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CAPITOLUL 1
DATE ªI CONSIDERAÞII GENERALE INTRODUCTIVE

1.1. OBIECTUL ªI DOMENIUL DE APLICARE
1.1.1. Prezentul Normativ departamental cuprinde condiþiile minime, obligatorii, care trebuie aplicate la exploatarea instalaþiilor
tehnologice în care se produce acetilenã din carbid, sau se utilizeazã acetilenã, pentru asigurarea îndeplinirii cerinþelor de calitate
privind siguranþa în exploatare ºi securitatea la incendiu.
1.1.2. Normativul se aplicã atât la instalaþiile tehnologice noi cât ºi la dezvoltãri ale instalaþiilor tehnologice existente. De
asemenea, se aplicã ºi pentru depozitele de acetilenã ºi carbid, precum ºi pentru bazinele (batalurile) de nãmol de carbid din cadrul
lucrãrilor de organizare de ºantier ai agenþilor economici de construcþii montaj.
Normativul nu se aplicã generatoarelor mobile pentru acetilenã din carbid destinate sudurii autogene sau altor scopuri.
1.1.3. Proiectantul de specialitate este obligat sã includã în proiectele pe care le elaboreazã mãsurile tehnice, organizatorice ºi de
echipare ºi dotare cu mijloace tehnice pentru exploatare în condiþii de siguranþã ºi de securitate la incendiu a instalaþiilor
tehnologice respective.
1.1.4. Domeniul de presiuni pentru care se aplicã normativul este:
a) 3,0 bar, presiune maximã absolutã, pentru acetilenã cu o concentraþie mai mare de 25% (în volume) ºi cu condiþia ca proporþia
totalã de hidrocarburi acetilenice superioare sã nu depãºeascã 1,2% volume, suma conþinutului de diacetilenã ºi vinilacetilenã sã nu
depãºeascã 0,5% volume, conþinutul de oxigen sã fie sub 1% volume;
b) Instalaþiile tehnologice pentru îmbutelierea acetilenei concentrate la presiuni de maxim 25 bar (efectiv) în butelii de oþel cu
acetonã în masã poroasã, precum ºi în bateriile de butelii cu acetilenã dizolvatã sub presiune.
1.1.5. Pentru cazurile care nu se încadreazã în domeniul de aplicare al normativului, prevederile din aceastã reglementare pot fi
folosite numai cu caracter orientativ.
1.1.6. Pentru fiecare instalaþie tehnologicã, vor trebui întocmite, de proiectant, instrucþiuni (norme) generale de operare. Acestea
vor fi detaliate, pe locuri de muncã, de cãtre conducerea agentului economic, care va face instructajul personalului din instalaþie,
personal care va trebui sã cunoascã proprietãþile acetilenei ºi pericolele pe care aceasta le prezintã, precum ºi mãsurile de prevenire
a cauzelor care ar putea conduce la incendii ºi explozii.
1.1.7. În vederea respectãrii cerinþelor de calitate legale specifice lucrãrilor de montaj dotãri tehnologice industriale, pentru fazele
de proiectare, execuþie ºi exploatare este obligatorie:
a. elaborarea documentaþiei tehnice privind analiza riscurilor tehnic/tehnologic ºi de incendiu; se utilizeazã procedurile ºi
metodele recomandate în standardul SR EN 1050-2000 (Securitatea maºinilor. Principii pentru aprecierea riscului);
b. verificarea proiectelor pentru lucrãrile de montaj ºi a documentaþiilor tehnice privind analiza riscurilor de cãtre verificatori de
proiecte atestaþi de Ministerul Economiei ºi Comerþului;
c. urmãrirea executãrii lucrãrilor de montaj prin responsabili tehnici cu execuþia atestaþi de cãtre Ministerul Economiei ºi
Comerþului;
d. expertizarea instalaþiilor, utilajelor ºi echipamentelor tehnologice specifice producerii sau utilizãrii acetilenei, dupã caz, de
cãtre experþi tehnici atestaþi de Ministerul Economiei ºi Comerþului.

1.1.8. Prevederile din prezentul normativ nu se substituie celor din alte reglementãri ºi acte normative, referitoare la tehnica
securitãþii, protecþia muncii, prevenirea ºi stingerea incendiilor, ci le completeazã cu mãsuri specifice pentru acetilenã. Ca urmare,
prevederile din aceste acte normative se vor aplica ºi ele, în mãsura în care sunt aplicabile instalaþiilor tehnologice în cauzã,
þinându-se seama de toate substanþele care intervin în proces ºi de condiþiile de lucru.
1.1.9. Pentru asigurarea funcþionãrii în condiþii de siguranþã a instalaþiilor care produc sau utilizeazã acetilena, la punerea în
funcþiune ºi pe timpul exploatãrii acestora, deþinãtorii ºi utilizatorii sunt obligaþi sã respecte prevederile prescripþiilor tehnice Colecþia ISCIR, astfel:
a. recipientele sub presiune ºi conductele sub presiune aferente instalaþiilor de producere, stocare ºi îmbuteliere acetilenã, în
mãsura în care din punct de vedere al parametrilor de funcþionare - presiune, volum, diametru se încadreazã în prevederile
prescripþiilor tehnice PT C4/1 (Cerinþe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea ºi verificarea recipientelor
metalice stabile sub presiune) respectiv PT C6 (Cerinþe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea ºi verificarea
conductelor metalice pentru fluide), vor fi puse în funcþiune numai dupã autorizarea de cãtre ISCIR INSPECT;
b. dispozitivele de siguranþã - supape de siguranþã ºi membrane de rupere care echipeazã instalaþiile ºi echipamentele supuse
prescripþiilor tehnice menþionate în aliniatul precedent, trebuie sã îndeplineascã ºi prevederile prescripþiei tehnice PT C7 (Cerinþe
tehnice privind montarea, utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz ºi casarea dispozitivelor de siguranþã);
c. în cazul instalaþiilor ºi echipamentelor noi, care produc ºi utilizeazã acetilenã, se respectã condiþiile prevãzute în Hotãrârea de
Guvern nr. 584/2004 privind stabilirea condiþiilor de introducerea pe piaþã a echipamentelor sub presiune;
d. agenþii economici care deþin ºi/sau utilizeazã instalaþii tehnologice pentru îmbutelierea acetilenei sub presiune în butelii din
oþel cu acetonã în masã poroasã ºi care efectueazã activitãþi de umplere, reparare, verificare tehnicã, scoatere din uz ºi casare a
acestora trebuie sã fie autorizaþi de ISCIR INSPECT conform prevederilor prescripþiei tehnice PT C5 (Cerinþe tehnice privind
utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune);
e. buteliile ºi bateriile de butelii în care se îmbuteliazã acetilenã trebuie sã corespundã prevederilor prescripþiei tehnice PT C5;
f. în cazul buteliilor ºi bateriilor de butelii noi, în care se îmbuteliazã acetilenã, se respectã prevederile Hotãrârii de Guvern nr.
941/2003 privind stabilirea condiþiilor de introducere pe piaþã ºi utilizare repetatã a echipamentelor sub presiune transportabile, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
1.2. PROPRIETÃÞILE ACETILENEI
1.2.1. Proprietãþile fizice
─Formula
CH ─ CH
─Greutate molecularã:
26;

Stare de agregare: gaz incolor, miros slab eterat când este purã, acetilena tehnicã are un miros caracteristic datorat impuritãþilor
pe care le conþine;
Acetilena este solubilã în apã, benzinã, acetonã ºi de asemenea în alte lichide folosite ca solvenþi selectivi (N-metilpirolidonã,
dimetil formamidã, amoniac lichid);
În apã solubilitatea acetilenei scade relativ repede o datã cu creºterea temperaturii.
Principalele proprietãþi fizice ale acetilenei sunt:
- greutatea specificã:
1,16 kg/Nm3; - cãldura specificã la presiune constantã:
1,756 kJ/kg.K; - cãldura
specificã la volum constant:
1,358 kJ/kg.K; - temperatura criticã:
35,9▫C; - presiunea criticã:
61,6 bar; (abs.); - temperatura de autoaprindere:
302▫C; - temperatura de condensare la 760 mmHg:
-83▫C; solubilitatea la 15▫C ºi 760 mmHg:
┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────
─────┐│În apã
│
1,15 Ndm3/dm3
│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────
──────┤│În benzinã
│
5,70 Ndm3/dm3
│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────
──────┤│În acetonã
│
23,00 Ndm3/dm3
│└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────
──────┘

În apã solubilitatea acetilenei scade, relativ repede, cu creºterea temperaturii, astfel:
┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────
─────┐│
Temperatura
│
Solubilitatea acetilenei
│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────
──────┤│La 0▫C
│1,75 Ndm3/dm3
│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────
──────┤│La 10▫C
│1,31 Ndm3/dm3
│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────

──────┤│La 20▫C
│1,03 Ndm3/dm3
│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────
──────┤│La 30▫C
│0,84 Ndm3/dm3
│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────
──────┤│La 40▫C
│0,65 Ndm3/dm3
│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────
──────┤│La 50▫C
│0,50 Ndm3/dm3
│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────
──────┤│La 60▫C
│0,37 Ndm3/dm3
│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────
──────┤│La 70▫C
│0,25 Ndm3/dm3
│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────
──────┤│La 80▫C
│0,15 Ndm3/dm3
│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────
──────┤│La 90▫C
│0,05 Ndm3/dm3
│└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────
──────┘

1.2.2. Proprietãþi importante din punct de vedere al mãsurilor de tehnicã a securitãþii ºi protecþie a muncii
1.2.2.1. Formarea hidratului exploziv
În contact cu apa ºi în anumite condiþii de presiune ºi temperaturã, acetilena formeazã un hidrat solid cristalin cu caracter
exploziv, dar numai la presiuni mai ridicate ºi la temperaturi mai scãzute decât cele indicate în tabelul urmãtor:
┌───────────────────┬───────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┐
│Presiune
│ bar (abs)
│5,7
│6
│8
│ 10
│ 12
│ 15
│ 20 │ 25 │ 30
├───────────────────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──┼───┤
│Temperaturã
│ ▫C
│0
│2
│4
│6
│ 8
│ 10
│ 12 │15,5 │ 16
└───────────────────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──┴──┘

1.2.2.2. Stabilitatea, explozii-detonaþii
Acetilena fiind o hidrocarburã nesaturatã, cu triplã legãturã, în anumite condiþii se poate descompune în elemente, reacþie
puternic exotermã ºi odatã amorsatã decurge cu vitezã foarte mare (exploziv).
-HC - CH ───> 2C + H2 + 54 Kcal (cãldura de descompunere calculatã la 25▫C). -

Cãldura degajatã are ca efect ridicarea considerabilã a temperaturii, mai ales la volum constant (vase închise), caz în care
temperatura creºte cu cca. 3000▫C, iar presiunea creºte ºi ea (de cca. 11 ori presiunea iniþialã absolutã a acetilenei 100%).
În cazurile în care concentraþia acetilenei este micã, temperatura ºi presiunea dupã descompunerea explozivã, vor fi ºi ele mai
mici, putând fi calculate în funcþie de proporþia componenþilor din amestec, de cãldurile lor specifice ºi de cãldurile tuturor
reacþiilor care au loc.
În mod normal, acetilena concentratã se descompune în absenþa oxigenului, începând de la temperatura de 500▫C, dar în contact
cu anumiþi oxizi metalici (Fe, Cu, Al) descompunerea poate începe la temperaturi mai joase (240▫C).
Experimentãrile efectuate au arãtat cã, la o presiune absolutã mai micã de 1,4 bar ºi la o temperaturã sub 35▫C, acetilena
concentratã nu se descompune nici sub acþiunea unei scântei electrice.
Descompunerea se poate produce totuºi sub acþiunea unor factori mai puternici de amorsare, ca de exemplu: anumite reacþii
violente, ridicãri accidentale de temperaturã, unde de ºoc.
La presiune absolutã de peste 1,4 bar, descompunerea C2H2 se poate amorsa sub acþiunea unei scântei electrostatice, a unei
capse detonante.
În anumite circumstanþe, acetilena se poate descompune cu detonaþie, caz în care viteza de descompunere ºi propagare este mult
mai mare decât în cazul descompunerii explozive, iar presiunea care se dezvoltã atinge valori considerabile, ce nu pot fi calculate
exact datoritã undei de ºoc.
Descompunerea cu detonaþie se poate produce numai în condiþii cu totul deosebite (amorsãri foarte puternice, amestecuri cu
oxigen concentrat, volume mari de acetilenã uscatã, presiune iniþialã ridicatã, conducte cu diametre mari, lungi ºi fãrã opritoare de
explozie).
1.2.2.3. Amestecuri explozive

Acetilena formeazã amestecuri explozive cu oxigenul, cu aerul, precum ºi cu gaze cu care reacþioneazã uºor (clor, vapori de
brom).
Limitele de explozie sunt mult mai largi decât la oricare altã substanþã.
Astfel, în amestec cu aerul, la presiune normalã, limita inferioarã de explozie este de 1,5%, iar cea superioarã de 81% (volum).
Presiunile care se dezvoltã în caz de explozie a amestecurilor acetilenã-aer sunt de peste 12 ori mai mari decât presiunea iniþialã
absolutã. În cazul amestecurilor acetilenã-oxigen, explozia se poate transforma în detonaþie, cu creºterea considerabilã a presiunii.
1.2.2.4. Efectul diluanþilor
Experimental, s-a constatat cã prezenþa vaporilor de apã diminueazã tendinþa de descompunere explozivã a acetilenei. Astfel, un
conþinut de 4,5% vol. vapori de apã are ca efect creºterea presiunii limitã, sub care acetilena nu se mai poate descompune exploziv,
la 2,5 bar (presiune absolutã).
De asemenea în cazul diluãrii acetilenei cu alte gaze cu care nu reacþioneazã (azot, CO, CO2, H2, CH4) posibilitatea
descompunerii explozive se reduce pe mãsura diluãrii, respectiv se mãreºte presiunea (iniþialã) la care descompunerea explozivã
poate avea loc. Când concentraþia acetilenei este mai micã de 25% în volume (restul fiind N2, H2, CH4, ºi alte hidrocarburi
saturate), la presiuni sub 30 bar ºi la temperaturi sub 100▫C, descompunerea explozivã a acetilenei nu mai poate fi amorsatã nici cu
o scânteie puternicã.
1.2.2.5. Formarea acetilurilor cu unele metale
Acetilena reacþioneazã cu sãrurile unor metale (cupru, argint) în soluþii apoase formând acetiluri metalice. Acetilurile, care se pot
forma ºi prin contactul direct al acetilenei umede cu aceste metale, sau cu aliajele lor, sunt substanþe foarte instabile care pot
exploda prin simpla lovire, amorsând descompunerea explozivã ºi a acetilenei.
Ca urmare metalele menþionate nu pot fi utilizate la confecþionarea utilajelor ºi conductelor care vin în contact cu acetilena.
1.2.2.6. Efectul impuritãþilor
Acetilena din carbid conþine de regulã, în momentul producerii ei impuritãþi:
- hidrogen sulfurat;
- hidrogen fosforat;
- hidruri de siliciu;
în concentraþii mici.
Aceste impuritãþi nu au o influenþã sesizabilã asupra stabilitãþii acetilenei. Spãlarea cu apã este în mod normal suficientã, dacã se
utilizeazã carbid care produce acetilenã de concentraþie min. 98%.
În toate cazurile, impuritãþile cele mai temute, atât din punct de vedere al pericolului pe care îl prezintã, cât ºi din cauzã cã
afecteazã calitatea acetilenei sunt hidrocarburile acetilenice superioare (diacetilenã, vinil ºi metilacetilenã, etc.) care sunt mult mai
instabile decât acetilena. Astfel vinilacetilena se poate descompune exploziv, chiar la presiuni mai mici decât presiunea
atmosfericã, începând de la 0,4 bar abs., iar diacetilena, la presiunea de 0,2 bar abs. Acetilenele superioare gazoase se pot
descompune exploziv, chiar atunci când concentraþia lor (în amestec cu alte gaze practic inerte) este de numai 15%1). În stare
lichefiatã, acetilenele superioare explodeazã la cel mai mic ºoc formând polimeri solizi care se pot depune în anumite puncte ale
instalaþiei, sunt foarte instabili ºi explozivi, mai ales în stare uscatã.
___________
1) În toate cazurile în care nu se specificã altfel, concentraþiile gazelor sunt date în procente volumetrice.
Ca urmare acetilena, produs finit pentru îmbuteliere, consum, trebuie sã fie purificatã de aceste impuritãþi. În anumite faze ale
procesului tehnologic, respectiv puncte ale instalaþiei, aceste impuritãþi pot atinge, însã, concentraþii periculoase de care trebuie sã
se þinã seama.

CAPITOLUL 2
TEHNOLOGIE ªI MONTAJ

2.1. CONSIDERAÞII PRELIMINARE
2.1.1. La elaborarea proceselor tehnologice pentru producerea, respectiv utilizarea acetilenei, trebuie, ca în afara scopului
principal de producþie, sã se urmãreascã asigurarea funcþionãrii în deplinã siguranþã a instalaþiei tehnologice respective þinându-se
seama de proprietãþile acetilenei ºi de pericolele specifice pe care le prezintã.
2.1.2. Principalele probleme de tehnica securitãþii ºi protecþia muncii care trebuie rezolvate prin procesul tehnologic însuºi
constau în primul rând în eliminarea situaþiilor favorabile descompunerii acetilenei ºi producerii exploziilor.
2.2. INSTALAÞII DE ACETILENÃ DIN CARBID
2.2.1. Prevederile din acest subcapitol se referã exclusiv la instalaþiile tehnologice cu generatoare de acetilenã din carbid, de tip
umed (carbid în apã), stabile, de presiune joasã (sub 0,2 bar)*), cu funcþionare continuã.
___________
*) În toate cazurile în care nu se specificã altfel, presiunile indicate sunt efective (suprapresiuni).

