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1

1
بعد از )نصب شیر دستی ربع گرد در خروجی میترینگ 

(فنس یا کابینت میترینگ

7829-1 استاندارد 1-2-8مطابق بند 

7829-1 استاندارد 11-2-2-9مطابق بند 

خشک کن، باید داراي شیر دستی قطع جریان در نزدیکترین نقطه به ایستگاه میترینگ /لوله گاز ورودي کمپرسور

.کنترل نصب و عملکرد شیر دستی. بوده و باید در محلی نصب شود که به راحتی در دسترس بهره برداري باشد
پرخطر*

2

بررسی سیستم حفاظت کاتدیک لوله کشی فشار پایین 

در صورت دفنی بودن )حدفاصل میترینگ و خشک کن 

(لوله ها

7829-1 استاندارد 3-3-9مطابق بند 

 اهم 150000حساسیت  ) 0/5براي تعیین پتانسیل سطحی لوله باید از یک ولت متر با مقاومت باال و کالس 

 850پتانسیل اندازه گیري شده در دو انتهاي سطح پوشش ضد خوردگی لوله کشی کمتر از . استفاده شود (ولت

 و حداقل به AZ63Aدر سیستم حفاظت کاتدي باید از آنودهاي منیزیم با کد . میلی ولت باشد مورد قبول است

 میلی آمپر بیشتر 25میزان گذر جریان در هر یک آنود نباید از .  کیلوگرم استفاده گردد1/350مقدار 

(.مدارک و گواهینامه حفاظت کاتدیک بررسی گردد).باشد

*

3

بررسی اجراي لوله کشی ، رنگ آمیزي و ساپورت 

در )گذاري لوله هاي حد فاصل میترینگ و خشک کن 

(صورت روکار بودن لوله ها

 7829-1 استاندارد 2-1-8مطابق بند 

7829-1 استاندارد9-2-2-9مطابق بند 

در صورت روکار بودن لوله بایستی با در نظر گرفتن انبساط ، انقباض و ارتعاشات، تکیه گاه الزم تعبیه شده - الف

.لوله ها ضد زنگ و رنگ زرد زده شده باشند. باشد و همچنین تکیه گاه ها باید در زمین مستحکم گردد

و  (غیر از مصالح ساخته شده از فوالد زنگ نزن )وضعیت عمومی رنگ آمیزي و پوشش سطحی لوله ها، اتصاالت- ب

شرایط حفاظت در برابر . شیرهاي روکار و داخل کانالها و پایه هاي نگهدارنده و لوله ها باید مورد بازرسی قرار گیرد

خوردگی بین پایه هاي نگهدارنده قابل جدا شدن و لوله ها و وسایل عایق کننده تجهیزات باید مورد بازرسی و تائید قرار 

.گیرد

*

7829-1 استاندارد 5-2-2-9مطابق بند کنترل نشتی گاز4
تمام لوله کشی هاي اتصاالت رزوه اي و فلنجی می بایست به وسیله محلول آب و صابون مورد آزمون قرار گیرد تا 

(نشتی مستمر). در صورت مشاهده حباب نشتی مشخص گردد
پرخطر*

2

*نوع درایر-فشار ورودي -ظرفیت-شماره سریال اصلی-نام سازندهثبت مشخصات خشک کن در برگه پیوست (درایر)کنترل نصب و در مدار بودن خشک کن گاز1

 (درایر)کنترل نصب و در مدار بودن خشک کن گاز2
 12054 استاندارد 3-4مطابق بند 

7829-1 استاندارد 3-4مطابق بند 

و کنترل سالمت  (در قسمت کم فشار)مناسب در ورودي تجهیزات  (فیلتر)کنترل نصب وسایل رطوبت گیر  

نشانگر بر روي فیلتر
*

 (درایر)کنترل نصب و در مدار بودن خشک کن گاز3
 12054 استاندارد 3-4مطابق بند 

7829-1 استاندارد 3-4مطابق بند 
*( کنترل شودP&IDدر )در ورودي درایر  (اسکرابر)کنترل نصب وسیله تله آب گیري 

