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SSAAFFEETTYY  IINN  GGAASS  CCUUTTTTIINNGG  
  

AACCCCIIDDEENNTT  SSTTAARRTTSS  WWHHEENN  SSAAFFEETTYY  EENNDDSS  

  

OOxxyy//ffuueell  ggaass  eeqquuiippmmeenntt  hhaass  mmaannyy  uusseess  --  wweellddiinngg,,  ccuuttttiinngg,,  hheeaattiinngg,,  ssttrraaiigghhtteenniinngg  eettcc..  TThhee  

eeqquuiippmmeenntt  iiss  vveerrssaattiillee,,  aass  aa  rreessuulltt,,  iitt  iiss  uusseedd  wwiiddeellyy  iinn  ggaarraaggeess,,  mmaacchhiinnee  sshhooppss,,  

eennggiinneeeerriinngg  wwoorrkksshhooppss,,  ppllaanntt  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn..  IItt  iiss  ssoo  wwiiddeellyy  uusseedd  tthhaatt  

ssoommeettiimmeess  ppeeooppllee  ffoorrggeett  aabboouutt  tthhee  ddaannggeerrss..  MMaannyy  ppeeooppllee  aarree  iinnjjuurreedd  eeaacchh  yyeeaarr  bbyy  tthhee  

iinnccoorrrreecctt  oorr  ccaarreelleessss  uussee  ooff  ooxxyy//ffuueell  ggaass  eeqquuiippmmeenntt..  SSoommee  ppeeooppllee  ddiiee..    

  

PPeerrmmiitt--ttoo--wwoorrkk    

  

      OOxxyy//ffuueell  ggaass  eeqquuiippmmeenntt  sshhoouulldd  nnoott  bbee  uusseedd  uunnlleessss  iitt  hhaass  bbeeeenn  aauutthhoorriisseedd  bbyy  aa  ssuuiittaabbllyy  

eexxppeerriieenncceedd  mmaannaaggeerr  oorr  ssuuppeerrvviissoorr  wwhhoo  hhaass  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ssiittee,,  tthhee  wwoorrkk  ttoo  bbee  

ccaarrrriieedd  oouutt,,  tthhee  rriisskkss  iinnvvoollvveedd  aanndd  tthhee  pprreeccaauuttiioonnss  ttoo  bbee  ttaakkeenn..    

  

TTrraaiinniinngg  

NNoo  oonnee  sshhoouulldd  uussee  ooxxyy//ffuueell  ggaass  eeqquuiippmmeenntt  uunnlleessss  tthheeyy  hhaavvee  rreecceeiivveedd  aaddeeqquuaattee  ttrraaiinniinngg  

iinn::    

11..  TThhee  ssaaffee  uussee  ooff  tthhee  eeqquuiippmmeenntt;;    

22..  TThhee  pprreeccaauuttiioonnss  ttoo  bbee  ttaakkeenn;;    

33..  TThhee  uussee  ooff  ffiirree  eexxttiinngguuiisshheerrss;;    

44..  TThhee  mmeeaannss  ooff  eessccaappee,,  rraaiissiinngg  tthhee  ffiirree  aallaarrmm  aanndd  ccaalllliinngg  tthhee  ffiirree  bbrriiggaaddee..    

  

  

  

CCoommppoonneennttss  ooff  OOxxyy//FFuueell  GGaass  EEqquuiippmmeenntt  

ii..  AA  ffuueell  ggaass  ssuucchh  aass  pprrooppaannee  oorr  aacceettyylleennee  iiss  mmiixxeedd  wwiitthh  ooxxyyggeenn  iinn  aa  bblloowwppiippee  

((oofftteenn  ccaalllleedd  aa  ''ttoorrcchh''))  ttoo  pprroodduuccee  aa  ffllaammee  tthhaatt  iiss  hhoott  eennoouugghh  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee..    