2.2.2. Alimentarea generatorului se va face numai cu carbid de granulaþie prevãzutã în proiect ºi în cantitãþi corespunzãtoare
capacitãþii stabilite în proiect.
2.2.3. Pe conducta de ieºire a acetilenei, din fiecare generator, se va prevedea câte un închizãtor hidraulic cu un singur sens de
curgere pentru ca acetilena sã nu poatã circula în sens contrar, din conducta colectoare (comunã pentru mai multe generatoare)
înspre generator.
Se va prevedea, de asemenea, ºi câte un robinet pentru izolarea fiecãrui generator, în caz de intervenþii, sau de opriri mai
îndelungate.
Înaintea oricãrui organ de închidere, se va monta, în derivaþie, o supapã de siguranþã hidraulicã, cu garda hidraulicã
corespunzãtoare presiunii maxime admise în generator.
Acetilena ieºitã prin supapã poate sã fie evacuatã direct în atmosferã, printr-o conductã mai înaltã decât oricare alt punct al
instalaþiei tehnologice (inclusiv clãdirile), numai atunci când cantitãþile evacuate sunt atât de mici, încât sã nu prezinte nici un
pericol. În caz contrar, evacuarea se va face la o faclã. În orice caz, va trebui sã se intervinã cât mai urgent pentru a se pune capãt
unei astfel de situaþii. În acest scop, se vor prevedea semnalizãri ºi instrucþiuni corespunzãtoare.
2.2.4. Evacuarea nãmolului de carbid se va face fie direct la batalurile de ºlam, fie într-un bazin intermediar (situat în afara ºi în
imediata vecinãtate a halei generatoarelor) ºi din acesta (prin pompare), la batalurile de ºlam sau în silozuri speciale, de unde
ºlamul este transportat cu autocisternele. În ambele cazuri, pânã la ieºirea din hala generatoarelor, circulaþia nãmolului se va face
numai prin conducte închise, pentru a se evita degajarea acetilenei ºi formarea amestecurilor explozive (cu aerul). În exterior,
transportul ºlamurilor se poate face fie prin conducte închise, fie prin canale bine aerisite (deschise, sau acoperite cu grãtare) astfel
încât sã nu fie posibilã formarea amestecurilor explozive în canale. Evacuarea prin canale deschise este admisã numai dacã
acetilena ce se mai poate degaja (din ºlam) nu afecteazã siguranþa obiectelor învecinate.
2.2.5. Generatoarele de acetilenã din carbid, precum ºi închizãtoarele ºi supapele hidraulice, vor fi amplasate în hale închise, fãrã
etaj ºi fãrã alte funcþiuni. Dacã generatoarele sunt înalte ºi au nevoie de acces tehnologic la mai multe nivele, pentru fiecare dintre
acestea, se vor construi platforme, care nu se considerã etaje, hala fiind liberã de la pardosealã pânã la plafonul acoperiºului, fãrã
planºee care sã creeze etaje separate.
Platformele de acces tehnologic vor trebui sã fie uºor accesibile ºi uºor de evacuat, iar hala va avea cel puþin o uºã cu
deschiderea în exterior.
2.2.6. Desfacerea butoaielor cu carbid (scoaterea capacelor) când capacitatea instalaþiei este mai mare de 50 Nmc3/h, se va face
într-o camera separatã de hala generatoarelor. Pentru desfacere, se vor folosi scule antiscântei din materiale care nu sunt interzise la
contactul cu acetilena.
2.2.7. Secþia de purificare a acetilenei se amplaseazã în încãperi, cu respectarea condiþiilor prevãzute de la capitolul 8. Pentru
instalaþiile tehnologice cu capacitãþi mari (de peste 100 Nm3/h) instalaþiile de purificare pot fi montate în aer liber, cu asigurarea
condiþiilor de evitare a îngheþului.
2.2.8. Instalaþiile tehnologice de acetilenã din carbid trebuie prevãzute cu un manometru cu sistem de alarmã la scãderea presiunii
în conducta de alimentare cu apã, care va întrerupe alimentarea cu carbid a generatorului.
2.2.9. Pentru fiecare instalaþie trebuie analizat procesul tehnologic (ºi schema respectivã), din punct de vedere al tehnicii
securitãþii, protecþiei muncii precum ºi prevenirii incendiilor ºi exploziilor, urmãrindu-se, în special dacã:
a. au fost evitate condiþiile favorabile producerii unor explozii, sau altor evenimente negative ºi, în caz cã acest lucru nu este pe
deplin posibil, dacã au fost prevãzute mãsuri speciale satisfãcãtoare, pentru eliminarea pericolelor ºi pentru limitarea efectelor unor
eventuale fenomene nedorite;
b. este asiguratã menþinerea parametrilor de operare în limite nepericuloase, prin reglaje automate, sisteme de prealarmã ºi
interblocãri;
2.2.10. Toate instalaþiile tehnologice trebuie sã fie racordate la o sursã de azot, necesar pentru purjãri, cu debit suficient în raport
cu capacitatea instalaþiei.
Se prevãd purjãri în urmãtoarele cazuri mai importante:
a. înainte de punerea în funcþiune a instalaþiei, în scopul evacuãrii aerului (inertizare). Purjarea se face pânã ce concentraþia
oxigenului scade sub 3%;
b. dupã oprirea instalaþiei tehnologice pentru intervenþii, sau pentru perioade mai mari de timp (care se stabilesc de la caz la caz,
prin instrucþiuni) purjarea se face pânã când conþinutul de acetilenã în azotul evacuat, scade sub 1%;
c. înainte de intrarea personalului în oricare din spaþiile închise ale instalaþiei tehnologice, se va purja ºi cu aer, pânã ce
concentraþia oxigenului ajunge la minimum 18%.
Punctele de introducere ºi de evacuare ale azotului, respectiv a aerului, pentru purjãri vor fi stabilite judicios, pentru a se evita
formarea unor zone stagnante, în care ar putea rãmâne oxigen, respectiv acetilena în concentraþii periculoase.
2.2.11. Racordurile la sursele de azot (respectiv de aer) pentru purjãri vor fi astfel realizate încât sã fie exclusã posibilitatea unor
impurificãri reciproce, chiar dacã robinetele respective nu ar închide perfect. Pentru purjãrile cu aer se recomandã racorduri
(soluþii) provizorii, adecvate.
2.2.12. Toate instalaþiile tehnologice pentru producerea acetilenei vor trebui sã aibã un rezervor tampon de acetilenã, de
capacitate suficientã, pentru compensarea diferenþelor temporare dintre producþia ºi consumul de acetilenã, pentru a nu fi necesare
modificãri bruºte ale regimului de lucru, sau eºapãri de acetilenã, direct în atmosferã.
2.2.13. Rezervorul tampon va consta, obligatoriu, dintr-un gazometru umed (cu bazin de apã) care poate fi legat, la conducta de
acetilenã, fie în serie, fie în derivaþie. Gazometrele se pot amplasa în aer liber sau în încãperi.

2.2.14. Pe conductele de legãturã, la ºi de la gazometru, vor mai trebui prevãzute dispozitive de închidere totalã (robinete) care sã
permitã izolarea gazometrului în caz de nevoie. Se excepteazã de la aceasta prevedere racordul cu coºul de dispersie pe care în loc
de robinet se va prevedea un închizãtor hidraulic.
În anumite cazuri, când ar fi necesarã izolarea promptã a gazometrului, acesta se va echipa ºi cu dispozitive de închidere
hidraulicã rapidã prin inundare cu apã. În ambele cazuri, pentru o cât mai mare siguranþã, se recomandã ca inundarea
închizãtoarelor hidraulice sã se facã cu apã din bazinul gazometrului printr-un ventil cu telecomandã sau cu comandã automatã de
tipul "normal închis".
În toate cazurile se vor prevedea mãsuri adecvate pentru ca:
a. apa de inundare sã nu depãºeascã nivelul necesar;
b. închiderea hidraulicã sã se menþinã pânã la intervenþia operatorului anume autorizat;
c. nivelul apei în bazinul gazometrului sã nu poatã scãdea sub nivelul minim admisibil, care va trebui indicat în proiect.
2.2.15. Condiþiile tehnice privind gazometrele de acetilenã se referã la:
a. gazometrele trebuie asigurate prin mãsuri adecvate (sisteme de prealarmã, interblocãri automate, preaplin pentru gaze) contra
depãºirii nivelului maxim al clopotului pentru ca acetilena sã nu scape necontrolat în atmosferã, barbotând prin apa din bazin;
b. gazometrele trebuie protejate prin sisteme de prealarmã ºi interblocãri adecvate contra depãºirii nivelului minim admisibil, caz
în care pericolul este deosebit de mare (turtirea clopotului, explozie).
2.2.16. Pentru a se exclude posibilitatea pãtrunderii aerului ºi formarea amestecurilor explozive, în instalaþiile tehnologice de
acetilenã, nu se admite, în genere, sã se opereze la presiuni inferioare presiunii atmosferice (vid parþial) ºi pentru ca sã nu se poatã
produce depresiuni, în mod accidental, se vor prevedea mãsuri adecvate de prealarmare ºi interblocare automatã, la scãderea
suprapresiunii sub o anumitã valoare (dinainte prescrisã). În punctele în care scãderea accidentalã a presiunii ar fi posibilã.
2.2.17. Utilajele tehnologice, conductele ºi armãturile amplasate în aer liber, în care intervine apa ºi, deci, sunt expuse îngheþului,
vor trebui protejate în mod corespunzãtor, dupã caz, prin izolaþie termicã, cofrete încãlzite, încãlzire cu abur, robinete de golire
completã a apei.
2.2.18. Pompele pentru diferite lichide vor fi astfel montate, încât sã lucreze înecat, spre a se exclude posibilitatea aspirãrii
aerului (prin presetupe).
2.2.19. Utilajele de ridicare ºi transport, montate ºi/sau utilizate în încãperile în care sunt posibile scãpãri de acetilenã (macarale,
grinzi rulante, electrocare, º.a.) vor trebui sã fie executate ºi garantate pentru mediul cu pericol de explozie (a se vedea ºi cap.).
2.2.20. La instalaþiile de capacitate redusã (sub 100 Nm3/h), purjãrile pot fi fãcute direct în atmosferã, printr-o conductã cât mai
înaltã (coº de dispersie), în cazurile în care acetilenã purjatã este în cantitãþi atât de mici încât nu poate constitui un pericol pentru
instalaþiile (obiectele) din apropiere.
2.2.21. În legãturã cu articolul 2.2.10 se face precizarea cã, azotul pentru purjãri poate fi luat din butelii de oþel (la presiunea de
150 bari), printr-un reductor corespunzãtor de presiune.
2.2.22. La alimentarea cu carbid care se face intermitent, în timp ce generatorul continuã sã debiteze acetilenã, va trebui purjatã
numai camera intermediarã, care, în timpul alimentãrii se izoleazã de camera de reacþie.
2.3. INSTALAÞII TEHNOLOGICE PENTRU ÎMBUTELIEREA ACETILENEI SUB PRESIUNE, ÎN BUTELII DE OÞEL CU
ACETONÃ ÎN MASÃ POROASÃ
2.3.1. Acetilena, produsã din carbid, ce urmeazã a fi comprimatã ºi îmbuteliatã, trebuie sã fie de concentraþie minimã de 98% ºi
un conþinut de oxigen de max 0,2%. Dupã comprimare ºi înainte de introducerea în butelii acetilenã trebuie uscatã pânã la un
conþinut de max. 0,5 0/00 vapori de apã, pentru a nu dilua acetona, scãzând astfel capacitatea de dizolvare.
2.3.2. La îmbutelierea acetilenei, se vor respecta urmãtoarele:
a. presiunea la îmbuteliere nu trebuie sã depãºeascã presiunea admisibilã înscrisã pe ogiva buteliilor;
b. temperatura buteliilor, în timpul umplerii, nu trebuie sã depãºeascã 40▫C; în caz de tendinþã de depãºire a acestei valori, se va
întrerupe introducerea acetilenei în buteliile respective ºi, la nevoie, se va folosi instalaþia de stropire cu apã de rãcire;
c. la sfârºitul operaþiei de îmbuteliere, temperatura buteliilor nu trebuie sã fie, în nici un caz, mai micã decât valoarea indicatã în
tabelul 2 (în funcþie de presiunea finalã la care s-a fãcut îmbutelierea);
┌────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
┬────┐│Presiunea (bar)
│ 7 │ 8 │ 9 │10,5│ 12 │ 14 │ 16 │ 18 │ 20
│22,5│├────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
┼────┼────┤│Temperatura (▫C)
│-10 │ -5 │ 0 │ 5 │ 10 │ 15 │ 20 │ 25 │ 30 │35
│└────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───
─┴────┘

d. se recomandã ca, dupã ce presiunea maximã de îmbuteliere a fost atinsã, sã se întrerupã introducerea acetilenei, timp de câteva
ore (buteliile rãmânând racordate), pentru a lua temperatura camerei ºi pentru a se desãvârºi dizolvarea acetilenei (în acetonã din
masa poroasã), dupã care, dacã presiunea în butelii a scãzut, se va relua introducerea acetilenei, pânã se atinge, din nou, presiunea
maximã admisã la îmbuteliere.
2.3.3. Compresorul de acetilenã va trebui sã corespundã prevederilor de la cap. 3.
2.3.4. Cele douã secþiuni principale ale unei instalaþii pentru îmbutelierea acetilenei (purificarea, dacã este necesarã,
comprimarea, bateria de uscare precum ºi staþia de îmbuteliere propriu zisã) se vor amplasa în încãperi închise, vecine, despãrþite
prin pereþi rezistenþi la explozie, încorporate într-o clãdire separatã, distanþatã de celelalte obiecte sau, dupã caz, comasate cu alte

secþii, cu condiþia realizãrii de pereþi rezistenþi la explozie pe laturile comune. Aceastã mãsurã este neapãrat necesar, atât din
motive de siguranþã ºi supraveghere, cât ºi pentru a se evita lichefierea acetilenei în conducte (în anotimpurile reci). Secþia de
purificare a acetilenei din carbid poate fi amplasatã ºi în aer liber, caz în care vor trebui luate mãsuri adecvate pentru evitarea
îngheþãrii apei în conducte ºi înfundãrii acestora.
2.3.5. Staþia de încãrcare va fi organizatã pe mai multe linii (conducte) de distribuþie astfel încât în timp ce pe una, sau mai multe
linii, se comprimã acetilenã în butelii, pe altã linie (linii) sã se poatã decupla buteliile pline, respectiv sã se cupleze, în locul lor,
alte butelii goale.
Numãrul liniilor ºi al buteliilor de pe o linie se va determina în funcþie de capacitatea ºi de regimul de lucru al instalaþiei.
Se recomandã cel puþin 3 linii principale, fiecare cu câte 3 linii secundare, cu maximum 60 de butelii.
Între linii, se vor asigura spaþiile necesare pentru manipularea buteliilor ºi efectuarea tuturor operaþiilor, în condiþii de siguranþã
deplinã.
2.3.6. Condiþiile de bazã ce trebuie respectate la îmbutelierea acetilenei sunt:
a. numãrul buteliilor ce se încarcã simultan trebuie sã fie corelat cu capacitatea compresoarelor astfel încât sã nu se producã
încãlziri periculoase, peste maximum 40▫C (de regulã, sã revinã fiecãrei butelii, pe o orã, cel mult 1/8 din capacitatea
compresoarelor);
b. buteliile ce se încarcã simultan sã aibã, de la începutul operaþiei de îmbuteliere, aceeaºi presiune, care va creºte treptat pânã la
presiunea finalã de umplere;
c. în principiu, se vor îmbutelia butelii cu aceeaºi presiune nominalã de umplere. Dacã aceastã condiþie nu poate fi îndeplinitã, nu
se va depãºi presiunea nominalã cea mai micã.
2.3.7. Racordurile de la liniile de distribuþie la butelii se vor realiza cu conducte flexibile de diametru cât mai mic [D(i) <= 4
mm], din oþel, sau cauciuc (care trebuie sã corespundã prevederilor de la cap. 4) ºi vor fi prevãzute cu robinete de izolare
(închidere), câte unul pentru cel mult 3 butelii, precum ºi cu un dispozitiv (ventil) de reþinere, care sã împiedice circulaþia acetilenei
în sens invers, din butelii în conducta de alimentare, în cazul scãderii presiunii în aceastã conductã.
2.3.8. Atât conducta principalã, de la compresor, cât ºi conductele fiecãrei linii (principale ºi secundare), vor trebui prevãzute cu
câte: un robinet de închidere (izolare) ºi un robinet pentru degajarea presiunii, printr-o conductã de evacuare.
Robinetele de izolare ºi de depresurizare (cu acþionare manualã) vor fi amplasate astfel încât sã poatã fi uºor accesibile ºi uºor de
manevrat.
Ventilele de reþinere vor trebui revizuite ºi curãþate cel puþin o datã pe an.
2.3.9. Conducta generalã de acetilenã comprimatã va fi prevãzutã cu:
a. un opritor de descompunere detonativã a acetilenei;
b. o supapã de siguranþã reglatã la presiunea maxim admisibilã de lucru, care va trebui sã fie revizuitã cel puþin o datã pe an;
c. un manometru, pe care presiunea maximã admisibilã va fi marcatã cu roºu.
2.3.10. Evacuarea acetilenei se va face, în toate cazurile, printr-o conductã de dispersie, cu opritoare de flacãrã ºi cu deschiderea
astfel situatã ºi amenajatã, încât sã se evite orice pericol.
În cazul în care cantitãþile de acetilenã evacuatã sunt mari ºi, þinându-se seama ºi de obiectele învecinate, ar putea prezenta
pericole, evacuarea se va face la o faclã.
2.3.11. Încãperea pentru încãrcarea buteliilor va avea cel puþin douã ieºiri directe spre exterior ºi va fi prevãzutã cu o instalaþie
localã de stropire cu apã, pentru rãcirea buteliilor, în situaþiile în care datoritã cãldurii de dizolvare a acetilenei în acetonã,
temperatura buteliilor ar putea atinge ºi depãºi 40▫C, precum ºi cu o instalaþie generalã cu pulverizatoare pentru inundarea întregii
hale, în caz de avarie sau incendiu.
Ambele instalaþii vor trebui sã poatã fi declanºate din afara halei. Debitul de stropire va fi de minimum 0,1 l/s.mp, de suprafaþã
ocupatã de butelii.
Pardoseala camerei va fi amenajatã în mod corespunzãtor, în vederea scurgerii apei de stropire, iar sifoanele de pardosealã vor fi
astfel construite ºi întreþinute, încât sã nu poatã pãtrunde, în halã, gazele din canalizarea de ape acetilenice.
2.3.12. Înainte de punerea în exploatare, precum ºi de repornire dupã opriri mai îndelungate, sau intervenþii, în timpul cãrora ar
putea pãtrunde aer în instalaþie, aceasta va trebui sã fie inertizatã temeinic, prin suflare cu azot, pânã ce conþinutul de oxigen scade
sub 3%.
În acest scop, se va avea grijã a se amplasa astfel racordul pentru introducerea azotului, precum ºi robinetele prin care se face
purjarea, încât sã nu rãmânã spaþii cu gaze stagnante.
Robinetul ºi racordul pentru azot vor trebui sã îndeplineascã aceleaºi condiþii ca ºi cele pentru acetilenã (a se vedea ºi cap. 4).
2.3.13. Pentru a putea fi racordate la linia de umplere, buteliile vor trebui sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
a. sã se afle în limita de valabilitate a ultimei revizii ºi sã nu prezinte nici un defect vizibil, respectiv ventilul sã funcþioneze bine;
b. sã conþinã cantitatea de acetonã, prevãzutã pentru butelia respectivã;
c. sã nu fi suferit deteriorãri, datoritã loviturilor, sau supraîncãlzirilor (de exemplu, în timpul unui incendiu);
d. sã fie vopsite în culoarea stabilitã pentru acetilenã, peste care se va scrie, cu litere mari "ACETILENÃ";
e. înainte de prima umplere, buteliile vor trebui inertizate, prin spãlare repetatã, cu azot cu presiune, luându-se mãsurile necesare
pentru ca, în timpul acestei operaþii, presiunea, în butelia de acetilenã, sã nu depãºeascã presiunea nominalã înscrisã pe ogivã.
2.3.14. Îndatã dupã începerea operaþiei de umplere, se va verifica etanºeitatea la punctele de racordare ºi la presetupele
robinetelor, folosindu-se pensula ºi un lichid spumant, nepericulos (de exemplu, soluþia de sãpun);
Eventualele defecþiuni vor trebui eliminate imediat, pe baza unor instrucþiuni detaliate.
2.3.15. Dupã umplere, se vor controla, la fiecare butelie în parte, urmãtoarele:
a. etanºeitatea robinetului (nu se admite depozitarea sau livrarea buteliilor cu robinete imperfecte);

