
Conselhos de Segurança. 19 – Misturas de CO2/O2 
em máquinas de embalamento.

1. Introdução

As misturas de CO2 (dióxido de carbono) e 
O2 (oxigénio) são comercializadas com as 
denominações BIOGON OC 25 e BIOGON 
OC 30, etc., e são utilizadas para embalar 
alimentos.

2. Propriedades

O BIOGON OC 25 é uma mistura de gás 
constituída por 25% por volume de dióxido 
de carbono e 75% por volume de oxigénio. 
O BIOGON OC 30 é constituído por 30 % 
por volume de dióxido de carbono e 70 % 
por volume de oxigénio. Trata-se de uma 
mistura que promove o fogo, ou seja é 
comburente. Caso seja utilizada indevida-
mente com materiais inflamáveis (película 
de embalamento, alimentos com gordura, 
têxteis, plásticos, etc.), pode reagir sob a for-
ma de uma combustão intensa. Respeite os 
Conselhos de Segurança abaixo para evitar 
estes riscos. Poderá encontrar mais detalhes 
acerca das propriedades das misturas de gás 
na respectiva Folha de Dados de Segurança.

3. Adequabilidade da máquina de emba-
lamento

Utilizar BIOGON OC 25 e OC 30 em máquinas  
de embalamento apenas se o fabricante 
tiver declarado explicitamente que as 
máquinas  
são adequadas para o uso com oxigénio.

4. Adequabilidade da película de emba-
lamento

•  Utilizar uma película de embalamento com 
uma temperatura de ignição em oxigénio 
de, pelo menos, 250 °C. A temperatura 
de ignição deverá ser, no mínimo, 50 °C 
superior à temperatura da ferramenta de 
selagem.

•  A película de embalamento não deverá  

ser danificada de modo a impossibilitar a 
fuga de gás da embalagem.

5. Sala de instalação para a máquina de 
embalamento

•  A sala de instalação deverá dispor de 
ventilação mecânica caso haja liberta-
ção de gás durante o funcionamento da 
máquina.

•  A sala de instalação deverá dispor de ven-
tilação mecânica ou natural caso possam 
existir fugas ocasionais de gás na sala.

•  O ar na sala de instalação deverá conter 
um máx. de 0,5% por volume de dióxido 
de carbono. Verifiquar se este valor 
é mantido efetuando a medição da 
concentração de CO2.

•  Manter, no mínimo, dois extintores de pó 
químico na sala de instalação.

•  A sala de instalação deverá ter uma via de 
evacuação para uma zona livre/aberta.

•  Não armazenar quaisquer materiais 
inflamáveis como, por exemplo, papel  
ou material de embalamento, na sala  
de instalação.

•  Não fumar nem permitir a existência 
de chamas desprotegidas na sala de 
instalação.

•  Apresentar instruções de funcionamento 
para a máquina de embalamento na sala 
de instalação.

•  Caso ocorra uma acumulação de oxigé-
nio de mais de 21% por volume na sala 
de instalação, certificar-se de que todas 
as pessoas abandonam a sala imedia-
tamente e que é feito o arejamento do 
vestuário para removerem o oxigénio do 
tecido. Arejar a sala de instalação e não 
voltar a entrar na sala até a acumulação 
de oxigénio ter diminuído.

6. Fornecimento de gás

•  Armazenar as garrafas de gás com 
BIOGON fora da sala onde está instalada 

a máquina, ao ar livre ou numa sala inde-
pendente. Fixar bem as garrafas de gás 
para impedir que caiam.

•  Retirar o gás das garrafas de gás utilizan-
do um regulador de pressão e fornece-lo 
à máquina através de tubagem de insta-
lação permanente.

•  A tubagem deverá ser fabricada em 
cobre ou em aço inoxidável e deverá 
ter juntas permanentes (unidas por bra-
sagem ou soldadas). O caudal do gás na 
tubagem não deverá exceder 25 m/s.

•  Caso sejam utilizadas mangueiras flexí-
veis para fornecer o gás, estas deverão 
ser fabricadas em aço inoxidável.

•  Certificar-se de que o operador da 
máquina dispõe de meios para cortar o 
fornecimento de gás à máquina a partir 
do seu espaço de trabalho (válvula 
manual ou válvula controlada remota-
mente). Fechar esta válvula em caso de 
fuga de gás ou de incêndio na sala de 
instalação.

7. Proteção contra incêndios durante o fun-
cionamento da máquina de embalamento

•  Fornecer o gás à máquina apenas se 
esta estiver a funcionar corretamente.

•  Se a máquina parar, ou caso o forneci-
mento da película de embalamento seja 
interrompido, desligar o fornecimento de 
gás à máquina.

•  A ferramenta de selagem não deverá 
estar a uma temperatura superior a 200 
°C.

•  Verificar, com regularidade, se a bobina 
de aquecimento da ferramenta de sela-
gem está devidamente isolada.

8. Proteção contra incêndios para géne-
ros alimentícios embalados

•  Desde que o gás esteja devidamente 
selado na película de embalamento, não 
existe um risco de incêndio acrescido. 
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Isto aplica-se mesmo que a película se 
rasgue em algumas embalagens.

•  Se a película rasgar em muitas embala-
gens, o gás emergente irá provocar uma 
acumulação de oxigénio e um aumento 
do risco de incêndio. Neste caso, a sala 
deverá ser arejada de forma intensiva.

•  Não utilizar chamas desprotegidas perto 
das embalagens.

•  Não são necessárias precauções relati-
vas às faíscas eletrostáticas.

9. Instruções para trabalhos de reparação 
e manutenção

•  Desligar o fornecimento de gás à máqui-
na antes de realizar qualquer trabalho 
de reparação e manutenção.

•  Reparar as fugas no fornecimento de 
gás (tubagem, mangueiras, encaixes) 
imediatamente.

•  Utilizar apenas óleo para bombas de 
vácuo na bomba de vácuo aprovado para 
oxigénio.

•  Manter o óleo, a gordura e a sujidade 
afastados de todas as peças da máquina 
que entrem em contacto com o gás.
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