PROTOCOL CASETA GASOS
Facultat de Veterinària

Ubicació
Està situat a la banda dreta de la Facultat, al jardí situat entre les aules 1 i 2 i el Deganat.
Al costat del dipòsit de nitrogen líquid. S’ha d’accedir per la porta d’emergència de la
planta baixa, davant de l’ascensor del Deganat.

Caseta de gasos.

Sortida accés caseta de gasos (Deganat)

Responsable Caseta de Gasos Facultat de Veterinària
Encarna Bautista. Tlf. 2817/ mail encarna.bautista@uab.cat
Simón Navarro. Tlf. 2675/mail simon.navarro@uab.cat
Funcionament
Gasos disponibles







CO2
Hidrogen
Heli
N2
Oxigen
Carbogen

Gasos pendents d’instal·lació (convocatòria de seguretat)


Aire

Cas de necessitar un gas tècnic haurà de comunicar-se a l’Administració de Centre, la
qual demanarà a la DAL el pressupost d’instal·lació del punt de connexió. Aquest anirà
a càrrec del sol·licitant.
Una vegada instal·lat i connectat l’equip s’haurà de comunicar a la Gestió Econòmica
per a la seva facturació.

Cada gas te instal·lades dos línies, en el moment d’esgotar-se la bombona d’una,
automàticament entrarà en funcionament l’altre, per tal de garantir el subministrament
de forma continuada. En aquest cas saltarà una alarma al SLiPI, on el personal (seguretat
o personal del SLiPI) ho comunicarà als responsables per tal de tramitar un AD de
reposició del gas esgotat.

Responsabilitat del responsable de la Caseta de Gasos de Veterinària





Controlar el correcte funcionament de la instal·lació i atendre les incidències que
es puguin produir.
Fer l’AD per demanar els gasos.
Organitzar el subministrament en els períodes de tancament de la UAB.
Demanar pressupost i coordinar la revisió de manteniment anual.

Responsabilitat dels usuaris.




Comunicar cas de fer un consum fora de l’habitual
Comunicar qualsevol incidència (pèrdues, etc)
Adjuntar a cada punt de connexió la fitxa de seguretat de cada gas facilitada
per l’empresa instal·ladora (fitxes seguretat) o be descarregar-les directament de
la web del instal·lador

Prevenció de Riscos.




Queda totalment prohibit fer servir flames per a la detecció de fuites. El mètode
correcte seran esprais per a la detecció de fuites o aigua sabonosa. En cas de
fuita tancar la vàlvula i avisar als responsables.
Queda totalment prohibit desmuntar vàlvules o qualsevol peça de la instal·lació.
Cas que el subministrament d’un gas al vostre equipament es realitzi de forma
manual, l’última persona en sortir del laboratori haurà de comprovar el tancament
de l’aixeta.