b. greutatea totalã ºi, prin diferenþã, cantitatea de acetilenã conþinutã (aceste cifre se vor înscrie într-un registru).
Dacã, dupã ce s-a atins ºi s-a stabilizat presiunea de umplere, cantitatea îmbuteliatã nu corespunde cu cea indicatã pentru butelia
respectivã, înseamnã cã aceasta nu este "în ordine" ºi va trebui revizuitã (pe bazã de instrucþiuni detaliate).
2.3.16. Unitãþile în care se face îmbutelierea acetilenei vor trebui sã aibã în componenþã lor, pe lângã instalaþiile tehnologice de
producþie, câte un atelier (secþie) pentru:
- verificarea buteliilor, înainte de îmbuteliere;
- umplerea (completarea) cu acetonã;
- dupã caz, reparaþia buteliilor.
Pentru verificarea buteliilor, (înainte de îmbuteliere) ºi umplerea (completarea) cu acetonã, se vor elabora instrucþiuni detaliate ºi
încãperi separate, sau compartimente special amenajate în hala de îmbuteliere.
Pentru reparaþia buteliilor, se vor prevedea instrucþiuni detaliate ºi o încãpere separatã, despãrþitã prin pereþi rezistenþi la explozie
ºi, implicit, cu ieºiri directe (separate) în exterior.
2.3.17. De regulã, compresorul va trebui sã fie alimentat, dintr-un gazometru tampon, iar în conducta de aspiraþie, înaintea
compresorului, se va prevedea un separator de picãturi, cu evacuare (intermitentã) a apei separate.
2.3.18. Compresorul va trebui oprit automat, în caz de scãdere a nivelului clopotului gazometrului ºi/sau a presiunii în conducta
de aspiraþie, sub limitele de siguranþã prevãzute.
2.3.19. Introducerea acetonei în butelii sau, când este cazul, completarea cantitãþii se va face numai cu presiune de azot ºi pe bazã
de cântãrire. Utilizarea la aceastã operaþie a acetilenei comprimate nu este permisã.
2.3.20. Accesoriile pentru reglarea presiunii ºi accesoriile de securitate, dacã se monteazã pe instalaþii noi care urmeazã sã fie
introduse pe piaþã, trebuie sã poarte marcajul de conformitate CE sau CS ºi sã fie însoþite de "Declaraþii de conformitate" emise de
producãtor.
2.4. BATERII DE BUTELII CU ACETILENÃ DIZOLVATÃ SUB PRESIUNE
2.4.1. Prevederile cuprinse în acest subcapitol se referã la instalaþiile de alimentare cu acetilenã obþinutã din mai multe butelii
(grupate în baterie) ºi destinatã sudurii ºi/sau tãierii metalelor sau în alte scopuri.
Schema tehnologicã a unei baterii trebuie sã cuprindã, în toate cazurile:
- buteliile de acetilenã;
- racordurile de la butelii la colectorul de presiune înaltã;
- un colector fix de presiune înaltã, din þeava de oþel;
- un reductor de presiune, de la presiunea din butelii la presiunea medie, sau joasã, de distribuþie a acetilenei;
- un opritor de descompunere;
- conducta de plecare, de presiune medie, sau joasã.
2.4.2. Bateriile de butelii vor trebui prevãzute cu urmãtoarele armãturi, dispozitive, aparate de mãsurã:
a. Robinete de închidere (izolare), între ventilele buteliilor ºi colectorul fix de presiune înaltã.
Se excepteazã de la aceastã prevedere bateriile cu mai puþin de 6 butelii, care pot fi racordate direct la colectorul de presiune
înaltã, fãrã altã armãturã de izolare.
Când acetilenã urmeazã a fi preluatã, succesiv, din câte o singurã butelie, se admite câte un singur robinet de izolare pentru 3
butelii.
Când acetilenã se preia concomitent de la un grup de mai multe butelii (fascicul), iar bateria este constituitã din mai multe astfel
de fascicule, se admite câte un singur robinet de izolare pentru fiecare fascicul.
b. Un robinet de închidere rapidã, pe conducta colectoare de presiune înaltã, înainte de reductorul de presiune.
Acest robinet poate fi cu comandã manualã (de exemplu, robinet cu sferã).
c. Un dispozitiv de siguranþã, pe conducta de presiune redusã, care sã excludã posibilitatea depãºirii presiunii maxime admisibile
în aceastã conductã. Acest dispozitiv poate fi (în funcþie de valoarea presiunii reduse):
- o supapã de siguranþã;
- o supapã hidraulicã.
d. Un manometru cu scala de la 0 la 40 bar ºi diametrul carcasei de cel puþin 65 mm, pentru conducta de presiune înaltã.
e. Un manometru cu scala de la 0 pânã la de 2 ori presiunea prescrisã pe conducta de presiune joasã; de asemenea, cu diametrul
de cel puþin 65 mm. Pe cadran, se va marca presiunea maximã admisibilã (cu linie roºie).
f. Un robinet de închidere, pe conducta de presiune redusã (numai când consumatorii nu se racordeazã imediat dupã reductorul
principal de presiune).
g. Un opritor de descompunere, imediat dupã redactorul de presiune, contra descompunerii detonative a acetilenei (numai la
baterii cu mai mult de 6 butelii).
h. Când debitarea acetilenei trebuie sã se facã permanent, fãrã întrerupere, în timp ce se scot buteliile goale ºi se introduc altele
pline, se vor prevedea, în afara robinetului pentru izolarea grupei respective, câte un robinet de depresurizare, ambele, evident, pe
partea de presiune înaltã.
2.4.3. În vederea inertizãrii, instalaþia va fi prevãzutã cu un racord pentru azot ºi va fi astfel conceputã încât prin purjare, sã poatã
fi eliminat tot aerul (oxigenul), fãrã a exista spaþii stagnante.
Robinetul pentru azot, racordat la colectorul de acetilenã de presiune înaltã, va trebui sã îndeplineascã aceleaºi condiþii ca ºi
conductele ºi armãturile pentru acetilenã (a se vedea ºi cap. 4).
2.4.4. Racordurile de la butelii pânã la conducta colectoare de înaltã presiune se vor realiza fie cu þevi de oþel cu diametrul
interior de max. 4 mm, fie cu furtun de cauciuc. În ambele cazuri, acestea trebuie sã îndeplineascã prevederile de la cap. 4.

2.4.5. Partea de presiune înaltã, de la butelii, pânã la reductorul de presiune (inclusiv), se va amplasa într-o încãpere închisã, în
care se va asigura o temperaturã de minimum 15▫C, pentru a se evita condensarea acetilenei.
În mod excepþional, se admite montarea (sub ºopron) a bateriilor de butelii cu acetilenã, în cazul în care acestea funcþioneazã
numai în anotimpurile calde, când temperatura nu scade sub +5▫C, cu condiþia ca acoperiºul sã depãºeascã perimetrul în care se
înscrie instalaþia, cu cel puþin 2 m (în proiecþie orizontalã) ºi sã se prevadã o zonã de protecþie de cel puþin 5 m de jur împrejur. În
cuprinsul acestei zone, se va interzice accesul oricãrei surse potenþiale de aprindere a acetilenei, cu excepþia mijloacelor de
transport în execuþie normalã (care deservesc bateria), al cãror acces este admis pe baza de instrucþiuni (respectiv mãsuri) speciale,
pentru evitarea oricãrui pericol.
2.4.6. La întocmirea planului de montaj, este necesar sã se asigure:
a. accesul facil la toate elementele instalaþiei la care sunt necesare manevre, sau intervenþii (robinete ºi alte armãturi);
b. posibilitatea de montare ºi demontare rapidã a buteliilor de acetilenã;
c. urmãrirea indicaþiilor aparatelor de mãsurã ºi a bunei funcþionãri a dispozitivelor de siguranþã.
2.4.7. Încãperea (clãdirea) în care este amplasatã bateria de butelii cu acetilenã trebuie sã îndeplineascã condiþiile din subcapitolul
8.1. ºi totodatã:
a. sã fie situatã deasupra solului ºi sã nu aibã etaj;
b. sã fie uºor accesibilã pentru oameni ºi pentru mijloacele pentru transportul ºi manipularea buteliilor goale ºi pline;
c. sã aibã cel puþin o ieºire direct în exterior, uºa respectivã deschizându-se spre exterior;
d. sã permitã manipularea comodã a buteliilor ºi evacuarea rapidã a personalului, în caz de nevoie;
e. în cazul în care clãdirea (încãperea) bateriei de butelii cu acetilenã face corp comun cu o clãdire cu alte funcþiuni, aceasta va
trebui sã fie separatã de restul clãdirii printr-un zid rezistent la explozie.
2.4.8. Nu se admite, în nici un caz, amplasarea bateriilor de acetilenã în încãperi care au ºi alte funcþii, ca de exemplu: coridoare,
case scãri, vestibuluri etc., precum ºi în încãperi sub nivelul terenului înconjurãtor.
2.4.9. Se admite depozitarea buteliilor cu acetilenã de rezervã în încãperea în care este amplasatã bateria aflatã în funcþiune, cu
recomandarea de a nu se depozita mai multe butelii decât sunt necesare pentru un schimb (o înlocuire de butelii golite). Buteliile
goale se vor evacua îndatã dupã decuplarea lor.
2.4.10. Terminaþiile conductelor de depresurizare ºi, în genere, acelea prin care pot avea loc eºapãri de acetilenã în atmosferã,
trebuie sã fie astfel amplasate, încât acetilena sã nu poatã pãtrunde în încãperi. În acest scop, se va respecta o distanþã de minimum
5 m, lateral ºi deasupra oricãrei deschideri (uºi, ferestre, guri de ventilaþie) a încãperilor cele mai apropiate. Se va avea, de
asemenea, în vedere ca, în apropierea punctelor de eºapare, sã nu existe surse de aprindere (flãcãri, sau obiecte mai calde de
225▫C).
2.4.11. Înainte de prima punere în funcþiune, se va verifica dacã instalaþia a fost corect executatã, echipatã ºi dotatã conform
prevederilor documentaþiei tehnice din proiect. Tot înainte de prima punere în funcþiune, precum ºi dupã opriri mai îndelungate
(aprox. o orã), instalaþia va trebui spãlatã cu un gaz inert, pentru eliminarea oxigenului (pânã la locurile de utilizare). Când nu se
poate dispune de gaz inert, spãlarea va putea fi fãcutã cu acetilenã, pe baza unor instrucþiuni speciale, detaliate, astfel ca sã se evite
orice pericol, iar consumul de acetilenã (pentru aceastã operaþie) sã fie minim.
2.4.12. În cadrul unei baterii de butelii cu acetilenã, se admite înlocuirea unei butelii, sau a unui grup de butelii (în timp ce bateria
continuã sã funcþioneze), numai dacã acestea pot fi izolate de restul instalaþiei, prin ventile de închidere.
2.4.13. La exploatarea unei baterii de butelii cu acetilenã, se vor respecta urmãtoarele:
a) manipularea ºi transportul buteliilor se fac numai cu mijloace adecvate, astfel ca sã fie exclus pericolul de loviri puternice,
periculoase. Macaralele cu magneþi nu sunt admise;
b) în timpul transportului ºi a altor manipulãri, buteliile trebuie sã aibã înºurubate capacele pentru protecþia ventilelor proprii;
c) intervenþiile (reparaþiile) la buteliile de acetilenã pot fi efectuate numai de cãtre personalul calificat al întreprinderii care face
îmbutelierea acetilenei, cu excepþia strângerii presetupei ventilelor, care poate fi fãcutã ºi de personalul consumatorului, când
constatã scãpãri slabe de acetilenã;
d) în cazul întreruperii, de mai lungã duratã, a funcþionãrii bateriei (de exemplu, în schimburile de noapte sau în zilele de
sãrbãtoare), la oprire, se vor închide robinetele de izolare dintre butelii ºi colectorul de presiune înaltã;
e) în cazul schimbãrii unei butelii, sau a unui grup de butelii, dacã racordurile respective au rãmas deschise mai mult timp (24
ore), favorizând pãtrunderea aerului, þevile (de racord), de la robinetul de izolare pânã la butelie, vor trebui spãlate cu o cantitate
micã de acetilenã (din conducta colectoare), luându-se mãsurile necesare pentru evitarea oricãrui pericol.
CAPITOLUL 3
UTILAJE ªI DISPOZITIVE DE SIGURANÞÃ

3.1. PREVEDERI GENERALE
3.1.1. Prevederile din acest capitol se aplicã tuturor utilajelor în care acetilena poate atinge în mod normal sau întâmplãtor o
concentraþie mai mare de 25% (vol.) indiferent din ce instalaþie ar face parte sau în ce scop ar fi folositã. Când într-un utilaj
tehnologic existã concomitent 2-3 faze, concentraþia indicatã mai sus se referã la faza gazoasã, dar prevederile se aplicã întregului
utilaj.
3.1.2. Utilajele tehnologice noi în care acetilena în faza gazoasã atinge concentraþia de 25% vol. se trateazã în funcþie de
presiunea efectivã de lucru ca orice alte utilaje pentru hidrocarburi.