 (درایر)کنترل نصب و در مدار بودن خشک کن گاز4
 12054 استاندارد 3-4مطابق بند 

7829-1 استاندارد 3-4مطابق بند 
پرخطر*( کنترل شودP&IDدر صورت وجود، ) درایر By Passکنترل بسته بودن مسیر 

 (درایر)کنترل نصب و در مدار بودن خشک کن گاز5
7829-1 استاندارد 4-8مطابق بند 

7829-1 استاندارد 10-4مطابق بند 
خطر متوسط*(گواهینامه کالیبراسیون دریافت شود)کنترل سالمت گیج ها نصب شده و همچنین کالیبراسیون آنها 

 (درایر)کنترل نصب و در مدار بودن خشک کن گاز6
7829-1 استاندارد 4-8مطابق بند 

7829-1 استاندارد 10-4مطابق بند 
پرخطر*(گواهینامه کالیبراسیون دریافت شود)کنترل سالمت ترنسمیترهاي نصب شده و همچنین کالیبراسیون آنها 

 (درایر)کنترل نصب و در مدار بودن خشک کن گاز7
 7829-1 استاندارد 3-4مطابق بند 

مطابق با دستور العمل سازنده

و  (کنترل میزان کارکرد مواد جاذب رطوبت و توانایی این مواد در جذب رطوبت)بررسی  ماده جاذب رطوبت 

براساس دستورالعمل سازنده- تاریخ تعویض و شارژ ماده جاذب خشک کن
*

خطر متوسط*(منطقه ایمن)کنترل هدایت تخلیه چگالیده درایر به خارج از محوطه درایر 7829-1 استاندارد 3-2-2-9مطابق بند  (درایر)کنترل نصب و در مدار بودن خشک کن گاز8

7829-1 استاندارد 3-4مطابق بند  (درایر)کنترل نصب و در مدار بودن خشک کن گاز9

مقدار نقطه شبنم در ).  کنترل گرددAuto dew point  یا  Time Cycleبررسی عملکرد درایر در حالت 

درجه سانتی گراد - 60 حدود 60psiدرجه سانتی گراد و براي فشار ورودي  - 55 حدود 250psiفشار ورودي 

(  باشدAuto dew pointدر صورتی که درایر در حالت 

خطر متوسط*

توضیحاتمدرک اثبات

 تا خشک کنLPشیر دستی بعد از میترینگ و لوله هاي گاز 

(درایر)خشک کن 

(معیار پذیرش)خالصه شرح استاندارد  بند استاندارد ویژگی شرح آزمونردیف
نوع نقصنتیجه آزمون

17 از 2صفحه 
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10
بررسی نصب و کنترل عملکرد شیر اتوماتیک در ورودي 

ESD و F&Gدرایر در هنگام تحریک 

 7829-1 استاندارد 5-3-8مطابق بند 

7829-1 استاندارد 1-2-8مطابق بند 

در ورودي درایر باید از شیر قطع جریان مجهز به سیستم الکتریکی یا پنوماتیکی و یا ترکیبی از هردو ، استفاده 

سیستم عملکرد اینگونه شیرها باید از نوع کامالً ایمن  باشد و وقتی نیرو محرک شیر قطع شد، جریان را . شود

در مواقعی که از سیستم الکتریکی در مناطق پرخطر  استفاده شود، باید از نوع ضد انفجار استفاده . قطع کند

.گردد

پرخطر*

11
بررسی ادوات الکتریکی ، سیستم روشنایی در داخل 

J.Bکانوپی یا زیر شلتر درایر و گلند کابلها و 

7829-1 استاندارد 2-10  مطابق بند 

7829-1مطابق با پیوست ب استاندارد 
پرخطر*کنترل ضد انفجار بودن کلیه اتصاالت و تجهیزات الکتریکی براساس نوع منطقه خطر

12

بررسی گواهی اهم سنجی و کنترل اتصال صحیح کابل 

ارت کانوپی یا شلتر درایر و پکیج آن به سیستم ارت 

جایگاه

7829-1 استاندارد 3-10مطابق بند 

تمامی تجهیزات موجود در جایگاه از قبیل سازه هاي فلزي، صفحه کلیدها، موتورها، ماشینها، تجهیزات ایمنی و 

