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نیاز به  خیر بله سوال ردیف

 اصالح دارد

 توضیحات

     شود؟های ایمنی رعایت میا دستورالعملدر موقع کار با سیلندره -1 1

محافظت  حد از بیش گرمای و مستقیم نور از گاز سیلندرهای 2

 شود؟می

    

      ؟سیلندرها وجود دارد کنار در گیرآتش و اشتعال قابل آیا مواد 3

 نشانیآتش کپسول فشار،تحت هایکپسول نگهداری محل در 4

 نصب شده است؟ مناسب

    

اطمینان کامل  سیلندر بدنه و رگالتور از سالم بودن شیلنگ،   5

 دارید؟

    

شود و برای می نگهداری ایستاده کامل طور به گاز آیا سیلندر  6

 شود؟اری از تسمه یا زنجیر استفاده مینگهد

    

     شود؟اندن سیلندر روی زمین خودداری میاز غلت 7

 استفاده کار این مخصوص دستی چرخ از سیلندرها جابجایی برای  8

 شود؟می

    

 هنگام گریس یا روغن به آغشته دستكش یا  لباس دست،  تماس از 9

 ؟ شودمی خودداری هوابرش هایسری از استفاده

    

با  سیلندرها از استفاده زمان در و سیلندرها نگهداری محلدر  10

 کنید؟می آنالیز را محیط هوای دستی، رهایوآنالیز استفاده از

    

 شیر اوقات تمام در است، استفاده حال در سیلندر که زمانی جز به  11

 است؟ بسته سیلندر

    

خالی از بسته بودن شیر اطمینان  سیلندر جاییهنگام جابه در 12

 دارید؟

    

 محافظ کالهک گیری درستسیلندر محل قرار جاییهنگام جابه  در 13

 شود؟بررسی می هاپالگ یا سیلندر شیر

    



  

بازرسی خص توسط کارشناسان فنی نی مشسیلندرها در فواصل زما 14

 شود؟می

    

     شود؟می خودداری سیلندر رگالتور و شیر به زدن ضربه از  15

     محل نگهداری سیلندرها مناسب است؟  16

     ده در اطراف سیلندرها وجود دارد؟انواع تابلوها و عالئم هشداردهن  17

 قرار آن روی محكم صورت به پوشدر سیلندرها انتقال در هنگام  18

 شود؟می داده

    

     هوای محل سیلندر تهویه کافی را دارد؟ 19

     شوند؟و خالی به صورت مجزا نگهداری می سیلندرهای پر  20

     باشد؟اطالعات روی سیلندرها خوانا می  21

سیلندرهای تحت فشار در مجاورت بخاری، شوفاژ و کوره قرار   22

 ندارد؟

    

دیدگی و نشتی سیلندرها قبل از انبارش اطمینان از عدم آسیب  23

 دارید؟

    

     باشد؟میای های دورهر تحویلی، دارای گواهی انجام تستسیلند  24

 مناسب عالیم و برچسب دارای دریافتی و ورودی سیلندرهای تمام  25

 است؟

    

جهت تعمیر  کرده خارج کار از را و معیوب دیده آسیب سیلندرهای 26

 ؟کنیدمی ارسال

    

 و چربی روغنكاری، از عنوان هیچ به هامهره و شیر شدن روان برای -2 27

 شود؟نمی استفاده گریس

    

 

  توسط مسئول واحد مربوطه تکمیل و تحویل کارشناس  فصلیچک لیست به صورتHSE داده شود. 
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