3.1.3. La utilajele tehnologice care au douã sau mai multe compartimente distincte (schimbãtoare de cãldurã, reactoare tubulare)
prevederile se aplicã numai pentru partea în care are acces acetilena.
3.1.4. Nu intrã în prevederile din acest capitol urmãtoarele:
a. butelii transportabile de acetilenã sub presiune;
b. generatoarele mobile de acetilenã din carbid.
3.1.5. Toate utilajele tehnologice vor fi asigurate contra încãrcãrilor cu electricitate staticã printr-o bunã legare la pãmânt.
3.1.6. Execuþia utilajelor se va face cu deosebitã grijã, conform caietului de sarcini respectiv, în special sudurile.
3.1.7. Întrucât, în unele cazuri, utilajele tehnologice sunt calculate pentru presiuni diferite de cele ale conductelor cu care se
racordeazã, se va urmãri ca flanºele racordurilor sã fie pentru presiunea cea mai mare dintre cele douã.
3.1.8. În afarã de proba de presiune hidraulicã, toate utilajele tehnologice vor fi supuse, înainte de punerea în funcþiune, unei
probe de presiune pneumaticã în aceleaºi condiþii cu conductele aferente.
3.1.9. În toate cazurile, spaþiile cu acetilenã vor trebui reduse la minimum necesar evitându-se formarea unor zone stagnante.
3.1.10. Pe toate utilajele tehnologice stabile în care intervine acetilena cu o concentraþie de peste 25% vol. ºi care sunt amplasate
în afara perimetrului secþiei producãtoare sau consumatoare de acetilenã se va scrie la loc vizibil cu vopsea neagrã pe fond galben
"ATENÞIE, ACETILENÃ, PERICOL DE EXPLOZIE".
3.2. UTILAJE SPECIALE
3.2.1. Generatoare de acetilenã din carbid - conform precizãrii de la subcapitolul 2.2.
3.2.1.1. Generatoarele de acetilenã din carbid trebuie sã fie concepute ºi construite astfel încât sã se poatã asigura:
a. alimentarea periodicã cu carbid din exterior, în timp ce generatoarele funcþioneazã continuu debitând acetilena, fãrã ca aerul sã
poatã pãtrunde în camera de reacþie ºi fãrã ca acetilena sã poatã ieºi, în cantitãþi periculoase, în încãperea respectivã;
b. alimentarea continuã ºi cât mai uniformã cu carbid (din exterior) în camera de reacþie, precum ºi reacþia completã a carbidului
cu apa;
c. evacuarea continuã a suspensiei (ºlam) de hidrat de calciu rezultat din reacþia carbidului cu apa;
d. colectarea ºi evacuarea continuã a impuritãþilor sterile rãmase din carbid, sub formã de bulgãri sau granule mari ce nu pot fi
evacuate împreunã cu laptele de var;
e. posibilitatea evacuãrii complete a aerului prin suflare cu azot sau alt gaz inert, înainte de punerea în funcþiune.
3.2.1.2. Generatoarele de acetilenã din carbid vor avea în componenþa lor:
a. o camerã de umplere în care se încarcã o ºarjã de carbid dintr-un container mobil, care, în timpul încãrcãrii, se fixeazã la partea
ei superioarã; camera de umplere va trebui sã fie închisã etanº (faþã de camera intermediarã urmãtoare) în timpul umplerii cu
carbid, interval în care se lasã sã treacã prin ea, un curent slab de azot; dupã umplere, se etanºeazã faþã de exterior, prin dispozitivul
cu care este prevãzutã în acest scop ºi se întrerupe azotul.
b. o camerã intermediarã între camera de umplere ºi camera de alimentare, faþã de care sã se poatã închide etanº, ambele
dispozitive de închidere fiind manevrate din exterior.
NOTÃ: În locul camerelor descrise la punctele a ºi b se poate utiliza ca variantã de alimentare un buncãr mobil care se fixeazã la
partea superioarã a generatorului; buncãrul mobil va respecta condiþiile prevãzute la punctele a. ºi b.
c. o camerã de alimentare prevãzutã cu dispozitiv de dozare a carbidului (în camera de reacþie) dispozitiv corespunzãtor
granulaþiei carbidului utilizat ºi debitului normal de alimentare.
d. o camerã de reacþie prevãzutã cu un amestecãtor adecvat, astfel încât sã se asigure reacþia completã a carbidului.
e. o camerã micã pentru sedimentarea sterilului care va trebui sã poatã fi izolatã de camera de reacþie în timp ce se deschide
pentru evacuarea sterilului ºi sã fie protejatã contra creºterii presiunii datorate continuãrii reacþiei între carbid ºi apã; la
generatoarele cu capacitate de max. 60 Nm3/h aceastã camerã nu este obligatorie; sterilul se va acumula la fundul camerei de
reacþie de unde va fi evacuat periodic, dupã oprirea, golirea ºi inertizarea generatorului de acetilenã.
f. racorduri corespunzãtoare pentru:
- ieºirea acetilenei;
- introducerea azotului pentru inertizare;
- introducerea apei pentru reacþie;
- evacuarea suspensiei (ºlam) de hidroxid de calciu.
3.2.1.3. Generatoarele de acetilenã din carbid trebuie echipate cu manometru ºi indicator de nivel în execuþie corespunzãtoare
condiþiilor de lucru.
3.2.1.4. Fiecare generator trebuie sã poarte la loc vizibil o plãcuþã cu urmãtoarele date:
- întreprinderea constructoare;
- anul de fabricaþie;
- capacitatea de producþie, în Nmc/h, acetilenã;
- modul de alimentare cu carbid (granulaþia ºi kg/h), presiunea maximã admisibilã.
3.2.1.5. Înainte de prima punere în funcþiune precum ºi la repunerea în funcþiune dupã opriri mai îndelungate se verificã cu
deosebitã atenþie:
- buna funcþionare a tuturor dispozitivelor ºi aparatelor din componenþa reactorului;
- etanºeitatea faþã de exterior ºi între compartimente;
- inertizarea tuturor spaþiilor în care se produce sau poate fi prezentã acetilena.
3.2.2. Gazometre pentru acetilenã în încãperi
3.2.2.1. Gazometrele se echipeazã cu dispozitive adecvate pentru evitarea îngheþãrii apei din bazin ºi din închiderile hidraulice
ale inelelor (în cazul gazometrelor telescopice) prin încãlzire pe timp friguros.

Pentru încãlzire se va folosi abur cu presiunea de max. 4 bar.
3.2.2.2. Pentru evitarea supraîncãlzirii neuniforme în anotimpurile calde, datoritã radiaþiei solare, dacã este cazul, gazometrele se
prevãd cu o instalaþie (dispozitive) de stropire cu apã.
3.2.2.3. Se va acorda o atenþie deosebitã execuþiei corecte a clopotului ºi se va verifica dacã funcþionarea (ridicarea sau
coborârea) acestuia decurge în mod satisfãcãtor, fãrã frecãri (înþepeniri) în dispozitivele de ghidaj.
3.2.2.4. Pentru protecþia împotriva descãrcãrilor electrice, gazometrele vor fi prevãzute cu paratrãznete judicios amplasate,
þinându-se seama ºi de coºul de dispersie, când acesta existã.
3.2.2.5. Gazometrele vor fi prevãzute cu aparaturã pentru indicarea continuã a nivelului clopotului, în camerele de comandã ale
secþiilor producãtoare ºi consumatoare de acetilenã, racordate la gazometrul respectiv.
3.2.2.6. Înainte de introducerea acetilenei se face inertizarea. În acest scop, gazometrele vor fi prevãzute cu racord corespunzãtor
de azot ºi cu robinet de probã pentru gazul evacuat, judicios amplasate.
3.2.3. Compresoare pentru acetilena cu concentraþie de peste 25% vol.
3.2.3.1. Compresoarele de acetilenã trebuie sã fie astfel realizate sau echipate cu un sistem de rãcire, încât în timpul funcþionãrii
corespunzãtoare sã nu aparã temperaturi care sã poatã conduce la descompunerea acetilenei; furnizorul compresorului va garanta
aceastã condiþie. De regulã la compresoarele unse cu ulei, temperatura acetilenei dupã supapele de presiune nu trebuie sã
depãºeascã 140▫C.
3.2.3.2. Compresoarele de acetilenã trebuie sã fie astfel realizate sau echipate cu un sistem de rãcire, încât temperatura acetilenei
la intrarea în conducta de distribuþie sã nu influenþeze funcþionarea corespunzãtoare a instalaþiilor conectate; aceastã cerinþã este de
regulã îndeplinitã, dacã nu apar temperaturi ale acetilenei care sã depãºeascã 70▫C. Dupã comprimare sau între treptele de
comprimare, dacã furnizorul compresorului recomandã, se vor prevedea rãcitoare ºi separatoare.
3.2.3.3. Dupã fiecare treaptã de comprimare se va prevedea o supapã de siguranþã reglatã la presiunea maximã admisã pentru
treapta respectivã.
La compresoarele centrifugale cu mai multe trepte se poate accepta, cu garanþia furnizorului, ca acestea sã fie prevãzute cu
supapã de siguranþã numai dupã treapta finalã.
Evacuarea acetilenei din aceste supape se va face dupã caz:
a) direct în atmosferã printr-o þeavã (coº de dispersie) în cazul debitelor mici care nu prezintã pericol pentru obiectele învecinate;
b) la o faclã proprie sau dacã sunt îndeplinite toate condiþiile, la o faclã comunã;
c) în conducta de aspiraþie, când nu existã nici o contradicþie în acest sens (ºi numai dupã ce acetilena a fost rãcitã). Aceastã cale
este, în general, preferabilã.
3.2.3.4. Compresoarele vor trebui sã fie bine etanºate pentru a se evita scãparea acetilenei în exterior precum ºi pãtrunderea
aerului în fluxul de acetilenã. În legãturã cu aceasta se atrage atenþia cã la compresoarele cu piston, o presiune de câþiva mm col.
apã în conducta de aspiraþie nu constituie o garanþie cã, la aspiraþia în prima treaptã nu pot sã aparã depresiuni momentane.
Se va stabili presiunea minimã admisibilã în conducta de aspiraþie ºi se va prevedea echipamentul pentru oprirea automatã a
compresorului la scãderea presiunii sub aceastã valoare.
3.2.3.5. Se va asigura respectarea strictã a instrucþiunilor furnizorului cu privire la montarea, probarea, exploatarea ºi întreþinerea
compresoarelor livrate.
3.3. DISPOZITIVE DE SIGURANÞÃ
3.3.1. Opritoare de descompunere (turnuri pentru oprirea exploziilor) cu umpluturã din inele de oþel, Raching sau Pall
3.3.1.1. Înãlþimea stratului de umpluturã pentru a se asigura eficacitatea opritorului este în funcþie de:
- dimensiunile inelelor de umpluturã;
- presiunea acetilenei în conducta respectivã;
- tipul opritorului (umed sau uscat).
Întrucât avantajul opritoarelor de tip umed este relativ mic, constând din reducerea înãlþimii stratului de umpluturã cu circa 30%,
ceea ce nu compenseazã complicaþiile care intervin, se recomandã utilizarea opritoarelor de tip uscat.
În tabelul urmãtor se prezintã valorile minimale ale stratului de umpluturã.
Opritoarele de descompunere de tip uscat pentru debite mici ºi implicit diametre mici, pot fi aºezate orizontal.
┌──────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬───────────────
─────┐│
│Dimensiunile max.│ Înãlþimea minimã a │ Înãlþimea minimã a ││Presiunea de lucru│ ale inelelor de │
stratului de │ stratului de ││
(bar)
│ umpluturã, │umpluturã tip uscat,│umpluturã tip umed, ││
│
mm D x L │
m
│
m
│├──────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────
──────┤│
│ 10 x 10 │
1,5
│
1,0
││ pânã la 0,2 │ 15 x 15 │
2,0
│
1,5
││
│ 25 x 25 │
5,0
│
4,0
│├──────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────
──────┤│
│ 10 x 10 │
1,5
│
1,0
││ 0,2-0,4
│ 15 x 15 │
2,5
│
2,0
││
│ 25 x 25 │
7,0
│
5,0
│├──────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────
──────┤│ 0,4-0,7
│ 10 x 10 │
1,5
│
1,0
││
│ 15 x 15 │
3,5
│
2,5
│├──────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────
──────┤│ 0,7-1,0
│ 10 x 10 │
2,0
│
1,0
││
│ 15 x 15 │
4,5
│
3,0
│├──────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────

──────┤│
1,0
│ 10 x 10 │
2,5
│
2,0
││
1,5
│ 15 x 15 │
│
5,0
│└──────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴──────────────
──────┘

Pentru presiuni mai mari de 1 bar (suprapresiune) nu se mai admit inele de 15 x 15 mm la opritoarele uscate.
3.3.1.2. Diametrul opritorului de descompunere se determinã cu condiþia ca viteza gazelor (în secþiunea consideratã liberã), în
condiþiile de lucru sã nu depãºeascã 1,5 m/ssec, respectiv 0,8 din viteza de înecare în cazul opritoarelor de tip umed la care vor
trebui luate mãsurile necesare pentru asigurarea debitului de apã în limitele determinate prin metodele obiºnuite.
3.3.1.3. Spaþiile libere din opritor, înainte ºi dupã stratul de umpluturã pot fi umplute cu inele de dimensiuni mai mari, iar dacã
presiunea de exploatare este mai micã de 0,2 bar, aceste spaþii pot rãmâne neumplute.
3.3.1.4. În cazul conductelor cu diametru mai mare de 100 mm ºi care lucreazã la presiuni mai mari de 0,4 bar, racordarea la
opritorul de explozie se va face printr-o ramificaþie în "T", iar la capãtul liber al conductei se va monta o membranã de siguranþã.
Aceastã prevedere este valabilã ºi pentru conductele cu diametru mai mic, dacã presiunea parþialã absolutã a acetilenei depãºeºte
1,4 bar.
3.3.1.5. Dimensionarea de rezistenþã a opritoarelor de descompunere se va face pe aceleaºi baze ca ºi conductele adiacente dar cu
condiþia ca P(c) >= 25 bar.
3.3.1.6. Turnurile pentru oprirea exploziilor amplasate în aer liber vor trebui protejate contra îngheþului apei din vaporii cu care
este saturatã acetilena. Protecþia se realizeazã prin izolare termicã ºi printr-o uºoarã încãlzire (indirectã) la baza turnului cu o
serpentinã cu abur de joasã presiune (cca. 3 bar).
Turnurile vor mai fi prevãzute (la fund) ºi cu un robinet pentru scurgerea apei. Acest robinet trebuie sã fie din oþel ºi perfect
etanº.
Scurgerea apei se va face pe baza unor instrucþiuni detaliate de operare, de cãtre personalul anume instruit.
3.3.2. Alte tipuri de opritoare de descompunere
3.3.2.1. În cadrul instalaþiilor de îmbuteliere a acetilenei precum ºi în cadrul bateriilor de butelii cu acetilenã dizolvatã sub
presiune, se pot folosi ºi alte tipuri de opritoare de descompunere, cu urmãtoarele condiþii:
a. sã fie proiectate ºi construite de întreprinderi de specialitate care sã le garanteze eficienþa în ceea ce priveºte oprirea
descompunerii acetilenei fie ea explozivã sau detonativã.
b. carcasele sã reziste fãrã a depãºi limita deformaþiilor elastice la aceleaºi presiuni care pot sã aparã, în caz de descompunere
detonativã a acetilenei, în conductele în care se monteazã.
c. sã fie asociate cu un dispozitiv de întrerupere automatã a fluxului de acetilenã în cazul când a survenit o descompunere a
acetilenei.
3.3.3. Membrane de siguranþã (de rupere)
3.3.3.1. Diametrul membranelor, respectiv suprafaþa lor, se determinã astfel încât în caz de explozie sã asigure o depresurizare
rapidã, în lipsa unei metode mai exacte, se recomandã relaþia empiricã:
3____F = 0,03 \/ V2 , în care:

F = suprafaþa membranei, în m2;
V = volumul liber de gaz din recipientul respectiv, în m3.
Pentru un volum mai mic de 2 m3, membranele de siguranþã vor avea un diametru de minim 250 mm. Membranele de siguranþã
montate pe conducte vor trebui sã aibã diametrul cel puþin egal cu al conductei respective.
3.3.3.2. Presiunea de rupere trebuie sã fie sensibil mai mare decât presiunea absolutã de lucru ºi anume de 3-10 ori ºi cu cel puþin
2 bar peste presiunea de regim, dar nu mai mare de 0,8 din presiunea de probã a utilajului sau a conductei pe care se monteazã.
3.3.3.3. În ceea ce priveºte materialele de confecþie este interzisã fonta. Aluminiul poate fi utilizat dacã acetilena nu conþine
impuritãþi care i-ar putea afecta proprietãþile sau dacã este izolat de contactul cu acetilena printr-o folie de material plastic
insensibilã la acetilenã ºi la temperatura respectivã ºi care sã nu opunã practic rezistenþã la ruperea membranei.
3.3.3.4. La montarea membranelor de siguranþã se vor respecta urmãtoarele prevederi:
a. sã fie montate nemijlocit pe utilajele ºi/sau conductele ce trebuie protejate ºi faþã de care sã nu poatã fi izolate prin dispozitive
de închidere;
b. evacuarea gazelor sã se facã pe cât posibil direct în aer liber, iar dacã aceasta ar prezenta pericole, conducta de evacuare de
dupã membrana de rupere va trebui sã fie cât mai scurtã ºi de diametru cât mai mare, astfel încât sã nu împiedice depresurizarea
rapidã în cazul ruperii membranei;
c. se vor lua mãsuri corespunzãtoare pentru ca ºocul produs la scurgerea rapidã a gazelor sã nu afecteze stabilitatea sistemului;
d. se va avea grijã ca jetul de gaze sau flacãra sã nu poatã provoca rãniri de persoane sau avarii la obiectele învecinate;
e. membranele vor fi astfel montate sau protejate încât sã nu se poatã aduna pe ele apã, zãpadã sau praf în cantitãþi ce ar putea
afecta buna funcþionare.
3.3.4. Supape de siguranþã hidraulice
3.3.4.1. Astfel de supape sunt recomandate împotriva depãºirii presiunii admisibile, numai la presiuni moderate pânã la cca. 0,4
bar ºi pentru creºteri relativ lente ale presiunii.