iiii..  CCyylliinnddeerrss  ooff  ooxxyyggeenn  aanndd  ffuueell  ggaass  ((pprrooppaannee  oorr  aacceettyylleennee));;    

iiiiii..  AA  mmeeaannss  ttoo  sshhuutt  ooffff  oorr  iissoollaattee  tthhee  ggaass  ssuuppppllyy,,  uussuuaallllyy  tthhee  ccyylliinnddeerr  vvaallvveess;;    

iivv..  AA  pprreessssuurree  rreegguullaattoorr  ffiitttteedd  ttoo  tthhee  oouuttlleett  vvaallvvee  ooff  tthhee  ggaass  ccyylliinnddeerr,,  uusseedd  ttoo  rreedduuccee  

aanndd  ccoonnttrrooll  ggaass  pprreessssuurree;;    

vv..  AA  ffllaasshhbbaacckk  aarrrreesstteerr  ttoo  pprrootteecctt  ccyylliinnddeerrss  ffrroomm  ffllaasshhbbaacckkss  aanndd  bbaacckkffiirreess;;    

vvii..  FFlleexxiibbllee  hhoosseess  ttoo  ccoonnvveeyy  tthhee  ggaasseess  ffrroomm  tthhee  ccyylliinnddeerrss  ttoo  tthhee  bblloowwppiippee;;    

vviiii..  NNoonn--rreettuurrnn  vvaallvveess  ttoo  pprreevveenntt  ooxxyyggeenn  rreevveerrssee  ffllooww  iinnttoo  tthhee  ffuueell  lliinnee  aanndd  ffuueell  ffllooww  

iinnttoo  tthhee  ooxxyyggeenn  lliinnee;;    

vviiiiii..  AA  bblloowwppiippee  oorr  ootthheerr  bbuurrnneerr  ddeevviiccee  wwhheerree  tthhee  ffuueell  ggaass  iiss  mmiixxeedd  wwiitthh  ooxxyyggeenn  aanndd  

iiggnniitteedd..    
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HHaazzaarrdd  

MMaaiinn  hhaazzaarrddss  aarree  ffrroomm  ffiirree  aanndd  eexxpplloossiioonn..  TThheessee  aarree  ccaauusseedd  bbyy::    

ii..  CCaarreelleessss  hhaannddlliinngg  ooff  aa  ttoorrcchh  rreessuullttiinngg  iinn  bbuurrnnss  ttoo  tthhee  uusseerr  oorr  ootthheerrss;;    

iiii..  UUssiinngg  tthhee  ttoorrcchh  ttoooo  cclloossee  ttoo  ccuuttttiinngg  mmaatteerriiaall;;    

iiiiii..  CCuuttttiinngg  uupp  oorr  rreeppaaiirriinngg  ttaannkkss  oorr  ddrruummss  wwhhiicchh  ccoonnttaaiinn  oorr  mmaayy  hhaavvee  

ccoonnttaaiinneedd  ffllaammmmaabbllee  mmaatteerriiaallss;;    

iivv..  GGaass  lleeaakkiinngg  ffrroomm  hhoosseess,,  vvaallvveess  aanndd  ootthheerr  eeqquuiippmmeenntt;;    

vv..  MMiissuussee  ooff  ooxxyyggeenn;;    

vvii..  BBaacckkffiirreess  aanndd  ffllaasshhbbaacckkss..    

  

PPrreevveennttiinngg  iinnjjuurryy  ffrroomm  TToorrcchh  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  pprreeccaauuttiioonnss  wwiillll  hheellpp  ttoo  pprreevveenntt  iinnjjuurryy::    

ii..  WWoorrkk  iinn  aa  ssaaffee  llooccaattiioonn  aawwaayy  ffrroomm  ootthheerr  ppeeooppllee;;    

iiii..  WWeeaarr  pprrootteeccttiivvee  ccllootthhiinngg  aanndd  eeyyee  pprrootteeccttiioonn;;    

iiiiii..  SShhuutt  ooffff  tthhee  ttoorrcchh  wwhheenn  nnoott  iinn  uussee..    