مقاومت الکتریکی بین . غیره که احتمال وجود جریان ساکن در آنها وجود دارد بایستی به زمین وصل گردند

- اتصاالت ترجیحا جوش مس.  اهم باشد2 اهم باشد و رینگ چاه هاي ارت 5سیستم و زمین باید حداکثر 

از  جنس برنج با پوشش نوار پالستیکی  (کابلشو ها)آلومینیوم احتراقی داده شده و بست هاي نگهدارنده باید 

.گواهی اهم سنجی بررسی شود.  چسبدار باشد

*

7829-1 استاندارد 3-2-8مطابق بند  آشکار ساز و اعالم حریقعملکرد و نصبکنترل 13

در صورتیکه درایر به همراه بقیه تجهیزات در اتاق کمپرسور باشد باید حداقل دو عدد آشکار ساز گاز، دو - الف

یک نشانگر و حسگر گاز دو مرحله اي که در مرحله اول باید زنگ اخطار را صدا . عدد آشکارساز شعله نصب شود

. درآورد و در مرحله دوم تجهیزات کمپرسور را بصورت خودکار قطع کند

.در صورتیکه درایر در شلتر و فضاي آزاد باشد مطابق طراحی خواهد بود- ب

در صورتیکه درایر در کانوپی باشد نصب و عملکرد حداقل یک عدد آشکارساز گاز و شعله- پ

پرخطر*

7829-1 استاندارد 6-10مطابق بند (ESD)کنترل نصب و عملکرد کلید قطع اضطراري 14

به سهولت در دسترس در محل تجهیز . تجهیزات گاز طبیعی فشرده باید داراي کلید قطع اضطراري باشند- الف

.خشک کن باید نصب شده باشد

، (قبل از درایر)کنترل قطع و خاموشی کمپرسورها، بسته شدن شیرهاي برقی بعد از سیستم اندازه گیري - ب

و تمامی عناصر باید  (دیسپنسر)بسته شدن خروجی مخازن ذخیره گاز و شیر هاي داخلی دستگاه سوخت گیري 

از تابلو برق کنترل ، فرمان بگیرد

پرخطر*

پرخطر*. پس از برگرداندن کلیدها به حالت اول تا زمان رفع عیب نباید تجهیزات قابلیت راه اندازي خودکار داشته باشند7829-1  استاندارد6-2-2-9مطابق بند (ESD)کنترل نصب و عملکرد کلید قطع اضطراري 15

16
و اعتبار تاریخ کالیبراسیون  (نصب)کنترل وجود 

شیرهاي اطمینان نصب شده بر روي خشک کن

7829-1  استاندارد 2-3-9مطابق بند 

7829-1 استاندارد 2-3-8مطابق بند 

کنترل نصب شیر اطیمنان بر روي هر برج درایر- الف

 درصد باالتر از فشار کاري یا فشار عملکردي 15 الی 10کنترل نقطه تنظیم که در محدوده - ب

کنترل حفاظت در برابر باران و گرد و غبار- پ

کنترل مشخصات ثبت شده بر روي شیر اطمینان- ت

کنترل مدارک کالیبراسیون شیرهاي اطمینان تخلیه فشار - ث

. کنترل درپوش پیچ تنظیم نازل باید بسته و پلمپ شده و پالک شناسایی نصب گردد- ج

قبل و بعد از شیر اطمینان نباید هیچگونه شیري نصب شده باشد- چ

پرخطر*

7829-1 استاندارد 5-2-2-9مطابق بند کنترل نشتی گاز از مجموعه درایر17
تمام لوله کشی هاي اتصاالت رزوه اي و فلنجی می بایست به وسیله محلول آب و صابون مورد آزمون قرار گیرد تا 

(نشتی مستمر). در صورت مشاهده حباب نشتی مشخص گردد
پرخطر*

17 از 3صفحه 
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نوع نقصنتیجه آزمون