Presiunea de 0,4 bar nu trebuie consideratã ca limitã rigidã, ci poate fi depãºitã în cazuri bine justificate.
În toate cazurile supapele de siguranþã hidraulice vor trebui sã corespundã prevederilor de la articolele urmãtoare.
3.3.4.2. Ca lichid de închidere se va folosi de regulã apa, dar, în anumite cazuri se pot folosi ºi alte lichide cu proprietãþi
corespunzãtoare condiþiilor de lucru (punct de congelare scãzut, volatilitate redusã, inerte faþã de acetilenã).
În toate cazurile va trebui sã se asigure în permanenþã nivelul normal al lichidului de închidere prin soluþiile constructive
adoptate ºi/sau prin instrucþiunile de operare.
3.3.4.3. Garda hidraulicã (adâncimea de scufundare a þevii de intrare a gazelor) va trebui sã fie stabilitã în mod judicios, astfel
încât, la presiunea normalã de lucru (cu o marjã de 15-20%, fãrã a se depãºi însã în nici un caz presiunea maximã admisibilã, în
punctul în care este racordatã supapa) gazele sã nu treacã prin supapã.
3.3.4.4. Diametrul corpului supapei va fi determinat în funcþie de debitul maxim posibil de gaze astfel ca viteza gazelor, în
secþiunea liberã, sã nu depãºeascã 1 m/sec.
Înãlþimea liberã deasupra nivelului normal al lichidului, va trebui sã fie egalã cu de cel puþin 2 ori diametrul corpului.
3.3.4.5. Diametrul conductei de intrare, egal cu cel al conductei de ieºire, se va determina în funcþie de debitul maxim posibil,
þinându-se seama ºi de prevederile de la art. 4.2.3., astfel încât pierderea totalã de presiune la trecerea prin supapã, sã nu conducã la
depãºirea presiunii maxime admisibile.
3.3.4.6. Pe conducta de evacuare, dacã trebuie sã debuºeze în aer liber, se recomandã a se prevedea opritor de flacãrã sau
închidere molecularã.
3.3.4.7. Când lichidul de închidere este apa, se vor prevedea mãsuri corespunzãtoare pentru evitarea îngheþãrii întregului sistem
(supapa/conducta de evacuare, opritor de flãcãri).
3.3.4.8. Pentru calculul de rezistenþã al corpului supapei, al conductei de evacuare ºi al opritorului de flãcãri se va lua în
consideraþie o presiune de probã de 25 bar.
3.3.5. Închizãtoare hidraulice
3.3.5.1. Închizãtoarele hidraulice se recomandã numai în sistemele de conducte de presiune joasã (pânã la 0,2 bar), ca mijloc de
protecþie împotriva inversãrii sensului de curgere al gazelor ºi, în anumite cazuri, pentru oprirea propagãrii flãcãrii, sau a
descompunerii acetilenei, în sensul invers sensului normal de curgere.
3.3.5.2. Ca lichid de închidere se va folosi exclusiv apa, luându-se mãsuri corespunzãtoare pentru asigurarea permanentã a
nivelului normal ºi pentru evitarea îngheþului.
3.3.5.3. Garda hidraulicã se va alege între 50 mm (care trebuie consideratã ca valoare minimã) ºi cca. 300 mm, în funcþie de
pierderea de presiune admisibilã (în fiecare caz în parte) ºi de cerinþa de a asigura oprirea flãcãrii. În acest scop, se recomandã ca
garda hidraulicã sã se apropie de limita maximã.
3.3.5.4. Se recomandã ca viteza gazelor în secþiunea liberã a închizãtorului sã nu depãºeascã 1 m/sec, iar înãlþimea corpului
cilindric, vertical (deasupra nivelului apei pânã la conducta de ieºire a gazelor) va trebui sã fie de 1-2 ori diametrul.
În orice caz, dar mai ales când viteza gazelor se apropie de (sau depãºeºte) viteza recomandatã, se vor prevedea mãsuri pentru
evitarea obturãrii conductei de ieºire datoritã apei antrenate.
3.3.6. Ventile de siguranþã
3.3.6.1. Ventilele de siguranþã vor fi folosite ca mijloc de protecþie împotriva creºterii presiunii, numai la conductele ºi utilajele în
care este posibilã o creºtere relativ lentã a presiunii, ca de ex.: la compresoarele de acetilenã (dupã fiecare treaptã de comprimare),
la conducta de dupã un reductor de presiune, etc. similar.
Împotriva creºterii presiunii datoritã descompunerii explozive a acetilenei, ventilele de siguranþã sunt ineficace ºi nu se admite
folosirea lor.
În cazurile în care ele sunt necesare, vor trebui sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
a. sã deschidã exact la presiunea dinainte prescrisã (P1 din tabelul urmãtor).
b. sã permitã trecerea integralã a debitului de gaze la o creºtere cât mai micã a presiunii (P2 din tabelul 4).
c. sã închidã etanº dupã ce presiunea a revenit la valoarea normalã (valorile uzuale ale presiunilor P1 ºi P2, dependente de
locurile în care sunt montate ventilele de siguranþã, sunt indicate în tabelul urmãtor).
┌───────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────
─────┐│ Locul de montare
│
P1
│
P2
│├───────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────
──────┤│Conducte de presiune medie │
│
││alimentate dintr-o baterie │ 1,0-1,3 x presiunea
maximã │ 1,3-1,6 x presiunea ││de butelii (dupã reductorul│
admisibilã
│ maximã admisibilã ││principal de
presiune) │
│
│├───────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────
──────┤│Compresor de acetilenã │ 1,0 x presiunea maximã │ 1,1 x presiunea ││(dupã fiecare treaptã) │
admisibilã
│ maximã admisibilã
│└───────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────
──────┘

d. sã fie astfel construite ºi montate încât sã nu fie posibilã închiderea sau izolarea lor (prin robinete de închidere) sau
modificarea întâmplãtoare a reglajului, iar în caz de deschidere (la creºterea presiunii) acetilena sã poatã fi evacuatã fãrã pericol.

e. în cazurile în care se prevede necesitatea reviziei periodice a ventilelor de siguranþã, menþinându-se în funcþiune instalaþiile
respective, se vor monta câte douã ventile jumelate, astfel încât sã poatã fi izolat numai câte unul dintre ele ºi se vor întocmi
instrucþiuni amãnunþite pentru efectuarea acestei operaþii.
f. în ceea ce priveºte dimensionarea, din punct de vedere al rezistenþei, ventilele de siguranþã vor trebui sã reziste, fãrã a se depãºi
0,9 din limita de curgere a materialelor respective de construcþie, la aceeaºi presiune de probã ca ºi conducta sau utilajul pe care
sunt montate.
În cazul în care condiþiile cerute ventilelor de siguranþã nu pot fi îndeplinite, se vor prevedea membrane de siguranþã sau pentru
presiuni mai mici supape hidraulice.
3.3.7. Reductor de presiune principal (în bateriile de butelii cu acetilenã dizolvatã sub presiune)
3.3.7.1. Carcasa ºi capacul arcului reductorului principal de presiune trebuie sã reziste fãrã deformãri la presiunea de
descompunere detonativã a acetilenei (egalã cu de 50 ori presiunea absolutã iniþialã), când presiunea în amonte este de 25 bar, iar
în aval, de 1,4 ori presiunea maximã absolutã (dupã reducere). Aceastã ultimã condiþie nu este necesarã dacã, imediat dupã
reductorul de presiune, este intercalat un opritor de descompunere, corespunzãtor descompunerii detonative a acetilenei, când
presiunea iniþialã a acesteia este de 2,5 bar.
CAPITOLUL 4
CONDUCTE

4.1. DOMENIUL DE APLICARE, CLASIFICARE (CATEGORII)
4.1.1. Prevederile din acest capitol se referã la conductele pentru acetilenã cu o concentraþie de peste 25% vol. din limita (incinta)
uzinei în care acetilena se produce sau se utilizeazã.
Pentru conductele de transport la distanþe mai mari, în afara uzinelor respective, aceste prevederi pot fi folosite numai în
principiu fãrã a putea fi considerate complete.
În cadrul acestui normativ, în funcþie de utilizãri, de presiunile de lucru ºi de unele cerinþe speciale, conductele de acetilenã se
împart în mai multe categorii, prezentate în cele ce urmeazã.
4.1.2. Conducte pentru acetilenã destinate sudurii, tãierii metalelor sau altor operaþii asemãnãtoare.
În cadrul acestora, în funcþie de presiunile efective de lucru, se diferenþiazã urmãtoarele categorii:
a. conducte de presiune joasã, pânã la 0,2 bar;
b. conducte de presiune medie între 0,2 ºi 1,5 bar;
c. conducte de presiune înaltã între 1,5 ºi 25 bar.
În aceastã ultimã categorie intrã conductele pentru încãrcarea acetilenei comprimate în butelii, de la compresor pânã la butelii,
precum ºi conductele de preluare a acetilenei comprimate, din butelii pânã la ultimul dispozitiv de reducere a presiunii, la valori de
presiune joasã sau medie.
Valoarea maximã admisibilã a presiunii de lucru în conductele de presiune înaltã este de 25 bar.
Pentru a se exclude, însã, riscul de condensare a acetilenei în conducte, presiunea se limiteazã, în funcþie de temperatura
mediului ambiant, la valorile urmãtoare:
- 25 bar la +8▫C
- 23 bar la +5▫C
- 20 bar la 0▫C
- 17 bar la -5▫C,
sau invers, se vor lua mãsuri adecvate pentru ca temperatura conductelor sã nu scadã sub valorile indicate (în funcþie de
presiunea maximã din conducta respectivã).
4.1.3. Conducte flexibile (furtunuri) pentru acetilenã destinatã sudurii
Notã
Când nu se specificã altfel, valorile presiunii trebuie înþelese ca presiuni efective (suprapresiuni).
4.2. PREVEDERI GENERALE
4.2.1. Conductele de acetilenã trebuie astfel construite încât sã reziste la toate solicitãrile mecanice, termice ºi chimice
previzibile, þinându-se seama ºi de impuritãþile pe care acetilenã le poate conþine, precum ºi de alte substanþe care pot însoþi
acetilena, în mod normal sau întâmplãtor.
4.2.2. Conductele trebuie sã fie ºi sã rãmânã perfect etanºe în condiþii normale de exploatare ºi în toate situaþiile ºi la solicitãrile
ce ar putea surveni ocazional.
4.2.3. Când nu existã cerinþe sau contraindicaþii speciale, se recomandã a se adopta diametre cât mai mici pentru conducte cu
condiþia ca viteza gazelor sã se situeze între valorile practice uzuale. Pentru presiuni sub 1,4 bar (abs) aceste valori sunt de maxim
15 m/sec, iar pentru presiunea max. de 25 bar admisã la comprimare, 4 m/sec. Pentru presiuni intermediare viteza max. se va stabili
prin interpolare. Valorile de mai sus pot fi majorate pânã la 20 m/sec, în mãsura în care concentraþia acetilenei scade pânã la 25%.
4.3. ECHIPARE
4.3.1. Dupã un compresor sau reductor de presiune ºi, în general, unde este de aºteptat o creºtere anormalã a presiunii, conductele
trebuie echipate cu:
a. un manometru pe care sã fie marcatã presiunea maximã admisibilã;

b. un dispozitiv (supapã de siguranþã) care sã împiedice depãºirea presiunii maxime admisibile. Se poate excepta de la aceastã
prevedere conducta de refulare de la compresor, în cazul în care compresorul însuºi este astfel construit sau echipat, încât depãºirea
presiunii admisibile sã nu fie posibilã.
4.3.2. Conductele cu diametru mai mare de 100 mm în care presiunea de lucru este mai mare de 0,4 bar trebuie prevãzute cu
membrane de rupere, la intrarea în, respectiv ieºirea din opritoarele de explozie, montate dupã cum se indicã la acest capitol.
4.3.3. La punctele de racord (ramificaþie) conductele de acetilenã de presiune joasã ºi medie vor fi prevãzute cu un dispozitiv de
închidere, izolare, care poate fi de regulã un robinet în execuþie corespunzãtoare presiunii de probã respective.
4.3.4. Conductele de presiune joasã ºi medie pentru acetilenã umedã vor fi prevãzute cu dispozitive pentru separarea ºi evacuarea
apei rezultate din condensarea vaporilor. Aceste dispozitive vor fi amplasate în punctele cele mai joase ºi pe cât posibil în încãperi
închise spre a fi ferite de îngheþ. Pentru evitarea formãrii "dopurilor" de lichid, conductele vor trebui montate cu panta coborâtoare
continuã, în sensul de curgere a acetilenei. În caz de nevoie, se admite "ruperea de pantã" cu porþiuni verticale scurte ale conductei
ºi cu dispozitiv de evacuare a apei în punctul cel mai de jos.
În cazurile în care dispozitivele pentru evacuarea apei sunt amplasate în aer liber, ele vor trebui protejate contra îngheþului.
4.3.5. Toate capetele de conductã (ramificaþii) nefolosite trebuie perfect închise cu flanºe oarbe. Robinetele sau alte dispozitive
de închidere nu pot fi considerate satisfãcãtoare în astfel de cazuri.
4.3.6. În componenþa conductelor de acetilenã se admit numai robinete care închid etanº, fiind totodatã bine etanºate ºi faþã de
exterior.
Robinetele cu cep pot fi folosite numai dacã cepul este etanºat faþã de atmosfera exterioarã printr-un dispozitiv special ºi sigur de
etanºare. Robinetele cu etanºarea cepului pe locaºul conic de metal pot fi folosite, dacã sunt foarte bine executate, numai în
conductele de presiune joasã din instalaþiile pentru sudurã.
4.3.7. Toate conductele de acetilenã vor trebui sã aibã o bunã legãturã la pãmânt, pentru a se evita formarea electricitãþii statice.
4.3.8. Conductele mai lungi de 25 m, în care presiunea efectivã este mai mare de 1,5 bar, vor fi echipate cu membrane de
siguranþã (de rupere) din 25 în 25 de metri.
4.3.9. În toate cazurile în care, pe conducte, sunt montate membrane de explozie, se va asigura stabilitatea conductei, þinându-se
seama de forþa ce se dezvoltã în momentul ruperii membranei, iar membranele de rupere vor trebui sã fie astfel montate încât sã nu
prezinte pericol pentru personal ºi pentru echipamentele învecinate.
4.4. AMPLASARE (POZARE)
4.4.1. Conductele de acetilenã vor fi amplasate de preferinþã suprateran ºi astfel încât sã fie uºor accesibile.
4.4.2. Conductele de presiune înaltã trebuie sã fie amplasate numai suprateran ºi în încãperi închise sau protejate, pentru a se
exclude posibilitatea lichefierii acetilenei în conducte.
4.4.3. Conductele de presiune joasã ºi medie pentru acetilenã umedã, al cãror traseu trece prin aer liber, vor trebui sã fie protejate
contra îngheþului vaporilor de apã pe porþiunile expuse frigului. Protecþia se va asigura prin izolare termicã ºi însoþire cu o conductã
de abur de joasã presiune (max. 150▫C), montatã astfel încât sã nu vinã în contact direct cu conducta de acetilenã. Proiectantul va
alege diametrul conductei de însoþire între Dn 15 ºi Dn 40, în funcþie de diametrul ºi de lungimea conductei de acetilenã.
Conductele scurte, cu debite mari de acetilenã din cadrul unei instalaþii tehnologice amplasate în aer liber, nu trebuie însoþite decât
dacã existã realmente pericolul de îngheþ, ceea ce de regulã nu este cazul.
4.4.4. Toate conductele de acetilenã trebuie astfel montate ºi protejate, încât sã nu fie expuse la încãlzire periculoasã din partea
altor elemente ale instalaþiilor, sau datoritã radiaþiei solare, în cazul conductelor amplasate în aer liber. În acest caz protecþia va fi
asiguratã prin izolaþie termicã sau prin parasolare.
4.4.5. În cazul montãrii conductelor de acetilenã (numai de presiune joasã ºi medie)2) pe estacade sau alte mijloace de susþinere,
comune ºi pentru alte conducte, conductele de acetilenã vor trebui aºezate la partea superioarã, asigurându-se distanþe suficiente
pentru ca intervenþiile necesare sã se poatã face fãrã pericol. Pe de altã parte, se va asigura o sprijinire judicioasã, pentru a se evita
deformãri, trepidaþii, sau solicitãri periculoase, respectiv, se va asigura compensarea dilatãrilor. Toate mijloacele de susþinere a
conductelor vor trebui confecþionate din materiale necombustibile.
___________
2) Conductele de presiune înaltã nu se vor aºeza, în nici un caz, pe suporþi comuni cu ai altor conducte.

4.4.6. La pozarea conductelor se va avea o grijã deosebitã ca acestea sã nu poatã veni în contact cu conductori sau cabluri
electrice.
4.4.7. Nu se admite amplasarea conductelor de acetilenã în:
a. spaþii greu accesibile sau în locuri cu circulaþie intensã, ca de ex.: canale de aerisire, coridoare de trecere, etc.;
b. hale (încãperi, ateliere) în care acetilenã nu intervine în procesele respective;
c. canale mari, în care se poate circula ºi/sau în care se amplaseazã ºi alte conducte sau cabluri electrice;
d. blocuri de beton, sau zidãrie, cu excepþia cazurilor în care trecerea prin astfel de blocuri este o cerinþã tehnicã (de ex. la
încruciºãri de drumuri sau cu cãi de rulare ale unor utilaje grele). În astfel de cazuri, conducta de acetilenã va fi protejatã cu un
manºon din þeavã de oþel, înglobat în zidãrie, care va trebui sã depãºeascã drumul respectiv cu cel puþin 2 m în fiecare parte.
4.4.8. În interiorul clãdirilor, conductele de acetilenã pot fi amplasate fie suprateran, fie în canale bine aerisite (de ex. prin
acoperire cu grãtare).
În ambele cazuri, ele vor trebui sã fie judicios sprijinite, spre a nu se produce deformãri periculoase.