iivv..  DDoo  nnoott  lleeaavvee  aa  lliigghhtteedd  ttoorrcchh  oonn  aa  bbeenncchh  oorr  tthhee  fflloooorr  aass  tthhee  ffoorrccee  ooff  tthhee  

ffllaammee  mmaayy  ccaauussee  iitt  ttoo  mmoovvee;;    

vv..  CCllaammpp  tthhee  wwoorrkk  ppiieeccee,,  ddoo  nnoott  hhoolldd  iitt  bbyy  hhaanndd;;    

C Pressure 
Regulator 
 

Flash 
Arrester 

 

Valve 
Nozzle 

Torch 
 

Non Return 
Valve 

Hoses 
Red Acetylene 
Blue- Oxygen 
 
 

Acetylene Gas Cyl  Oxygen Gas Cyl 



 3 

vvii..  KKeeeepp  hhoosseess  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  wwoorrkkiinngg  aarreeaa  ttoo  pprreevveenntt  ccoonnttaacctt  wwiitthh  ffllaammeess,,  

hheeaatt,,  ssppaarrkkss  oorr  hhoott  ssppaatttteerr;;    

  

  

PPrreevveennttiinngg  ffiirree  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  pprreeccaauuttiioonnss  wwiillll  hheellpp  ttoo  pprreevveenntt  ffiirree::    

ii..  MMoovvee  tthhee  wwoorrkk  ppiieeccee  ttoo  aa  ssaaffee  llooccaattiioonn  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  hhoott  wwoorrkk  

pprroocceessss  

iiii..  RReemmoovvee  aannyy  ccoommbbuussttiibbllee  mmaatteerriiaallss  ((ssuucchh  aass  ffllaammmmaabbllee  lliiqquuiiddss,,  wwoooodd,,  

ppaappeerr,,  tteexxttiilleess,,  ppaacckkaaggiinngg  oorr  ppllaassttiiccss))  ffrroomm  wwiitthhiinn  aabboouutt  1100  mmeettrreess  ooff  tthhee  

wwoorrkk  

iiiiii..  VVeennttiillaattee  ssppaacceess  wwhheerree  vvaappoouurrss  ccoouulldd  aaccccuummuullaattee,,  ssuucchh  aass  vveehhiiccllee  ppiittss  oorr  

ttrreenncchheess  

iivv..  PPrrootteecctt  aannyy  ccoommbbuussttiibbllee  mmaatteerriiaallss  ffrroomm  cclloossee  ccoonnttaacctt  wwiitthh  ffllaammee,,  hheeaatt,,  

ssppaarrkkss  oorr  hhoott  ssllaagg..  UUssee  ssuuiittaabbllee  gguuaarrddss..    

vv..  CChheecckk  ffoorr  hhiiddddeenn  ccoommbbuussttiibbllee  mmaatteerriiaallss  bbeehhiinndd  wwaallllss  oorr  ppaarrttiittiioonnss  wwhhiicchh  

ccoouulldd  bbee  iiggnniitteedd..  SSoommee  wwaallll  ppaanneellss  ccoonnttaaiinn  ffllaammmmaabbllee  iinnssuullaattiioonn  

mmaatteerriiaallss;;    

vvii..  UUssee  gguuaarrddss  oorr  ccoovveerrss  ttoo  pprreevveenntt  hhoott  ppaarrttiicclleess  ppaassssiinngg  tthhrroouugghh  ooppeenniinnggss  iinn  

fflloooorrss  aanndd  wwaallllss  ((ddoooorrwwaayyss,,  wwiinnddoowwss,,  eettcc));;    

vviiii..  MMaaiinnttaaiinn  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  ffiirree  wwaattcchh  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  tthhee  wwoorrkk,,  aanndd  ffoorr  aatt  

lleeaasstt  aann  hhoouurr  aafftteerrwwaarrddss  

vviiiiii..  KKeeeepp  ffiirree  eexxttiinngguuiisshheerrss  nneeaarrbbyy..    

  

  

EExxpplloossiioonn  

YYoouu  mmuusstt  nneevveerr  uussee  aann  ooxxyy//ffuueell  ggaass  bblloowwppiippee//TToorrcchh  oonn  aa  ddrruumm  oorr  ttaannkk  tthhaatt  hhaass  ccoonnttaaiinneedd  

oorr  mmaayy  hhaavvee  ccoonnttaaiinneedd  ffllaammmmaabbllee  mmaatteerriiaall  uunnlleessss  yyoouu  kknnooww  iitt  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  ssaaffee..  