سیستم  و لوله کشی تخلیه18
  7829-2 استاندارد 2-10-12مطابق بند 

7829-1 استاندارد 3-3-8مطابق بند 

به همراه پایه ها و نگهدارنده ها و متعلقات آنها باید طوري طراحی و ساخته شوند که  (ونت ها)خطوط تخلیه 

. عکس العمل آنها در هنگام تخلیه گاز باعث آسیب زدن به اتصاالت یا لوله کشی نگردد

کنترل ارتفاع لوله تخلیه و نگهدارنده، کالهک بارانی و دبی خروجی آن و اتصاالت لوله تخلیه

*

کنترل تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و سیلندرهاي اطفاء حریق19
7829-1 استاندارد 4-10  مطابق بند 

7829-1 استانداد 6-4-10مطابق با بند 
پرخطر*(ABCنوع ). کنترل نصب، سالمت و گواهینامه شارژ سیلندر اطفاء حریق در کنار تجهیز خشک کن کنترل گردد

3

*(شماره سریال کمپرسور  جهت ردیابی حتماً قید گردد )مطابق برگه پیوست 7829-2  استاندارد 17مطابق بند ثبت مشخصات پالک کمپرسور در برگه پیوست1

*(بغیر از نگهدارنده هاي دمپري)کنترل وجود نگهدارنده هایی براي جلوگیري از حرکت کمپرسور در هنگام کار 7829-2  استاندارد 1-9مطابق بند بررسی نصب کمپرسور بر روي فونداسیون2

7829-2  استاندارد 2-7مطابق بند لوله کشی هاي ورودي و بین مراحل کمپرسور3

تمام لوله کشی ها فلزي و غیرفلزي، شیرها و اتصاالت باید از نظر سالمت و فشار کاري و نوع اتصال مطابق 

.مشخصات سازنده در زمان نصب اولیه تجهیزات و متناسب با محل بکار گیري آنها باشند

.سالمت ظاهري و جوشکاري هاي احتمالی انجام شده بر روي لوله ها باید کنترل گردد

*

7829-2  استاندارد 2-7مطابق بند لوله کشی هاي ورودي و بین مراحل کمپرسور4
لوله هایی که ممکن است در معرض پاگیري قرار گیرند باید داراي حفاظ بوده و تحمل مقاومت در برابر نیروي 

.را بدون بروز تغییر شکل داشته باشند ( کیلو گرم150وزنی معادل  ) کیلو نیوتن 1/5حداقل 
*

7829-2  استاندارد 2-7مطابق بند لوله کشی هاي ورودي و بین مراحل کمپرسور5
در سیستمهاي با کمپرسور چند تایی، براي جدا کردن هر کمپرسور باید از یک شیر قطع جریان  استفاده 

.شیرهاي یکطرفه نباید براي جدا سازي کمپرسورها بکار روند.گردد
خطر متوسط*

7829-2  استاندارد 2-7مطابق بند لوله کشی هاي ورودي و بین مراحل کمپرسور6

کنترل وجود بست ها نگهدارنده لوله کشی در بین مراحل کمپرسور براي جلوگیري از ارتعاش و حرکت لوله - الف

ها در فواصل مناسب

کنترل عدم استفاده از بست هاي نگهدارنده فلزي و تماس فلز با فلز بر روي لوله هاي بین مراحل کمپرسور- ب

خطر متوسط*

خط ورودي- کنترل تجهیزات جانبی 7

 12054 استاندارد 1-4-4مطابق بند 

7829-1 استاندارد 1-4-4مطابق بند 

7829-2 استاندارد 8مطابق بند 

شیر یکطرفه که باید فشار کاري آن حداقل برابر با فشار عملکرد اولین شیر اطیمنان تخلیه باشد- الف

شیر برقی یا اتوماتیک تا هنگام توقف کمپرسور و یا در وضعیت اضطراري جریان گاز را قطع کند- ب

که از انتقال ارتعاش کمپرسور به لوله هاي ورودي  کمپرسور (لوله انعطاف پذیر)کنترل نصب لرزه گیر -پ