4.4.9. În cazul amplasãrii conductelor în canale, diversele armãturi la care sunt necesare manevre, sau intervenþii periodice
(robinete, prize pentru aparate de mãsurã, etc.) nu vor fi montate în canale, ci pe porþiunile conductei din afara canalelor.
4.4.10. În atelierele în care acetilena se foloseºte pentru sudurã, se admite montarea conductelor de oxigen ºi acetilenã pe acelaºi
perete, vopsite diferit (albastru pentru oxigen ºi galben pentru acetilenã), iar conducta de acetilenã va fi montatã deasupra celei de
oxigen ºi la distanþã de cel puþin 0,5 m.
4.4.11. În halele de fabricaþie, în care se vehiculeazã acetilenã prin conducte de diametre mari, aceste conducte vor fi amplasate ºi
sprijinite pe suporþi individuali, separaþi, fixaþi pe stâlpi, sau chiar pe utilaje, astfel încât sã fie uºor accesibile ºi sã nu fie afectate în
nici un fel de vecinãtatea altor conducte (încãlziri, loviri, vibraþii), asigurându-se o distanþã cât mai mare faþã de cablurile electrice
(minim 1 m).
4.4.12. Conductele supraterane, atât interioare cât ºi exterioare, vor fi vopsite (iar cele izolate marcate vizibil) cu vopsea galbenã,
rezistentã la agenþii din mediul ambiant respectiv.
4.4.13. Amplasarea subteranã a conductelor de acetilenã, în pãmânt, sau în canale închise, este permisã numai în exteriorul
clãdirilor, înþelegând aici ºi platformele betonate.
4.4.14. La amplasarea în canale exterioare, acestea vor trebui:
- sã fie umplute cu nisip;
- sã serveascã exclusiv pentru conducte de acetilenã;
- sã nu fie în legãturã cu alte canale (pentru alte scopuri);
- pe porþiunea din canale a conductelor, acestea sã nu cuprindã armãturi la care sunt necesare manevre, sau intervenþii periodice
(robinete, prize pentru aparate de mãsurã, etc.);
- sã fie protejate la subtraversãri.
4.4.15. Conductele amplasate direct în pãmânt (sau nisip) vor trebui sã fie: bine protejate contra coroziunii (prin bituminizare
dublã), sprijinite în mod uniform ºi apãrate contra unor acþiuni exterioare (ceea ce se asigurã prin îngroparea lor la o adâncime de
minim 0,8 m). La o distanþã de cca. 0,3 m deasupra þevilor, se va aºeza un strat de "avertizare", de ex. o folie de material plastic, iar
în dreptul sudurilor se vor prevedea "rãsuflãtori", pentru controlul etanºeitãþii.
4.4.16. Pentru conductele subterane (exterioare) de acetilenã, se vor respecta urmãtoarele distanþe minime:
- 3 m, faþã de clãdiri;
- 2 m, faþã de platformele betonate;
- 3 m, faþã de canale ºi cãmine pentru alte scopuri;
- 2 m, faþã de cable electrice;
- 1,5 m, faþã de conductele pentru lichide inflamabile.
4.4.17. Conductele exterioare principale (cu debite mai mari de 20 Nmc/h de acetilenã) vor trebui sã treacã la o distanþã de cel
puþin 15 m de depozitele de lichide inflamabile. Aceastã prevedere nu se referã la rezervoarele cu lichide inflamabile din
instalaþiile de la care pleacã, respectiv la care vine, conducta de acetilenã.
4.4.18. Traseele conductelor de acetilenã îngropate vor trebui marcate pe teren ºi incluse în planurile de conducte, astfel încât sã
poatã fi gãsite cu uºurinþã.
4.4.19. Conductele flexibile (furtunuri), ale cãror trasee se pot modifica în cursul lucrului, vor trebui sã fie totdeauna astfel
aºezate ºi protejate, încât sã nu fie expuse la nici o vãtãmare, care ar putea afecta rezistenþa ºi etanºeitatea lor.
4.5. PROBE, EXPLOATARE
4.5.1. Înainte de vopsire ºi de izolare, conductele de acetilenã vor trebui supuse unei probe hidraulice de presiune, la valorile
indicate la subcap. 4.4., pentru fiecare dintre categorii. Conductele cu presiunea de lucru pânã la 0,2 bar pot fi exceptate de la proba
de presiune hidraulicã, cu condiþia ca buna lor execuþie sã fi fost asiguratã prin personal anume însãrcinat ºi calificat.
4.5.2. Dupã scurgerea apei ºi dupã uscare (prin suflare cu aer), toate conductele, inclusiv cele cu presiuni mai mici de 0,2 bar, vor
fi supuse unei probe de etanºeitate (de presiune pneumaticã) la o presiune egalã cu 1,5 x presiunea maximã de lucru, dar cel puþin
0,5 bar. La aceastã probã, conductele trebuie þinute sub presiune de aer cca. 24 de ore, dupã care presiunea trebuie sã rãmânã
practic neschimbatã. Citirea presiunilor (iniþialã ºi finalã) trebuie sã se facã la aceeaºi temperaturã, iar în cazul conductelor
exterioare, în condiþii practic egale de radiaþie solarã. În aceste condiþii o scãdere cu mai mult de 5% a presiunii iniþiale (scãdere
care nu poate fi atribuitã impreciziei citirilor ºi/sau diferenþelor insesizabile de temperaturã) face necesarã depistarea
neetanºeitãþilor (de ex. cu apã cu sãpun, în special la suduri ºi alte îmbinãri) ºi remedierea lor corespunzãtoare.
4.5.3. Separat de probele de presiune, menþionate la punctele precedente, înainte de darea în exploatare, se va face o revizie
minuþioasã, completã a conductelor, pentru a se verifica dacã toate prevederile de la acest capitol au fost îndeplinite, în special cele
referitoare la execuþie, dotare, pozare ºi altele nesesizabile prin probele de presiune.
4.5.4. Înainte de darea în exploatare, precum ºi dupã fiecare oprire de lungã duratã, toate conductele vor trebui suflate cu azot,
pânã ce, în cel mai îndepãrtat punct de introducere a azotului, concentraþia oxigenului va fi scãzutã sub 3%.
Se va avea grijã sã nu rãmânã porþiuni de conductã nespãlatã cu azot (zone stagnante), scop în care se vor prevedea robinetele
necesare, judicios amplasate.
4.5.5. În conductele de acetilenã, nu se admite scãderea presiunii sub o anumitã valoare limitã, dinainte prescrisã, respectiv,
apariþia unor depresiuni ºi riscul pãtrunderii aerului.
4.5.6. Conductele de presiune joasã pot fi alimentate de la o sursã de acetilenã de presiune mai ridicatã (instalaþia de acetilenã din
hidrocarburi sau din carbid, compresor, butelii cu acetilenã dizolvatã sub presiune), numai dacã sunt pe deplin asigurate contra
creºterii presiunii peste valoarea prevãzutã.

4.5.7. Orice intervenþii la conductele de acetilenã, în special cele care pot provoca încãlziri periculoase (suduri), sau formarea de
amestecuri explozive, trebuie precedate de o îndepãrtare completã a acetilenei, prin suflare cu azot sau alt gaz inert. La conductele
de diametru mic (sub 25 mm), suflarea se poate face ºi cu aer, cu condiþia ca, la punctul de ieºire, sã nu existe vreun pericol de
aprindere.

CAPITOLUL 5
ECHIPAMENTE DE MÃSURÃ ªI AUTOMATIZARE

5.1. Instalaþiile de producere ºi de utilizare a acetilenei vor fi echipate, în mod judicios, cu aparatele de mãsurã, alarmã ºi
automatizare necesare pentru asigurarea cerinþelor generale enunþate la cap. 2, art. 2.2.9. alin. a ºi b, în mãsura în care aceste cerinþe
pot fi realizate prin echipamentul de mãsurã ºi automatizare.
Se va þine seama ºi de prevederile concrete (nelimitative) referitoare la dotarea cu aparaturã de mãsurã ºi automatizare, precizate
ºi în alte articole ale normativului.
5.2. Pe lângã dotãrile care rezultã din prevederile de la art. 5.1. se vor lua mãsuri adecvate pentru sesizarea unor fenomene
accidentale, ca de ex.: descompunerea acetilenei (în interiorul utilajelor ºi/sau al conductelor), ruperea membranelor de siguranþã
etc. ºi în caz cã acestea ar prezenta pericole imediate, pentru alarmare ºi interblocãri sau telecomenzi, dupã caz (a se vedea ºi art.
8.3.6.).
5.3. Se poate utiliza atât aparatura pneumaticã, precum ºi cea electronicã. Elementele de automatizare din zonele cu pericol de
explozie vor trebui sã fie de tip antiex, corespunzãtor clasei de explozie ºi grupei de aprindere a acetilenei (ºi a celorlalte gaze care
intervin în proces).
5.4. Aparatele centralizate în camere de comandã, în care, prin mãsurile luate, se asigurã mediul normal ºi se exclude pericolul de
explozie, pot fi în execuþie normalã.
5.5. Elementele de automatizare nu trebuie sã aibã în componenþa lor piese confecþionate din materiale interzise dacã aceste piese
vin în contact cu acetilenã.
5.6. La locurile de prizã ale aparatelor de mãsurã ºi automatizare, unde sunt posibile acumulãri de substanþe periculoase, se va
prevedea spãlarea continuã cu un curent slab de azot, sau altã substanþã care nu afecteazã procesul tehnologic.
5.7. Atât la alegerea cât ºi la montarea aparatelor de mãsurã ºi automatizare, se va urmãri realizarea unei fiabilitãþi ºi siguranþe
maxime în exploatare. În acest sens, se va aprecia dacã ºi unde este necesar sã se prevadã mãsuri, respectiv aparate suplimentare,
de siguranþã, pentru eventualitatea ca vreunul din ele nu ar funcþiona corect.
CAPITOLUL 6
DEPOZITE

6.1. DEPOZITE DE CARBID
6.1.1. Prevederile din acest subcapitol se referã la depozitarea carbidului, respectiv la depozitele de carbid cu capacitatea de
depozitare de peste 500 kg.
- Toate depozitele de carbid se încadreazã în categoria A de pericol de incendiu (Risc foarte mare de incendiu).
Pentru depozitarea carbidului în containere, se vor respecta instrucþiunile întreprinderii furnizoare.
6.1.2. Carbidul (ambalat în butoaie etanºe din tablã de oþel) poate fi depozitat numai în încãperi închise, care asigurã adãpost
contra precipitaþiilor atmosferice (ploaie, zãpadã).
6.1.3. Se poate depozita în ºoproane sau în aer liber numai carbidul livrat în containere în urmãtoarele condiþii:
a. containerele sã fie bine etanºate ºi prevãzute cu dispozitive de siguranþã faþã de suprapresiuni, dispozitive care, în caz ºi dupã o
eventualã funcþionare, sã nu permitã pãtrunderea apei din precipitaþii atmosferice în interiorul containerului;
b. depozitul sã fie dotat cu mijloace mecanice adecvate pentru manipularea ºi transportul containerelor pânã la locul (instalaþia)
de utilizare a carbidului.
6.1.4. Nu se admite depozitarea carbidului în încãperi în care butoaiele ar putea fi lovite, iar acetilena degajatã accidental ar
constitui un pericol ca de exemplu:
a. coridoare sau spaþii de trecere;
b. casele scãrilor;
c. vestibuluri sau alte locuri de acces;
d. încãperi din subsoluri;
e. încãperi în care staþioneazã oameni.
6.1.5. Toate încãperile în care se depoziteazã carbid trebuie sã fie permanent bine aerisite prin ventilaþie naturalã, organizatã, care
sã asigure minimum 2 schimburi pe orã.
6.1.6. Se interzice depozitarea carbidului în încãperi comune cu alte materiale explozive, combustibile sau care pot coroda tabla
de oþel a butoaielor.
6.1.7. Încãperile în care se depoziteazã carbidul trebuie sã fie uºor accesibile, bine iluminate ºi sã aibã cel puþin o ieºire directã în
exterior, cu deschidere în afarã.

6.1.8. Pentru deschiderea butoaielor cu carbid (scoaterea capacelor) se vor folosi numai scule antiscântei, dar nu din materiale
interzise la contactul cu acetilena.
6.1.9. Butoaiele cu carbid trebuie manipulate numai la adãpost de ploaie; nu trebuie introduse umede în depozit ºi mai ales nu
trebuie deschise când sunt umede.
6.1.10. Depozitarea carbidului în butoaie în cantitãþi de peste 5.000 kg se face în clãdire independentã, neetajatã, de gradul I sau
II, rezistentã la foc.
Se admite ca magazia de carbid sã facã corp comun cu altã clãdire cu condiþia de a fi despãrþitã prin zid rezistent la explozie ºi
de a îndeplini ºi celelalte condiþii prevãzute pentru depozitarea carbidului.
6.1.11. Pardoseala magaziei va fi executatã din material antiscântei ºi situate la un nivel superior terenului înconjurãtor, cu cel
puþin 30 cm mai sus (astfel este exclusã posibilitatea inundãrilor) ºi cu cel puþin 20 cm mai sus decât pardoseala încãperilor vecine.
6.1.12. În depozitul de carbid, butoaiele vor fi aºezate orizontal sau vertical pe trei rânduri în cazul deservirii mecanizate (cu
electrostivuitoare antiex) ºi pe douã rânduri în cazul deservirii manuale. În ambele cazuri se vor forma stive cu spaþii de manevrã
între ele de cel puþin 1,5 m lãþime astfel încât sã nu fie posibilã cãderea sau rostogolirea butoaielor, iar manipularea sã se facã uºor.
În cazul în care butoaiele sunt aºezate orizontal, între rânduri se vor pune scânduri cu grosimea de 4-5 cm pentru asigurarea
stabilitãþii stivelor. Cantitatea maximã de carbid admisã într-o stivã va fi de 12.000 kg în cazul deservirii mecanizate ºi de 8.000 kg
în cazul deservirii manuale.
6.1.13. Alãturi de depozitul de carbid, în aceeaºi clãdire se admite ºi amplasarea camerei pentru deschiderea (scoaterea)
capacelor, camera care poate fi comunã cu camera concasoarelor (când carbidul trebuie concasat). Aceastã încãpere va trebui sã
aibã ieºire directã spre exterior ºi sã fie separate de încãperea în care este depozitat carbidul printr-o camerã "tampon" prevãzutã ºi
ea cu uºã directã spre exterior (pe lângã uºile de comunicaþie cu încãperile unde se depoziteazã ºi se deschid butoaiele de carbid).
6.1.14. Se interzice cu desãvârºire trecerea prin depozitul de carbid ºi prin încãperile adiacente a conductelor de apã, abur,
canalizare pentru a exclude posibilitatea contactului între carbid ºi apã.
6.1.15. Se interzice amplasarea de hidranþi exteriori în vecinãtatea depozitului de carbid, iar la intrãri se vor afiºa cât mai vizibil
plancarde cu inscripþia: "Pentru stingerea incendiilor este interzisã utilizarea apei".
6.1.16. Pentru stingerea incendiilor în încãperile în care se aflã carbid se admit numai mijloace (metode) "uscate" ca de exemplu:
stingãtoare cu pulberi, nisip, gaze inerte.
6.1.17. Cantitãþi de carbid pânã la 5.000 kg pot fi depozitate în magazii metalice independente, precum ºi în clãdiri comune cu
alte magazii, sau cu hala generatoarelor de acetilenã cu urmãtoarele condiþii:
a. încãperile comune cu alte magazii sã fie construite din materiale incombustibile ºi separate de restul încãperilor prin pereþi
rezistenþi la explozie;
b. în cazul când depozitul de carbid face corp comun cu hala generatoarelor de acetilenã, comunicaþia cu aceasta se face printr-o
încãpere tampon.
6.2. DEPOZITAREA BUTOAIELOR GOLITE DE CARBID
6.2.1. Butoaiele trebuie sã fie bine golite, pentru ca sã nu rãmânã resturi de carbid în interiorul lor ºi sã nu fie expuse umezelii în
timpul manipulãrii.
6.2.2. Depozitarea butoaielor golite se va face sub ºoproane, prevãzute cu pardosealã antiscântei ºi feritã de inundaþii.
Se recomandã ca depozitul de butoaie goale sã fie separat de celelalte obiecte, la distanþele prevãzute la cap. 7. la nevoie, poate fi
însã alipit de depozitul de carbid în butoaie, cu condiþia de a se fi separat de acesta printr-un perete rezistent la explozie.
6.2.3. În interiorul depozitului (sub ºopron), butoaiele goale vor fi aºezate pe mai multe rânduri, cu recomandarea de a fi aºezate
cu gura în sus ºi de a fi protejate împotriva pãtrunderii precipitaþiilor atmosferice (ploaie, zãpadã).
6.3. DEPOZITE DE BUTELII DE ACETILENÃ
6.3.1. În acest subcapitol, se are în vedere numai depozitarea acetilenei comprimatã ºi dizolvatã în butelii (cilindri) de oþel, cu
acetonã, în masã poroasã, respectiv depozitele de butelii cu acetilenã. Gazometrele de acetilenã nu sunt considerate depozite, rolul
lor fiind de "rezervor tampon".
6.3.2. Capacitatea maximã admisã pentru depozitele de acetilenã îmbuteliatã este de 2.400 butelii pline.
6.3.3. Depozitul de butelii pline, (constând dintr-o clãdire, de categoria A de pericol de incendiu ºi de gradul I sau II, rezistenþa la
foc, separatã, va fi alipitã de alte clãdiri, cu condiþia ca pereþii despãrþitori sã fie rezistenþi la explozie) va fi compartimentat, prin
pereþi rezistenþi la explozie în compartimente cu capacitatea de maxim 800 butelii, de câte 6 kg acetilenã.
Buteliile de acetilenã depozitate în containere speciale se pot depozita pe platforme, în aer liber. Containerele cu butelii goale
vor fi depozitate în zone separate de containerele cu butelii pline, zone care vor fi demarcate ºi semnalizate corespunzãtor.
6.3.4. Fiecare compartiment va fi prevãzut cu:
a. ieºire directã spre exterior;
b. pardosealã din material ce nu produce scântei;
c. acces la drumul uzinal, corespunzãtor mijloacelor prevãzute pentru manipularea buteliilor.
6.3.5. Depozitul va fi dotat cu utilaje (dispozitive) adecvate pentru manipularea, în siguranþã, a buteliilor þinându-se seama ºi de
cantitãþile ce se manipuleazã.
6.3.6. În interiorul depozitului, buteliile vor fi aºezate în poziþie verticalã, lãsându-se spaþiile libere necesare pentru manipulare ºi
pentru acces facil la ambele uºi ale fiecãrui compartiment. Dacã este necesarã constituirea de grupuri de butelii (pe beneficiari sau
pe alte criterii), elementele metalice necesare pentru separarea grupurilor vor trebui sã fie galvanizate, pentru a nu se produce
scântei, la lovirea lor.