  

TTyyrreess  

SSiimmiillaarrllyy,,  yyoouu  mmuusstt  nneevveerr  wweelldd  oorr  ffllaammee  ccuutt  wwhheeeellss  ttoo  wwhhiicchh  ttyyrreess  aarree  ffiitttteedd..  TThhee  hheeaatt  

mmaayy  ggeenneerraattee  ffllaammmmaabbllee  vvaappoouurr  ffrroomm  aannyy  ooiill  oorr  lluubbrriiccaattiinngg  fflluuiidd  oonn  tthhee  iinnnneerr  rriimm  ooff  tthhee  

wwhheeeell..  TThhiiss  vvaappoouurr,,  ccoonnffiinneedd  bbyy  tthhee  ttyyrree  mmaayy  bbee  eennoouugghh  ttoo  ccaauussee  aann  eexxpplloossiioonn,,  iiff  iiggnniitteedd..  

TThheessee  eexxpplloossiioonnss  aarree  vveerryy  vviioolleenntt  aanndd  ccaann  kkiillll..  AAllwwaayyss  rreemmoovvee  tthhee  ttyyrree..      

  

PPrreevveennttiinngg  GGaass  lleeaakkss  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  pprreeccaauuttiioonnss  wwiillll  hheellpp  ttoo  pprreevveenntt  lleeaakkss::    

ii..  KKeeeepp  hhoosseess  cclleeaarr  ooff  sshhaarrpp  eeddggeess  aanndd  aabbrraassiivvee  ssuurrffaacceess  oorr  wwhheerree  vveehhiicclleess  ccaann  rruunn  

oovveerr  tthheemm;;    

iiii..  DDoo  nnoott  aallllooww  hhoott  mmeettaall  oorr  ssppaatttteerr  ttoo  ffaallll  oonn  hhoosseess;;    

iiiiii..  HHaannddllee  ccyylliinnddeerrss  ccaarreeffuullllyy..  KKeeeepp  tthheemm  iinn  aann  uupprriigghhtt  ppoossiittiioonn  aanndd  ffaasstteenn  tthheemm  ttoo  

pprreevveenntt  tthheemm  ffrroomm  ffaalllliinngg  oorr  bbeeiinngg  kknnoocckkeedd  oovveerr..  FFoorr  eexxaammppllee,,  cchhaaiinn  tthheemm  iinn  aa  

wwhheeeelleedd  ttrroolllleeyy  oorr  aaggaaiinnsstt  aa  wwaallll;;    

iivv..  AAllwwaayyss  ttuurrnn  tthhee  ggaass  ssuuppppllyy  ooffff  aatt  tthhee  ccyylliinnddeerr  wwhheenn  tthhee  jjoobb  iiss  ffiinniisshheedd;;    

vv..  MMaaiinnttaaiinn  aallll  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  kkeeeepp  iinn  ggoooodd  ccoonnddiittiioonn;;    

vvii..  RReegguullaarrllyy  cchheecckk  aallll  ccoonnnneeccttiioonnss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  ffaauullttss  aanndd  lleeaakkss..    
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CChheecckkiinngg  FFoorr  GGaass  LLeeaakkss  

 

ii..  YYoouu  sshhoouulldd  ttaakkee  ssuuiittaabbllee  pprreeccaauuttiioonnss  wwhheenn  cchheecckkiinngg  ffoorr  ggaass  lleeaakkss..  YYoouu  sshhoouulldd  

uussee  ssoolluuttiioonn  ssuuiittaabbllee  ffoorr  uussee  wwiitthh  ooxxyy//ffuueell  ssyysstteemmss..    

iiii..  WWhheenn  tthhee  lleeaakk  iiss  ffoouunndd,,  yyoouu  sshhoouulldd  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaaccee  tthhee  ccoommppoonneenntt  iimmmmeeddiiaatteellyy..  

