
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1. Sylinderventil

2. Ventiltilslutning

3. Manometer for flasketrykk, 
inngang

4. Manometer for flasketrykk, 
utgang

5. Stengeventil

6. Tilbakeslagssikring med 
flammesperre ved brennbar 
gass

7. Ratt for innstilling av 
utgangstrykk
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1. Steng reguleringsventil (ratt) – nr.7
2. Steng utgangsventil – nr.5
3. Åpne flaskeventil langsomt – nr.1
4. Steng flaskeventil – nr.1
5. Åpne reguleringsventil (ratt) – nr.7
6. La stå med trykk i ca 1 min
7. Åpne utgangsventil – nr.5

Dette gjentas ca 10 ganger.
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� Oppbevaring av regulator ute av bruk
– Plugging

� Rengjøring av regulator etter bruk
– Spyl grundig med nitrogen 

� Lagring av flaske 
– Flaskeventil stengt
– Regulator ”tømt”
– Plugging
– Transporthette på flaske
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� Teflon eller annen plastikk er ikke tett og må derfor aldri brukes! Luft 
diffunderer inn og forurenser dermed gass-strømmen. 

� Det er viktig å bruke syrefast, Cu eller Al-rør på spesialgasser (rene eller 
kalibreringsgasser).

� Rørene må være renset for olje og evt. andre forurensende komponenter.
� Hvis ikke rørene er renset fra produsent må dette gjøres ved bruk av 

løsningsmiddel og tørking med gass som for eksempel N2 5.0 eller He 
5.0.

� Test gjort med følgende betingelser:
– 1 m lengde av 6 mm slange eller rør. Veggtykkelse: 1 mm
– Flow: 5 L/time Ar 6.0 ved 10 bars trykk passerte gjennom slangen/røret.
– Endring i oksygenkonsentrasjon ble målt.
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Oppsummering:
• Cu og syrefaste rør hindrer O2-forurensning.
• Selv ved bruk av kun 1 m teflon eller plastikk-slange vil det gi en   
alvorlig O2-forurensning – opp mot 40 ppm O2. Bør altså IKKE brukes!



�
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� Det er en blanding bestående av

en eller flere komponenter i en
restgass.

– Konsentrasjonen av hver komponent
er gitt med en sertifisert usikkerhet.

– Graden av usikkerhet er avhengig
av komponenten selv og restgassen.

– Stabiliteten er garantert for en 
begrenset tidsperiode.

– Blandingen skal lagres og brukes
ved gitt temperatur.

� OBS! Laveste anbefalte brukstrykk! Flasker 
bør ikke tømmes helt og returneres med 
åpen flaskeventil. 

� La noe gass være igjen på flasken for å 
unngå forurensing.
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GASSENTRAL
� Gassentraler skal fortrinnsvis plasseres i egen bygning eller egnet 

utvendig rom mot yttervegg.
� Gassentraler for brennbare gasser skal plasseres i egne brannceller, og 

skal være fysisk adskilt fra gassentraler for andre gasser.
� Inerte gasser og oksygen kan plasseres sammen.
� Soneklassifisering for brennbare gasser:

– Utløp fra sikkerhetsventiler klassifiseres som SONE 1 i en avstand på 0,8 m.
Deretter SONE 2 i en avstand på 1,5 m.

– 1-2 m fra uttaksposter, ventiler, flenser, koblinger på rørnettet klassifiseres som 
SONE 2.

– Rom med gassentral klassifiseres som SONE 2.
– 1,5 m fra åpninger fra rom med gassentral (dør, ventilasjonsåpninger) 

klassifiseres som SONE 2. 
SONE 1: Et område det det ved vanlig drift er sannsynlig at det til tider dannes en eksplosiv 
atmosfære bestående av en blanding av luft og brennbare stoffer.
SONE 2: Et område der det ved vanlig drift sannsynligvis ikke dannes en eksplosiv atmosfære 
bestående av en blanding av luft og brennbare stoffer.
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REGULATOR/UTTAKSPOST
� Tilbakeslagssikring på gassuttak med brennbar gass. Også O2 hvis det er 

uttak i nærheten av brennbar gass.
� Flammesperre er inkludert i tilbakeslagssikring.
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Ihht. “Forskrift om håndtering av farlig stoff”: 

� Eier og bruker skal sørge for at utstyr og anlegge underlegges systematisk
tilstandskontroll for å påse at den tekniske tilstand er tilfredsstillende. 
Hyppighet og omfang av den systematiske tilstrandskontrollen må
tilpasses utstyrets og anleggets driftsbetingelser.

� Uavhengig kontroll (design, bygging, vedlikehold etc.)
– Gjelder utstyr og anlegg for virksomheter som skal ha samtykke eller som

representerer en høy potensiell risiko (*).
– Systematisk tilstandskontroll av disse anleggene skal gjøres av uavhengig

kontrollør.

(*) bl.a. gassanlegg for bruk av brannfarlig gass tilknyttet fast rørsystem for distribusjon av gass og
flaskebatteri.



� Skal kontrolleres årlig og resertifiseres hvert 5.år.

� Årlig kontroll: 
– Sjekk av stengeventiler
– Funksjonstest av sikkerhetsventil
– Inspeksjon av manometre
– Inspeksjon av sprengblikk
– Funksjonstest av nivåmåler
– Kontroll av trykkregulator

� Resertifisering:
– Trykktest/lekkasjetest
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� Produkter og tjenester

� Sikkerhetsdatablad

� Gass til ulike bransjer 

� Nyheter
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!!
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