6.3.7. Buteliile goale pot fi amplasate, în numãr nelimitat, fie sub ºoproane (din materiale necombustibile ºi cu deflectoare în
punctele cele mai înalte), fie chiar în aer liber, pe o platformã din materiale ce nu produc scântei (la lovirea cu tuburile de oþel). În
cazul amplasãrii în aer liber, buteliile returnate de cãtre beneficiari vor fi verificate dacã au fost realmente golite de acetilenã.
6.3.8. Ca o excepþie de la paragrafele anterioare, un numãr de butelii pline echivalent cu producþia medie a instalaþiei pe douã
zile, pot fi amplasate la distanþã nenormatã, cu respectarea prevederilor, de la art. 6.3.4.b, c, 6.3.5., 6.3.6.
6.4. DEPOZITE DE ACETONÃ
6.4.1. Depozitul de acetonã va fi conceput ºi dimensionat în funcþie de capacitatea instalaþiei, de caracterul ei (unitate
"independentã" sau "integratã" conform definiþiei de la cap. 7) ºi de condiþiile de aprovizionare.
6.4.2. Se admite un rezervor de zi, cu capacitatea de 2 m3, amplasat lângã atelierul de umplere (completare) butelii cu acetonã.
6.5. BAZINE (GROPI, BATALURI) PENTRU NÃMOL DE CARBID
6.5.1. Evacuarea nãmolului de carbid (suspensie de hidrat de calciu) din generatoare ºi transportul lui pânã la bazine se va face
conform prevederilor de la cap. 2 art. 2.2.4.
6.5.2. Pompele ºi conductele pentru transportul nãmolului (de la generatoare sau din bazinul intermediar) la bazinele de decantare
ºi/sau depozitare, silozuri vor trebui sã fie uºor demontabile, pentru a putea fi curãþate, în cât mai scurt timp, în caz de înfundare.
6.5.3. Bazinele pentru decantarea ºi/sau depozitarea nãmolului vor trebui sã fie amplasate în aer liber ºi la o distanþã suficientã de
orice alte obiecte, pentru ca acetilena ce se mai poate degaja din nãmol, sã nu afecteze siguranþa acestor obiecte. Pentru distanþe se
vor respecta prevederile de la cap. 7.
6.5.4. În general, bazinele de nãmol de carbid vor fi construite din beton (care se considerã satisfãcãtor din punct de vedere al
protecþiei pânzei de apã freaticã) ºi vor avea trei compartimente, astfel ca, în timp ce în unul dintre ele se aduce nãmol proaspãt,
diluat, din celelalte sã se poatã scoate apa limpezitã, respectiv nãmolul concentrat.
6.5.5. Apa limpezitã, saturatã cu hidrant de calciu, dacã nu se recirculã la generatoarele de acetilenã, poate fi evacuatã la
canalizarea de ape chimic impure sau chiar convenþional curate, dacã se obþine acceptul organizaþiei (secþiei) care administreazã
reþeaua de canalizare respectivã, dar numai dupã ce conþinutul de acetilenã a scãzut sub 10 mg/l.
6.5.6. Pentru cantitãþi mici de nãmol de carbid (de ex. în cadrul organizãrii de ºantier) se admite ca acesta sã fie depozitat în gropi
(bataluri) de pãmânt ºi necompartimentate, respectându-se însã, prevederile de la art. 6.5.7. ºi 7.3.2., precum ºi o distanþã de cel
puþin 100 m de orice fântânã, apã de bãut.
6.5.7. În jurul bazinelor de decantare - depozitare a nãmolului de carbid, se va prevedea o zonã de protecþie de cel puþin 5 m, în
care se interzice orice sursã de aprindere, precum ºi accesul persoanelor neautorizate. Se excepteazã de la aceastã prevedere
utilajele în execuþie normalã, pentru scoaterea ºi transportarea nãmolului concentrat, cu condiþia ca, la compartimentul de care se
apropie aceste utilaje, sã nu se degaje acetilenã în cantitãþi periculoase (ceea ce se va constata cu un explozimetru portabil).
6.5.8. Nãmolul de carbid se poate depozita în silozuri speciale, de unde se va transporta în bataluri cu autocisternele.
CAPITOLUL 7
AMPLASAMENT - DISTANÞE MINIME

7.1. DEFINIÞII ªI PRECIZÃRI
7.1.1. În cadrul acestui normativ se folosesc noþiunile de:
a. Unitate independentã de producere a acetilenei, prin care se înþelege acea unitate care livreazã acetilena produsã altor
beneficiari, de regulã comprimatã (ºi dizolvatã) în butelii de oþel, cu acetonã în masa poroasã. Într-o astfel de unitate acetilena este
produsã numai din carbid.
b. Unitate integratã de producere a acetilenei, prin care se înþelege acea unitate a cãrei producþie se consumã (pentru sudurã sau
pentru prelucrãri chimice) în cadrul uzinei (combinatului) din care face parte ºi instalaþia de producere a acetilenei. Într-o astfel de
unitate, acetilena poate fi produsã fie din carbid, fie din hidrocarburi.
7.1.2. Distanþele între diferitele obiecte ale unitãþii de acetilenã (între ele, sau faþã de alte obiecte din afara unitãþii), distanþe care
se indicã la subcap. 7.2., se înþeleg de la perimetrul clãdirilor sau în cazul instalaþiilor ºi utilajelor tehnologice amplasate în aer
liber, de la punctul cel mai apropiat al acestora de obiectul faþã de care se prescrie distanþa minimã.
Pentru drumuri ºi cãi ferate, se considerã însã, distanþele pânã la axele acestora.
7.1.3. În cazul comasãrii unor obiecte (secþii), pe baza ºi în condiþiile prevederilor de la cap. 2 ºi 6, distanþele dintre obiectele
comasate (menþionate la subcap. 7.2.) se anuleazã, iar distanþele faþã de celelalte obiecte se înþeleg de la punctul cel mai apropiat al
compartimentului în care intervine acetilena.
7.2. DISTANÞE MINIME
7.2.1. Pentru unitãþile independente, precum ºi cele integrate de producere a acetilenei (din carbid) cu capacitãþi de peste 20
Nmc/h, se prevãd distanþele indicate în urmãtor (distanþele se aplicã în cazul când componentele nu sunt alipite).
Unitãþi independente de acetilenã cu capacitate de peste 20 Nmc/h
Distanþa minimã în metri
┌───┬────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─
───┬────┬────┬────┐│ │
Denumirea obiectelor
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11
│├───┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼
────┼────┼────┼────┤│ 1.│Instalaþia de producere a
│ - │ 10 │ 10 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 10 │ 10 ││

│acetilenei
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│├───┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼
────┼────┼────┼────┤│ 2.│Instalaþia de îmbuteliere a │ 10 │ - │ 10 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 10 │ 10 ││
│acetilenei
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│├───┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼
────┼────┼────┼────┤│ 3.│Depozit de recipiente cu
│ 10 │ 10 │ - │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5
│10*)│10*)││ │acetilenã
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│├───┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼
────┼────┼────┼────┤│ 4.│Depozit de carbid
│ 5 │ 5 │ 5 │ - │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │5*) │ 5
│├───┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼
────┼────┼────┼────┤│ 5.│Depozit de butoaie golite de │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ - │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │5*) │5*) ││
│carbid
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│├───┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼
────┼────┼────┼────┤│ 6.│Depozit de acetonã
│ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ - │ 5 │ 5 │ 5 │10*)│ 10
│├───┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼
────┼────┼────┼────┤│ 7.│Bazine (gropi), silozuri pentru │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ - │ 5 │ 5 │ 5 │5*) │ 5 ││
│nãmolul de carbid
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│├───┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼
────┼────┼────┼────┤│ 8.│Gazometru de acetilenã
│5 │5 │5 │5 │5 │5 │5 │- │5 │5 │5
│├───┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼
────┼────┼────┼────┤│ 9.│Împrejmuiri**)
│ 10 │ 10 │ 10 │ 5 │ 5 │ 10 │ 5 │ 5 │ - │ - │ │├───┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼
────┼────┼────┼────┤│10.│CF uzinale
│ 10 │ 10 │10*)│5*) │ 5 │10*)│5*) │5*) │ - │ - │ │├───┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼
────┼────┼────┼────┤│11.│Drumuri auto uzinale
│ 10 │ 10 │10*)│5*) │ 5 │ 10 │ 5 │ 5 │ - │ - │ │└───┴────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴
────┴────┴────┴────┘

Observaþie:
*) Se excepteazã drumul ºi CF care deservesc exclusiv depozitul. La acestea, distanþele nu se normeazã, dar pentru accesul
vehiculelor respective se vor întocmi instrucþiuni speciale.
**) Zonarea mediilor cu pericol de explozie nu trebuie sã depãºeascã împrejmuirile unitãþilor independente de acetilenã.

Distanþele se pot reduce cu 50% în cazul realizãrii de pereþi etanºi, val de pãmânt, etc. ºi se prezintã calculul de dispersie al
substanþelor inflamabile ºi cu pericol de explozie.
7.2.2. Bazinele intermediare pentru pomparea nãmolului de hidrat de calciu pot fi amplasate în afara halei generatoarelor de
carbid, la distanþã nenormatã, dacã sunt acoperite ºi prevãzute cu ventilaþie eficientã (vezi art. 8.3.2.e).
7.2.3. Pentru încãperile generatoarelor de acetilenã cu capacitate mai micã de 20 Nmc/h, unele dintre distanþele din tabelul de mai
sus, se reduc dupã cum urmeazã:
- faþã de cãi ferate curente, minim 10 m;
- faþã de cãi ferate uzinale, minim 10 m;
- faþã de drumuri uzinale, nu se normeazã.
7.2.4. Distanþele dintre unitãþile integrate de producere a acetilenei din carbid, cu capacitãþi mai mici de 20 Nmc/h, vor fi cele
prevãzute în tabelul de mai sus, reduse cu 30%.
7.2.5. Generatoarele de acetilenã cu capacitate mai micã de 20 Nmc/h, pot fi instalate în încãperi alipite de atelierele pe care le
deservesc, cu condiþia ca peretele despãrþitor sã fie fãrã goluri ºi sã reziste la explozie.
7.2.6. Distanþele minime dintre instalaþiile de producere a acetilenei (amplasate în clãdiri sau în aer liber) faþã de diverse alte
lucrãri învecinate, mai importante, sunt indicate în tabelul urmãtor.
7.2.7. Între utilajele (ºi secþiile) instalaþiilor de acetilenã amplasate în aer liber, distanþele nu se normeazã, fiind determinate în
funcþie de cerinþele procesului tehnologic, de condiþiile de montaj, intervenþie ºi întreþinere.
7.2.8. În cazul unitãþilor integrate, rezervorul principal de acetonã poate fi amplasat într-un depozit de lichide inflamabile comun,
cu respectarea prevederilor referitoare la astfel de depozite.
7.2.9. Distanþa dintre douã sau trei facle vecine nu se normeazã, cu condiþia sã fie situate la aceeaºi înãlþime (capetele faclelor).
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┐│
Distanþele minime între instalaþiile de producere a acetilenei
││
ºi obiective învecinate
│├──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───
──────┤│
│Distanþa,│Distanþa,││
Lucrãri învecinate
│ în m │
în m ││
│ (a) │ (b)

│├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───
──────┤│Construcþii ºi instalaþii de fabricaþie de categoria A ºi │ 25 │ 25 ││B de pericol de incendiu
│
│
│├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───
──────┤│Construcþii ºi instalaþii de fabricaþie de categoria C, D │ 25 │ 25 ││ºi E de pericol de incendiu
│
│
│├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───
──────┤│Construcþii din centre foarte populate (clãdiri publice │ 100 │ 100 ││sau clãdiri înalte)
│
│
│├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───
──────┤│Construcþii social-cultural-administrative ale unitãþilor │ 25 │ 25 ││industriale vecine
│
│
│├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───
──────┤│Priza de aer a unitãþilor de producere a Oxigenului
│ 300*) │ 300*)
│├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───
──────┤│Cãi ferate curente
│ 25**) │ 25**)
│├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───
──────┤│Drumuri publice
│
│
││ - Locale
│ 15***) │
15***) ││ - Judeþene
│ 35 │ 35 ││ - Naþionale, autostrãzi
│ 50 │ 50
│└──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───
──────┘

Observaþii:
a. Pentru unitãþi integrate cu capacitatea de peste 20 Nmc/h sau independente pânã la 50 Nmc/h.
b. Pentru unitãþi independente cu capacitate mai mare de 50 Nmc/h.

*) Aceastã distanþã poate fi redusã, în cazul fabricilor de oxigen, prevãzute cu instalaþii speciale pentru îndepãrtarea acetilenei. Se
va þine seama ºi de normativul P.D. - 43/1988, pentru oxigen.
**) Faþã de instalaþia de îmbuteliere, depozite de recipiente ºi gazometru, distanþa minimã va fi de 25 m.
***) Distanþele se pot reduce cu 50% în cazul realizãrii de pereþi etanºi, val de pãmânt, etc. ºi se prezintã calculul de dispersie al
substanþelor inflamabile ºi cu pericol de explozie.

Pentru stabilirea distanþelor faþã de drumurile publice ºi liniile de cale feratã se va solicita ºi acordul Ministerul Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului.
7.3. ALTE PREVEDERI
7.3.1. Se recomandã ca, respectând distanþele minime prevãzute la subcap. 7.2., obiectele unitãþii de acetilenã sã fie grupate cât
mai compact posibil, astfel ca traseele conductelor sã fie cât mai scurte, iar fluxurile de materiale cât mai raþionale (simple). Se va
avea în vedere, în special la unitãþile integrate, sã nu existe întrepãtrunderi între terenul ocupat de unitatea de acetilenã ºi restul
terenului uzinei respective.
7.3.2. Faclele, bazinele (gropile) de nãmol de carbid ºi orice alte obiecte (din componenþa unitãþii de acetilenã), care prezintã
pericol pentru oameni ºi animale, vor trebui îngrãdite cu gard de sârmã, pe poarta cãruia se va fixa o tãbliþã de avertizare, cu
inscripþia: "INTRAREA PERSOANELOR NEAUTORIZATE INTERZISÃ".
7.3.3. În zonele de siguranþã, care rezultã din condiþiile de distanþe minime prevãzute la subcap. 7.2., se pot cultiva numai plante
care, în nici un stadiu al dezvoltãrii lor, nu prezintã pericol de autoaprindere, sau de propagare a incendiilor.

CAPITOLUL 8
CLÃDIRI ªI INSTALAÞII UTILITARE (DE UTILITÃÞI)

8.1. CLÃDIRI
8.1.1. În cele ce urmeazã, se prezintã cerinþele ºi prevederile referitoare la clãdirile din componenþa unitãþilor producãtoare sau
consumatoare de acetilenã.
Orice clãdire în care pot avea loc degajãri sistematice, întâmplãtoare sau accidentale de acetilenã, se încadreazã în categoria A de
pericol de incendiu ºi gradul I sau II, de rezistenþã la foc.
8.1.2. Acoperiºurile acestor clãdiri se realizeazã fãrã pod ºi astfel concepute ºi construite, încât sã nu fie posibilã acumularea
acetilenei în pãrþile superioare. Dacã acoperiºul este cu grinzi, între care se pot forma spaþii stagnante de aer, se va asigura

evacuarea permanentã a gazelor acumulate sub tavan, prin dispozitive adecvate (luminatoare, hote de ventilaþie sau deflectoare
simple), amplasate în punctele mai înalte, astfel ca acumularea acetilenei sã nu fie posibilã.
În acelaºi scop, încãperile în care sunt posibile scãpãri accidentale de acetilenã, nu se vor acoperi cu elemente prefabricate
(chesoane), care, prin forma lor, constituie casete în care se pot acumula gaze mai uºoare decât aerul.
8.1.3. Toate clãdirile în care se opereazã cu acetilenã se executã cu un singur nivel. În cazurile în care anumite utilaje, cu anexele
lor, au o înãlþime mare ºi necesitã supraveghere ºi manevre la mai multe nivele, acestea se vor realiza prin podeþe, prin platforme
metalice cu grãtare (sau cu goluri foarte mari), astfel încât, încãperea respectivã sã nu aibã etaje separate, iar sistemul de ventilaþie
sã fie unic, pentru toatã înãlþimea.
Nu se admite amplasarea utilajelor deasupra clãdirilor cu pericol de explozie.
8.1.4. Pardoselile la astfel de clãdiri vor fi realizate din materiale care prin lovire sau frecare nu produc scântei ºi sunt antistatice
(de ex.: asfalt, mozaic cu piatra calcaroasã, º.a.), iar scãrile ºi platformele interioare, confecþionate din oþel, vor trebui sã fie tratate
astfel, încât sã nu fie posibilã producerea scânteilor, prin lovire, sau prin electricitate staticã.
8.1.5. Toate piesele metalice mobile (uºi, ferestre, etc.) vor fi astfel executate, încât sã nu poatã produce scântei.
8.1.6. Toate uºile ºi ferestrele trebuie sã se deschidã spre exterior; uºile interioare (între douã încãperi vecine) se vor deschide
cãtre încãperea cu pericol minim, asigurându-se cãile de evacuare, în caz de incendiu.
8.1.7. Toate încãperile cu pericol de explozie trebuie sã aibã cel puþin o ieºire directã (uºã) spre exterior precum ºi suprafeþele
necesare (golurile) de decomprimare, în caz de explozie, minim 0,05 m2 la 1 m3 din volumul încãperii respective.
8.1.8. În halele dotate cu poduri rulante, monoraiuri, sau macarale, se va avea grijã ca aceste utilaje ºi cãile lor de rulare sã fie
astfel construite, încât sã nu producã scântei când sunt manevrate; în cazul când sunt acþionate electric, se vor respecta prevederile
de la subcap. 8.2.
8.1.9. În ceea ce priveºte posibilitatea de comasare a unor obiecte, respectiv obligaþia ca acestea sã fie instalate în clãdiri închise,
separate, sau nu, se vor respecta prevederile de la capitolele 2 ºi 6, care conþin ºi condiþii impuse de cerinþele proceselor
tehnologice respective.
8.1.10. La clãdirile la care se prevede ventilare naturalã, soluþiile constructive se realizeazã conform normelor specifice.
8.2. INSTALAÞII ELECTRICE
8.2.1. Toate echipamentele ºi instalaþiile electrice trebuie sã corespundã mediului de lucru din fiecare secþie (obiect), þinându-se
seama de prezenþa acetilenei în conformitate cu grupa de explozie ºi clasa de temperaturã ºi zona de explozie.
8.2.2. Camera de distribuþie electricã poate fi echipatã cu aparaturã pentru mediu normal, cu condiþia de a fi amplasatã într-o zonã
neclasificatã.
8.2.3. Se prevãd instalaþii de protecþie contra descãrcãrilor electrice, atmosferice, precum ºi de legare la pãmânt.
8.3. INSTALAÞII DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILARE
8.3.1. Prin instalaþie de încãlzire ºi ventilare, se urmãreºte sã se realizeze, în încãperile închise:
a. condiþiile impuse de procesul tehnologic;
b. condiþiile impuse de tehnica securitãþii muncii, respectiv o ventilaþie care sã împiedice acumulãrile de gaze ce ar putea forma
amestecuri explozive (acetilenã-aer);
c. cerinþele de microclimat pentru personalul de deservire, conform Normei generale de protecþia muncii, Ed. 2002.
8.3.2. Condiþii de temperaturã ºi ventilare:
a. Pentru încãperile închise:
- temperatura: nu este necesarã încãlzire;
- ventilarea: naturalã, organizatã, nu este necesarã ventilare de avarie.
b. Camerã pentru deschiderea butoaielor cu carbid ºi pentru concasarea carbidului (când este cazul):
- temperatura: nu este necesarã încãlzirea;
- ventilarea: generalã naturalã, organizatã, plus ventilaþie mecanicã localã, la punctele în care se formeazã praf de carbid.
c. Camerele tampon (în cazurile în care sunt prevãzute):
- temperaturã: nu este necesarã încãlzire;
- ventilare: conform Normativului P-118/1999 privind siguranþa la foc în construcþii.
d. Hala generatoarelor de acetilenã din carbid:
- temperatura: se va asigura o temperaturã de gardã de +5▫C, când generatoarele nu funcþioneazã;
- ventilarea: generalã, naturalã, organizatã, plus ventilaþie de avarie, cu 10 schimburi pe orã.
e. Bazinul intermediar de nãmol din carbid:
- temperatura: nu este necesarã încãlzire;
- ventilarea: se va asigura un debit de aer cel puþin egal cu de 100 ori volumul acetilenei, ce se poate degaja în bazinul
intermediar (ventilaþie naturalã).
f. Hala compresorului de acetilenã:
- temperatura: minim +15▫C;
- ventilarea: în funcþie de pierderile indicate de furnizor. Dacã nu se indicã pierderi, se va realiza o ventilaþie naturalã organizatã.
g. Hala bateriei de încãrcare a acetilenei în butelii sau baterii:
- temperatura: minim +15▫C;
- ventilarea: naturalã, organizatã, plus ventilaþie de avarie, cu 10 schimburi pe orã.
h. Depozitul de butelii (fiecare compartiment):
- temperatura: se admite încãlzirea pânã la +15▫C;
- ventilarea: naturalã, organizatã, plus ventilaþie de avarie, cu 10 schimburi pe orã.