AAnnyy  ddeetteerrggeenntt  sshhoouulldd  bbee  fflluusshheedd  ooffff  wwiitthh  cclleeaann  wwaatteerr  ttoo  rreemmoovvee  aannyy  ccoorrrroossiivvee  

ssaallttss..  YYoouu  mmuusstt  nneevveerr  llooookk  ffoorr  ggaass  lleeaakkss  wwiitthh  aa  nnaakkeedd  ffllaammee..    

iiiiii..  IIff  aa  ccyylliinnddeerr  lleeaakkss  wwhheenn  tthhee  vvaallvvee  iiss  cclloosseedd,,  tthhee  ccyylliinnddeerr  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  oouuttssiiddee  

ttoo  aa  vveennttiillaatteedd  aarreeaa,,  aawwaayy  ffrroomm  ssoouurrcceess  ooff  iiggnniittiioonn..  YYoouu  sshhoouulldd  nnoottiiffyy  tthhee  ssuupppplliieerr  

iimmmmeeddiiaatteellyy..    

VVeennttiillaattiioonn  

SSmmaallll  lleeaakkss  mmaayy  nnoott  bbee  ddeetteecctteedd  iimmmmeeddiiaatteellyy..  IIff  tthheeyy  lleeaakk  oovveerr  aa  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  iinnttoo  aa  

ppoooorrllyy  vveennttiillaatteedd  rroooomm,,  aa  ddaannggeerroouuss  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  ggaass  mmaayy  aaccccuummuullaattee..  TToo  pprreevveenntt  

ggaass  aaccccuummuullaattiinngg::    

ii..  AAllwwaayyss  pprroovviiddee  aaddeeqquuaattee  vveennttiillaattiioonn  dduurriinngg  wweellddiinngg  aanndd  ccuuttttiinngg  ooppeerraattiioonnss;;    

iiii..  SSttoorree  ggaass  ccyylliinnddeerrss  oouuttssiiddee  wwhheenneevveerr  ppoossssiibbllee  oorr  iinn  aa  wweellll--vveennttiillaatteedd  ppllaaccee;;    

iiiiii..  AAvvooiidd  ttaakkiinngg  ggaass  ccyylliinnddeerrss  iinnttoo  ppoooorrllyy  vveennttiillaatteedd  rroooommss  oorr  ccoonnffiinneedd  ssppaacceess..    

  

BBaacckkffiirree  aanndd  FFllaasshhbbaacckk  

 

ii..  BBaacckkffiirree  aanndd  ffllaasshhbbaacckkss  aarree  uussuuaallllyy  ccaauusseedd  bbyy  ddeeffeeccttiivvee  oorr  iinnccoorrrreeccttllyy  

ooppeerraatteedd  eeqquuiippmmeenntt..  AA  bbaacckkffiirree  iiss  wwhheenn  tthhee  ffllaammee  bbuurrnnss  bbaacckk  iinnttoo  tthhee  

bblloowwppiippee//TToorrcchh  oofftteenn  wwiitthh  aa  sshhaarrpp  bbaanngg..    

iiii..  BBaacckkffiirree  hhaappppeenn  wwhheenn  tthhee  bblloowwppiippee  iiss  hheelldd  ttoooo  cclloossee  ttoo  tthhee  wwoorrkk  ppiieeccee,,  oorr    

iiiiii..  iiff  tthhee  nnoozzzzllee  iiss  bblloocckkeedd  oorr  ppaarrttllyy  bblloocckkeedd..  TThhee  ffllaammee  mmaayy  ggoo  oouutt  oorr  iitt  mmaayy  

rree--iiggnniittee  aatt  tthhee  nnoozzzzllee..  SSoommeettiimmeess  tthhee  ffllaammee  bbuurrnnss  bbaacckk  iinnttoo  tthhee  bblloowwppiippee,,  

aanndd  bbuurrnniinngg  ccoonnttiinnuueess  aatt  tthhee  mmiixxiinngg  ppooiinntt..    

