
 007کد سند :  

: شماره ویرایش  
 
 

 »و جوشکاري و برش کاريدستورالعمل ایمنی «

H.S.E 

 

 .شود هواگیري اطمینان هدریچ و کنترل لناستی مولد آب میزان باید جوشکاري از قبل 1

 .شود حاصل اطمینان آن بودن سالم از تا شود چک و بازرسی یبایست یلناست مولد سنج فشار .2

 .باشد سالم اطمینان سوپاپ داراي باید ناستیل مورد .3

 .شود حاصل اطمینان آن بودن سالم از تا شود چک گاز عبور شدن بسته و باز شیر باید .4

 .شود باز ناگهانی طور به نباید اکسیژن گاز کپسول شیر .5

 .شود کاري گریس و روغنکاري نباید وقت هیچ اکسیژن شیر .6

 .باشد برنج و مس مانند فلزاتی از باید استیلن گاز حاوي هاي لوله جنس .7

 .باشد سالم باید استفاده مورد مانومترهاي و رگوالتورها ..8

 . نباشند کدر و بوده سالم باید ها فشارسنج شیشه .9

 . شوند رلکنت نلیاست گاز هاي لوله اتصاالت محل و ها کوپلینگ ها،بسته جوشکاري شروع از قبل.10

 .نشوند تعمیر مشابه موارد یا چسب نوار با جوشکاري هاي شیلنگ.11

 . باشند شده حفاظت فیزیکی هايآسیب مقابل در باید گاز هايسیلندر . شیلنگ هاي12

 . شود کنترل نلیاست گاز هاي لوله اتصاالت محل امجدد سرویس و تعمیراتی کارهاي انجام از پس.13

 .کنند استفاده مناسب فردي حفاظت تجهیزات باید جوشکاري پرسنل .14

 .شود صادر کار مجوزهاي باید لزوم صورت در جوشکاري عملیات هنگام در .15

 .شود نگهداري خاصی محل در سیلندر و شده بسته بالفاصله نیر آسیلندرش شدن خالی از پس .16

 .گیرد قرار خود جاي در آن ایمنی ککاله سیلندر از استفاده عدم صورت در .17

 . باشد داشته فاصله متر 5 حداقل ناستیل کپسولهاي قراراست محل با محل جوشکاري بایستی .18

 .دنباش هم از متري 6 فاصله یک داراي حداقل یا شده نگهداري هم از بایستی جدا نلیستا و اکسیژن سیلندرهاي.19

 .شوند نگهداري هم از جدا خالی و پر کپسول هاي .20

 باشند. شده مهار دیوار به سمهت یا و زنجیر وسیلهب گرفته قرار قائم طور به ها کپسول .21

 .باشد پوشیده سر باید جوشکاري گاز سیلندرهاي نگهداري محل .22

  .دنباش استاندارد هاي رنگ داراي باید درون گاز به توجه با گاز سیلندرهاي .23

 .باشد گرفته قرار گرمایی منابع از دور باید گاز هاي کپسول نگهداري محل.24

 .باشد می ممنوع هم مجاورت در فشار تحت سیلندرهاي و اشتعال قابل مایعات نگهداري .25

 شود استفاده شعله زدن پس دض سوپاپهاي  از بایستی یلناست و اکسیژن گاز هاي کپسول به مربوط اتصاالت در .26
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  نمود. حمله روغنی دستان با نباید را سیلندرهارا وقت هیچ .27

 قرار داده شوند. عبه مخصوصج درو   شدهن رها  زمین روي در هاشیلنگ  جوشکاري پایان از پس.28

 .باشند نداشته ر افراد تردد مسیر در . کابلهاي جوشکاري باید29

 .باشد شده بینیپیش موضعی تهویه دستگاه باید جوشکاري هايه دم و گازها کنترل براي .30

 .باشد داشته قرار ساختمان بیرون در باید ، ژنراتورجوشکاري براي بنزینی موتور یا  و ژنراتور از استفاده صورت در .31

 . باشند ترك و سوراخ، فرسودگی از عاري و سالم باید جوشکاري کابلهاي .32

 باشند. روغن و چربی از عاري باید جوشکاري هاي کابل.33

 . باشند داشته قرار حرارتی مولد یا داغ اشیا از دور باید جوشکاري کابلهاي .34

 .باشند روغن و چربی از عاري یایستب شیلنگها فلزي اتصاالت.35

 .باشد داشته وجود مناسب حریق اطفاء وسایل باید جوشکاري محل در .36

 .باشد شده عایق بندي دستگاه و یکدیگر به ها کابل اتصال محل .37

 قرارگیرند. بازرسی ردمو بایدزدگی و فرسودگی تشخیص جهت جوشکاري کابلهاي و تجهیزات تمام مشخص زمانی فواصل در .38

 .کنند استفاده جوشکاري براي سالم رهايانب از یستیبا جوشکاران .39

 . محافظت شوند بایستی جوشکاري خطرات از جوشکاري محل افراد سایر مناسب پرده ان ووراپا از استفاده با .40

 .شود خارج مدار از و شده خاموش دستگاه باید ابتدا برق  ترانس جوشکاري دستگاه تعمیرات یا سرویس هنگام به. 41

 .شود استفاده عایق جوشکاري هاي گیره خشک  چرمی دستکشهاي  از الکتریکی شوك از جلوگیري براي .42

 بایستی عالئم هشدار دهنده نصب شود. گاز سیلندرهاي نگهداري محل در.43

 

 