.جلوگیري نماید

پرخطر*

خط ورودي- کنترل تجهیزات جانبی 8

 12054 استاندارد 1-4-4مطابق بند 

7829-1 استاندارد 1-4-4مطابق بند 

7829-2 استاندارد 8مطابق بند 

*(درصورت نیاز)ضربان گیر یا مخزن آرامش 

خط خروجی- کنترل تجهیزات جانبی9

 12054 استاندارد 1-4-4مطابق بند 

7829-1 استاندارد 1-4-4مطابق بند 

7829-2 استاندارد 8مطابق بند 

شیر یکطرفه که پس از اتصال انعطاف پذیر قرار می گیرد- الف

جهت روشن و خاموش نمودن خودکار کمپرسور  (PS)کلید فشار - ب

( کنترل شودP&ID). شیر قطع دستی خروجی کمپرسور نصب می شود- پ

*

(کمپرسور )سیستم فشرده سازي 

17 از 4صفحه 
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خط خروجی- کنترل تجهیزات جانبی10

 12054 استاندارد 1-4-4مطابق بند 

7829-1 استاندارد 1-4-4مطابق بند 

7829-2 استاندارد 8مطابق بند 

*براي جلوگیري از انتقال ارتعاش کمپرسور به خط لوله هاي فشار باال (لوله انعطاف پذیر)لرزه گیر 

کنترل ادوات کنترلی و ابزار دقیق کمپرسور11
12054 استاندارد 2-4-4مطابق بند 

7829-1 استاندارد 2-4-4مطابق بند 

نصب شده بر روي ورودي و خروجی هر مرحلة فشرده سازي  (TT وPTیا  )کنترل فشارسنج و دماسنج -   الف

کنترل فشار نهایی بطوریکه باالتر از فشار استاندارد و یا مرجع تعریف شده توسط سازنده )در مدار بودن آنها - ب

(نباشد 

خطر متوسط*

*کنترل زمان سنج جهت ثبت کل ساعات کار کمپرسور7829-2 استاندارد 10مطابق بند کنترل ادوات کنترلی و ابزار دقیق کمپرسور12

کنترل ادوات کنترلی و ابزار دقیق کمپرسور13
12054 استاندارد 2-4-4مطابق بند 

7829-1 استاندارد 2-4-4مطابق بند 

کمپرسورهایی که براي عملکرد خودکار طراحی شده اند باید داراي کلید کنترل فشار باشند، که فشار ذخیره را 

افت فشار - 1کنترل نماید، کنترل کلیدهاي شامل  (براساس تنظیمات سازنده)بین مقادیر حداکثر و حداقل 

باال رفتن - 5کم بودن فشار روغن روان کاري، - 4افزیش دماي گاز خروجی، - 3افزایش فشار ورودي، -2ورودي، 

(تائیدیه شرکت تعمیر و نگهداشت)کم بودن سطح روغن، -6دماي روغن، 

*

کنترل ادوات کنترلی و ابزار دقیق کمپرسور14
12054 استاندارد 2-4-4مطابق بند 

7829-1 استاندارد 2-4-4مطابق بند 

و بصورت . در صورت عملکرد هر کدام از کلیدهاي بند قبل امکان راه اندازي خودکار نباید وجود داشته باشد

.دستی پس از رفع نقص راه اندازي صورت پذیرد
*

خطر متوسط*و عملکرد صحیح آن (یا محرک گاز طبیعی)کنترل سالم بودن سیستم کمپرسور هوا 7829-1 استاندارد 1-2-2-9مطابق بند کنترل ادوات کنترلی و ابزار دقیق کمپرسور15

* ثانیه باشد5حداکثر فاصلة زمانی بین شروع به کار کمپرسور و باز شدن شیر کنترل ورودي 7829-2 استاندارد 11مطابق بند کنترل ادوات جلوگیري از ورود هوا به داخل لوله هاي گاز کمپرسور16

17
کنترل ادوات جلوگیري از ورود هوا به داخل لوله هاي 

گاز کمپرسور
* ثانیه باشد5حداکثر فاصلة زمانی بین توقف کمپرسور و بسته شدن شیر کنترل ورودي 7829-2 استاندارد 11مطابق بند 

پرخطر*.بر روي تسمه هاي انتقال نیرو و یا کوپلینگ مستقیم باید حفاظ نصب گردد7829-2 استاندارد 11-12مطابق بند کنترل تسمه هاي انتقال نیرو18