  

IIff  aa  bbaacckkffiirree  ddooeess  ooccccuurr::  

 

ii..  SShhuutt  ooffff  tthhee  bblloowwppiippee  vvaallvveess,,  ooxxyyggeenn  ffiirrsstt  aanndd  tthheenn  tthhee  ffuueell  ggaass;;    

iiii..  SShhuutt  ooffff  tthhee  ooxxyyggeenn  aanndd  ffuueell  ggaass  ccyylliinnddeerr  vvaallvveess;;    

iiiiii..  CCooooll  tthhee  bblloowwppiippee  wwiitthh  wwaatteerr,,  iiff  nneecceessssaarryy;;    

iivv..  CChheecckk  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  ddaammaaggee  oorr  ffaauullttss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  nnoozzzzllee..    

  

FFllaasshhbbaacckk  

FFllaasshhbbaacckkss  aarree  ccaauusseedd  bbyy  aa  rreevveerrssee  ffllooww  ooff  ooxxyyggeenn  iinnttoo  tthhee  ffuueell  ggaass  hhoossee  ((oorr  ffuueell  iinnttoo  tthhee  

ooxxyyggeenn  hhoossee)),,  pprroodduucciinngg  aann  eexxpplloossiivvee  mmiixxttuurree  iinn  tthhee  hhoossee..  TThhee  ffllaammee  ccaann  tthheenn  bbuurrnn  bbaacckk  

tthhrroouugghh  tthhee  bblloowwppiippee,,  iinnttoo  tthhee  hhoossee  aanndd  mmaayy  eevveenn  rreeaacchh  tthhee  pprreessssuurree  rreegguullaattoorr  aanndd  tthhee  

ccyylliinnddeerr..  TThheeyy  ccaann  rreessuulltt  iinn  ddaammaaggee  oorr  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  eeqquuiippmmeenntt,,  aanndd  ccoouulldd  eevveenn  ccaauussee  

tthhee  ccyylliinnddeerr  ttoo  eexxppllooddee..  TThhiiss  ccoouulldd  eenndd  iinn  sseerriioouuss  iinnjjuurryy  ttoo  ppeerrssoonnnneell  aanndd  sseevveerree  ddaammaaggee  

ttoo  pprrooppeerrttyy..    
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PPrreevveennttiinngg  FFllaasshhbbaacckk  

 

TThhee  ffoolllloowwiinngg  pprreeccaauuttiioonnss  wwiillll  hheellpp  ttoo  pprreevveenntt  ffllaasshhbbaacckkss::    

ii..  UUssee  tthhee  ccoorrrreecctt  lliigghhttiinngg  uupp  pprroocceedduurree..  WWaasshh  oouutt  tthhee  hhoosseess  bbeeffoorree  lliigghhttiinngg  tthhee  

bblloowwppiippee//TToorrcchh  ttoo  rreemmoovvee  aannyy  ppootteennttiiaallllyy  eexxpplloossiivvee  ggaass  mmiixxttuurreess..  UUssee  aa  ssppaarrkk  

iiggnniitteerr  aanndd  iiggnniittee  tthhee  ggaass  qquuiicckkllyy  aafftteerr  ttuurrnniinngg  iitt  oonn;;    

iiii..  EEnnssuurree  tthhee  bblloowwppiippee//TToorrcchh  iiss  ffiitttteedd  wwiitthh  sspprriinngg--llooaaddeedd  nnoonn--rreettuurrnn  vvaallvveess  ttoo  

pprreevveenntt  aa  bbaacckkffllooww  ooff  ggaass  iinnttoo  tthhee  hhoosseess;;    

iiiiii..  UUssee  tthhee  ccoorrrreecctt  ggaass  pprreessssuurreess  aanndd  nnoozzzzllee  ssiizzee  ffoorr  tthhee  jjoobb..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhee  

aacceettyylleennee  pprreessssuurree  mmuusstt  nnoott  eexxcceeeedd  00..6622  bbaarr    

iivv..  MMaaiinnttaaiinn  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  iinn  ggoooodd  ccoonnddiittiioonn..    