i. Atelierul pentru verificare, reparaþie, umplere butelii cu acetonã (toate compartimentele):
- ventilarea: naturalã, organizatã.
j. Camerele de vane ale gazometrelor:
- temperatura: minim +5▫C;
- ventilarea: naturalã, organizatã, plus ventilaþie de intervenþie, cu 10 schimburi pe orã.
k. Hala bateriilor de butelii cu acetilenã (utilizare):
- temperatura: minim +5▫C;
- ventilarea: naturalã, organizatã, plus ventilaþie de avarie, cu 10 schimburi pe orã.
8.3.3. Pentru încãlzire poate fi folosit ca agent termic apa sau aburul, cu temperatura pânã la 150▫C, cu excepþia încãperilor în
care se manipuleazã carbid, unde nu se admite nici aburul nici apa. În aceste încãperi, încãlzirea se va face numai cu aer cald.
În încãperile în care se admite aburul sau apa caldã, se recomandã folosirea registrelor, amplasate ºi protejate astfel încât sã nu
fie posibilã apropierea ºi supraîncãlzirea buteliilor ºi conductelor de acetilenã. Corpurile de încãlzire cu aripioare nu sunt
recomandate. În depozitele cu butelii de acetilenã, acestea nu se vor aºeza la mai puþin de 1 m de corpurile de încãlzire ºi vor fi
protejate, contra radiaþiei, cu paravane de tablã galvanizatã.
8.3.4. Ventilarea de avarie se realizeazã, de preferinþã, cu ventilatoare axiale, la a cãror amplasare se va þine seama de faptul ca
acetilena este mai uºoarã decât aerul.
La încãperile prevãzute cu instalaþii de evacuare forþatã a aerului se compenseazã aerul evacuat cu aer proaspãt încãlzit, în
mãsura necesarã, pentru menþinerea temperaturii prescrise.
8.3.5. Valorile (respectiv soluþiile) indicate pentru instalaþiile de ventilare sunt minimale. Þinându-se seama de degajãrile posibile
de acetilenã ºi alte substanþe, care pot forma amestecuri explozive, aceste valori pot fi majorate; în funcþie de intensitatea ventilaþiei
necesare, proiectantul va alege între ventilaþia mecanicã ºi cea naturalã.
În cazul instalaþiilor de ventilare mecanicã, tubulatura va fi numai de metal ºi corect legatã la pãmânt, iar gura de evacuare va
trebui sã depãºeascã cu cel puþin 5 m clãdirile din jur pe o razã de 20 m. Aceastã ultimã prevedere nu se referã la ventilatoarele
axiale montate în perete.
8.3.6. În toate încãperile în care se lucreazã cu acetilenã, se va face un control periodic al concentraþiei acesteia, cu explozimetru
portabil, pentru a se verifica eficacitatea instalaþiei de ventilare ºi etanºeitatea instalaþiilor.
Se recomandã ca în încãperile în care pericolul unor degajãri accidentale de acetilenã este mai mare ºi anume în hala secþiei de
îmbuteliere a acetilenei, în hala bateriei de butelii cu acetilenã, în depozitul de butelii pline cu acetilenã, sã se prevadã explozimetre
automate fixe, cu semnalizare opticã ºi acusticã (înainte de formarea unor concentraþii periculoase) ºi recomandabil, cu declanºarea
automatã a instalaþiei de ventilare de avarie.
8.4. INSTALAÞII DE ALIMENTARE CU APÃ
8.4.1. În încãperile în care existã carbid, este interzisã orice instalaþie de apã. Se excepteazã de la aceastã prevedere hala
generatoarelor de acetilenã din carbid, luându-se mãsurile necesare pentru ca apa sã nu poatã veni în contact cu carbidul decât în
interiorul generatoarelor.
În încãperile în care acetilena participã la proces, nu se prevãd nici restricþii ºi nici cerinþe speciale în ceea ce priveºte instalaþiile
de apã, în genere.
8.4.2. Hidranþii de incendiu vor fi prevãzuþi numai în încãperile în care nu se manipuleazã sau se depoziteazã carbid, iar în
vecinãtatea acestor încãperi nu se vor prevedea nici hidranþi interiori.
8.5. INSTALAÞII PENTRU CANALIZARE
8.5.1. Apele reziduale care conþin acetilenã dizolvatã, în proporþie mai mare de 10 mg/l, nu vor fi deversate direct în reþelele
comune de canalizare (pluviale, convenþional curate, chimic impure, menajere), din cauza pericolului de formare a amestecurilor
explozive acetilenã-aer, prin desorbþia acetilenei în canale.
8.5.2. Când, din procesele de fabricaþie, rezultã totuºi ape cu conþinut de acetilenã mai mare de 10 mg/l, care nu pot fi recirculate
în instalaþie (ceea ce ar constitui soluþia cea mai economicã), ci trebuie neapãrat sã fie evacuate, aceste ape vor trebui supuse unei
degazãri, prin care conþinutul de acetilenã sã fie redus sub 10 mg/l.
Degazarea poate fi fãcutã în aer liber, de exemplu printr-un turn de degazare-rãcire, numai dacã acetilenã, conþinutã în apã, este
în cantitãþi atât de mici, încât sã nu prejudicieze buna funcþionare ºi siguranþa instalaþiilor învecinate. (Atenþie, îndeosebi, la
instalaþiile de separare a oxigenului din aer!). În caz contrar, degazarea va trebui realizatã într-un sistem închis ºi, evident, cu
recuperarea acetilenei.
8.5.3. În cazul în care apele din anumite fluxuri ale procesului tehnologic conþin mai mult de 10 mg/l acetilenã, vehicularea lor se
va face numai prin conducte închise, fãrã contact cu aerul.
8.5.4. În nici un caz, chiar atunci când conþinutul de acetilenã este sub 10 mg/l, apele acetilenice nu pot fi deversate într-un sistem
de canalizare în care ar putea avea loc reacþii periculoase între acetilenã ºi ceilalþi componenþi din apele respective.
8.5.5. În anumite cazuri, se admite deversarea apelor cu conþinut mai ridicat de acetilenã, în canale deschise, în urmãtoarele
condiþii:
- întreaga cantitate de acetilenã care se desoarbe în contact cu aerul, sã fie atât de micã, încât sã nu prejudicieze buna funcþionare
ºi siguranþa instalaþiilor învecinate;
- sã fie luate mãsuri adecvate pentru evitarea colmatãrii (inclusiv datoritã îngheþului pe timp de iarnã);
- traseul canalelor sã ocoleascã obiectele care ar putea suferi în urma unei aprinderi, accidentale, a acetilenei degazate;
- podeþele peste aceste canale sã fie astfel construite, încât acetilena desorbitã sã nu se poatã acumula formând amestecuri
explozive.

8.5.6. Când apele deversate (cu conþinut redus de acetilenã) conþin ºi alte impuritãþi insolubile, mai grele sau mai uºoare decât
apa, se vor lua mãsuri pentru a se împiedica înfundarea canalelor respective.
8.5.7. Când scurgerile de ape acetilenice (cu mai mult de 10 mg/l) sunt inevitabile, aceste ape pot fi deversate într-un sistem de
canalizare, dar numai cu îndeplinirea urmãtoarelor condiþii:
a. canalele sã fie cât mai scurte ºi bine executate (spre a nu se produce scurgeri necontrolate) ºi complet separate, pânã în punctul
în care, datoritã debitelor mai mari din sistemul de canalizare la care acestea se racordeazã, concentraþia acetilenei scade sub 10
mg/l, în condiþiile cele mai defavorabile care ar putea surveni în exploatare;
b. dacã apele acetilenice nu conþin ºi alte impuritãþi, canalele cu aceste ape sã fie racordate, de preferinþã, la canalizarea pentru
ape convenþional curate; racordarea la canalizarea pentru ape chimic impure nu se admite decât în cazul în care este necesar ca
apele acetilenice sã fie epurate ºi numai în urma unei analize atente, din care sã rezulte cã nu sunt posibile reacþii periculoase;
c. pe porþiunile de canal cu ape acetilenice, sã se prevadã mãsuri pentru reducerea la minimum a riscului de formare a
amestecurilor explozive (acetilenã-aer), ca de exemplu:
- diluarea cu alte ape uzate, convenþional curate;
- ventilarea cât mai intensã a canalelor, prin ventilaþie naturalã organizatã (cu coºuri de tiraj pe capacele cãminelor);
- prevederea, în orice caz, la cãminul de racordare a canalului cu ape acetilenice la o altã reþea de canalizare, a unui coº de
ventilaþie.
d. coºurile de ventilaþie vor trebui sã fie astfel amplasate ºi suficient de înalte (minim 3 m) încât, þinându-se seama de cantitatea
de acetilenã ce s-ar putea degaja, sã nu existe nici un pericol pentru obiectele învecinate;
e. capacele cãminelor, pe porþiunea de canal în care este posibilã degajarea acetilenei în cantitãþi periculoase, sã fie astfel
confecþionate, încât sã se excludã producerea scânteilor la ridicarea sau la aºezarea lor;
f. accesul ºi intervenþiile în canalizarea de ape acetilenice sã fie admise numai în lipsa totalã a acestor ape, dupã o aerisire
temeinicã ºi numai pe baza unui instructaj special.
CAPITOLUL 9
INSTALAÞII ªI DOTÃRI PENTRU SEMNALIZAREA ªI STINGEREA INCENDIILOR
9.1. INSTALAÞII DE SEMNALIZARE
9.1.1. În cadrul unitãþilor producãtoare sau consumatoare de acetilenã, se vor prevedea instalaþii pentru semnalizarea incendiilor.
9.1.2. În funcþie de locul de amplasare ºi de mediul respectiv, aceste instalaþii se realizeazã în construcþie antiex sau în execuþie
normalã (conform prevederilor de la cap. 8 art. 8.2.2.).
9.1.3. Detectoarele automate se monteazã cât mai aproape de locurile în care se poate aºtepta declanºarea unui incendiu.
Avertizoarele manuale se vor amplasa în locuri vizibile, accesibile, la înãlþimea de 1,3-1,5 m, de la nivelul circulabil.
9.1.4. Reþelele instalaþiei de semnalizare se executã exclusiv cu conductori sau cabluri de cupru, bine protejaþi contra
deteriorãrilor mecanice. Nu se admite utilizarea conductorilor de tip INTEC sau tuburi de protecþie din PVC.
9.1.5. Reþelele interioare ale instalaþiei de semnalizare a incendiilor se executã cu cabluri cu manta exterioarã, cu întârziere la
propagarea focului (tip F).
9.2. SISTEME, INSTALAÞII, UTILAJE ªI MIJLOACE DE PRIMÃ INTERVENÞIE
9.2.1. Pentru prevenirea exploziilor, fabricile de acetilenã se echipeazã cu rezervor de azot sub presiune, pentru inertizarea
instalaþiilor.
Pentru fabricile cu capacitate mai micã de 20 Nmc/h, prevederea de la acest capitol are caracter de recomandare.
Capacitatea rezervorului de azot sub presiune trebuie sã fie egalã cu de cel puþin douã ori volumul utilajelor în care se gãseºte
acetilenã, socotit în Nmc/azot utilizabil. Gazometrul de acetilenã nu intrã în acest calcul.
9.2.2. Fabricile de acetilenã ºi/sau în care se lucreazã cu acetilenã se doteazã cu mijloace de primã intervenþie, dupã cum
urmeazã:
a. pentru hala de fabricaþie, se prevãd stingãtoare portative cu pulberi uscate (P6), cel puþin un stingãtor la 50 m2 suprafaþã
construitã;
b. pentru instalaþiile în aer liber, se prevãd stingãtoare carosabile cu pulberi uscate (P 125), la 50 ml (de perimetru), cel puþin un
stingãtor;
c. pentru încãperile cu instalaþii electrice (posturi trafo, staþii de conexiuni, etc.), se prevede câte un stingãtor portativ cu dioxid
de carbon, tip G 5 la 50 m2 suprafaþã construitã;
d. pentru încãperile anexe (grupuri de deservire, ateliere, laboratoare etc.) se prevede, pentru 200 m2, câte un stingãtor portativ cu
spumã chimicã (C 9) sau cu praf ºi CO2 (P 6).
9.2.3. Amplasarea mijloacelor de primã intervenþie la instalaþiile tehnologice se va face în locuri uºor accesibile personalului din
locurile de muncã, ce va fi instruit pentru intervenþie.

CAPITOLUL 10
10.1. MÃSURI ªI ACÞIUNI PENTRU PREVENIREA EXPLOZIILOR BUTELIILOR DE ACETILENÃ
10.1.1. Cauzele exploziilor

Exploziile buteliilor de acetilenã sunt cauzate de dezintegrarea acetilenei, care se produce la creºterea puternicã a temperaturii ºi
presiunii.
Dezintegrarea acetilenei se poate produce prin:
a. returul de flacãrã de la arzãtor;
b. încãlzire exterioarã (obiecte arzãtoare în apropierea buteliei, arzãtoare de sudurã ºi debitare agãþate de butelia de acetilenã,
º.a.);
c. arderi de acetilenã la supapa buteliei sau a supapei reductorului de presiune.
10.1.2. Mãsuri preventive
a. Supapa reductorului de presiune se conecteazã cu atenþie, astfel încât sã fie etanºã la gaze;
b. Se va lucra numai cu arzãtoare perfecte. Un arzãtor care pocneºte în mod repetat poate determina returul flãcãrii (se va repara
arzãtorul);
c. Arzãtorul ºi portelectrodul (port - sârma) nu se agaþã de butelie; încãlzirea localã a acetilenei determinã dezintegrarea
acetilenei;
d. Butelia nu se amplaseazã în apropierea surselor de cãldurã (cuptoare, corpuri de încãlzit, foc de forjã, etc.).
10.1.3. Caracteristicile descompunerii acetilenei
Descompunerea acetilenei a început, dacã, dupã returul flãcãrii, temperatura din peretele buteliei creºte (începând cu capul
buteliei) sau dacã gazul care iese din supapa deschisã a buteliei poartã funingine ºi fum, sau dacã prezintã un miros anormal.
Pentru butelii, care au fost încãlzite din afarã prin efectul nemijlocit al focului sau al cãldurii radiante, existã, în orice situaþie,
pericolul dezintegrãrii acetilenei.
10.1.4. Comportarea în caz de incendii ale buteliilor sau în cazul retururilor flãcãrilor
Se vor lua imediat urmãtoarele mãsuri:
10.1.4.1. Se închide supapa buteliei.
10.1.4.2. Se deºurubeazã armãturile conectate: dupã aceea supapa se deschide din nou. Dacã nu se produce o nouã aprindere, nu
iese funingine sau fum din ventil ºi nu se constatã un miros anormal, se poate lucra în continuare. Pereþii buteliei nu trebuie sã se fi
încãlzit (control prin atingere repetatã cu mâna). Dacã se produce o nouã aprindere sau se constatã una din celelalte caracteristici,
înseamnã ca se produce o dezintegrare a acetilenei.
10.1.4.3. Dacã supapa buteliei nu poate fi închisã, atunci flacãra se va stinge, numai dacã aceasta este posibilã în cadrul primelor
minute de la producerea ei. Pentru stingerea incendiilor de acetilenã se vor utiliza numai stingãtoare uscate ºi uscãtoare cu bioxid
de carbon cu duzã de gaze.
10.1.4.4. Buteliile în care a început dezintegrarea acetilenei se vor rãci în orice situaþie cu cantitãþi mari de apã (furtun de apã) de
la distanþã mare ºi din poziþie acoperitã în mod continuu. Dacã mijloacele uzinale nu sunt suficiente în acest scop, se vor înºtiinþa
de îndatã pompierii.
10.1.4.5. Zona înconjurãtoare se va evacua de urgenþã. Buteliile care explodeazã pot zbura la o distanþã de câteva sute de metri.
10.1.5. Mãsuri suplimentare în încãperi
10.1.5.1. Buteliile la care a început dezintegrarea acetilenei se vor evacua în câmp liber, dacã incendiul a fost stins ºi dacã
peretele buteliei poate fi atins pe toate pãrþile cu mâna neprotejatã.
10.1.5.2. Dacã evacuarea în câmp liber nu este posibilã ºi dacã curge gaz nears în afarã, atunci se vor îndepãrta sursele de
incendiu (lumina deschisã, foc, tutun aprins, etc.) ºi se vor deschide uºile ºi geamurile (pericolul unei explozii în încãpere).
10.1.6. Tratarea buteliilor care au fost încãlzite prin influenþe externe
Se vor lua imediat urmãtoarele mãsuri:
10.1.6.1. Se vor închide supapele de butelii deschise, se vor îndepãrta buteliile din zona de influenþã termicã. Dacã buteliile s-au
încãlzit în asemenea mãsurã prin influenþe externe, încât nu mai pot fi atinse cu mâini neprotejate, atunci nu vor mai fi transportate.
Asemenea butelii se vor rãci cu cantitãþi mari de apã, din poziþii acoperite, în mod continuu. Dacã mijloacele uzinale nu sunt
suficiente în acest scop, se vor înºtiinþa deîndatã pompierii.
10.1.6.2. Zona înconjurãtoare se va evacua de urgenþã. Buteliile care explodeazã pot zbura la o distanþã de câteva sute de metri.
10.1.6.3. În mod identic se vor trata buteliile a cãror temperaturã nu scade, sau creºte dupã îndepãrtarea din zona de radiaþie
termicã (controlul prin atingerea repetatã cu mâna).