  

  

TThheessee  mmeeaassuurreess  wwiillll  rreedduuccee  tthhee  rriisskk  ooff  aa  ffllaasshhbbaacckk  bbuutt  wwiillll  nnoott  ccoommpplleetteellyy  eelliimmiinnaattee  iitt..  

NNoonn--rreettuurrnn  vvaallvveess  wwiillll  nnoott  ssttoopp  aa  ffllaasshhbbaacckk  oonnccee  iitt  hhaass  ooccccuurrrreedd..  AAss  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  

aa  ffllaasshhbbaacckk  aarree  ppootteennttiiaallllyy  vveerryy  sseerriioouuss,,  ccyylliinnddeerrss  sshhoouulldd  bbee  pprrootteecctteedd..  

    

PPrrootteeccttiinngg  ccyylliinnddeerrss  ffrroomm  ffllaasshhbbaacckkss  

 

ii..  TToo  pprrootteecctt  aa  ccyylliinnddeerr,,  yyoouu  sshhoouulldd  ffiitt  ffllaasshhbbaacckk  aarrrreesstteerrss  oonnttoo  tthhee  rreegguullaattoorr,,  oonn  

bbootthh  tthhee  ffuueell  aanndd  ooxxyyggeenn  ssuuppppllyy..    

iiii..  TThhee  ffiittttiinngg  ooff  aa  ffllaasshhbbaacckk  aarrrreesstteerr  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  ssuubbssttiittuuttee  ffoorr  ssaaffee  

wwoorrkkiinngg  pprraaccttiiccee..    

PPrreevveenntt  FFllaasshhbbaacckk  

IImmmmeeddiiaatteellyy  cclloossee  tthhee  ccyylliinnddeerr  vvaallvveess,,  bbootthh  ffuueell  ggaass  aanndd  ooxxyyggeenn,,  iiff  iitt  iiss  ssaaffee  ttoo  ddoo  ssoo..  TThhee  

ffllaammee  sshhoouulldd  ggoo  oouutt  wwhheenn  tthhee  ffuueell  ggaass  iiss  sshhuutt  ooffff..  IIff  tthhee  ffiirree  ccaannnnoott  bbee  ppuutt  oouutt  aatt  oonnccee,,  

eevvaaccuuaattee  tthhee  aarreeaa  aanndd  ccaallll  tthhee  eemmeerrggeennccyy  ffiirree  sseerrvviicceess;;    

  

TThhee  bblloowwppiippee,,  hhoosseess,,  rreegguullaattoorrss,,  ffllaasshhbbaacckk  aarrrreesstteerrss  aanndd  ootthheerr  ccoommppoonneennttss  mmaayy  hhaavvee  

bbeeeenn  ddaammaaggeedd..  CChheecckk  ccaarreeffuullllyy  aanndd  rreeppllaaccee  iiff  nneecceessssaarryy  bbeeffoorree  rreeuussee..    

  

AAcceettyylleennee  CCyylliinnddeerr  

YYoouu  sshhoouulldd  ppaayy  ppaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  ttoo  aannyy  aacceettyylleennee  ccyylliinnddeerr  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  iinnvvoollvveedd  iinn  

aa  ffllaasshhbbaacckk  oorr  hhaass  bbeeeenn  aaffffeecctteedd  bbyy  ffiirree..  TThheerree  iiss  aa  rriisskk  tthhaatt  tthhee  aacceettyylleennee  ccoouulldd  ssttaarrtt  ttoo  

ddeeccoommppoossee,,  aanndd  tthhee  ccyylliinnddeerr  ccoouulldd  eexxppllooddee  wwiitthhiinn  aa  ffeeww  mmiinnuutteess..  IIff  aann  aacceettyylleennee  ccyylliinnddeerr  

bbeeccoommeess  hhoott  oorr  ssttaarrttss  ttoo  vviibbrraattee,,  yyoouu  mmuusstt  eevvaaccuuaattee  tthhee  bbuuiillddiinngg  iimmmmeeddiiaatteellyy  aanndd  ccaallll  tthhee  

eemmeerrggeennccyy  ffiirree  sseerrvviicceess..    

  