7829-2 استاندارد 11-12مطابق بند کنترل تسمه هاي انتقال نیرو19
تسمه ها باید در برابر روغن مقاوم باشند و در صورتی که داخل مناطق پر خطر هستند باید مقاوم در برابر آتش و 

(.مدارک بررسی گردد)ضد جرقه باشـند 
*

7829-2 استاندارد 3-12مطابق بند کنترل صحت عملکرد سیستم خنک کاري کمپرسور20
 درجه 200سیلندرهاي کمپرسور باید خنک کاري شده و دماي گاز خروجی  مرحله آخر قبل از کولر، نباید از 

(یا حد تعریف شده توسط سازنده)سلسیوس بیشتر باشد
*

*کنترل نصب یک خنک کن گاز که باید پس از آخرین مرحلة فشرده سازي نصب شود7829-2 استاندارد 4-12مطابق بند کنترل صحت عملکرد سیستم خنک کاري کمپرسور21

7829-2 استاندارد 6-12مطابق بند کنترل صحت عملکرد سیستم خنک کاري کمپرسور22

جدا . یک جدا کننده باید بعد از آخرین خنک کن نصب گردد تا روغن، آب و چگالیده ها را از گاز جدا نماید

گازي که .  کنترل شودP&IDکننده ها باید بعد از هر خنک کن داخلی کمپرسور نیز نصب گردند که مطابق 

باید ترتیبات مناسبی جهت دفع . همراه چگالیده ها خارج میگردد مجدداً به خط لوله ورودي گاز تزریق گردد

.مناسب چگالیده ها و گاز محلول داخل آن به کار برد

*

7829-2 استاندارد 5-12مطابق بند کنترل نصب شیراطمینان روي سیستم آب خنک کمپرسور23

بر روي  (relief Valve )گاز باید داراي وسیله اي براي حفاظت در برابر افزایش فشار / مبدل هاي حرارتی آب 

تا سالمت محفظة مبدل  (قبل از شیر در سمت خنک کن )قسمت آب در محل خروجی از کمپرسور باشند 

 reliefبراي سیستم آب خنک کنترل پمپ ، شیرها و برج خنک کن و لوله کشی هاوّ  ). حرارتی حفظ گردد

Valveکنترل کالیبراسیون- ( و نسبت مناسب ضد یخ انجام گردد

پرخطر*

17 از 5صفحه 
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کنترل سیستم لوله هاي ونت کمپرسور24

7829-2 استاندارد 10-12مطابق بند 

7829-1 استاندارد 3-3-8مطابق بند 

7829-1 استاندارد 3-3-3-8مطابق بند 

از نظر اندازه و محدودة تحمل فشار به گونه اي باشد که فشاري که ممکن است در  (ونت)کنترل لوله تخلیه - الف

.آن وجود داشته یا افزایش یابد، باعث کاهش ظرفیت تخلیه یا افزایش فشار از محدودة تحمل فشار لوله نگردد

کنترل خطوط تخلیه به همراه پایه ها و نگهدارنده ها و متعلقات آنها و عکس العمل آنها در هنگام تخلیه گاز - ب

کنترل عمودي بودن لوله تخلیه گاز و نصب کالهک مناسب مانع ورود مایعات به آنها در  کمپرسور - پ

 متر از سقف اتاقک یا اتاق کمپرسورباالتر باشد، 2/5انتهاي لوله تخلیه باید حداقل شش متر از سطح زمین و - ت

هر کدام بزرگتر ).محاسبه و کنترل گردد (h>H-D+2.5)یا با توجه به بنا و ساختمان اطراف بر اساس فرمول 

(بود

خطر متوسط*

پرخطر*(نشتی مستمر)کنترل کلیه لوله کشی هاي رزوه اي یا فلنجی و اتصاالت آنها و تجهیزاتی که احتمال نشتی دارد 7829-1 استاندارد 5-2-2-9مطابق بند کنترل عدم نشت گاز از سیستم فشرده سازي25

7829-1 استاندارد 3-2-8مطابق بند  آشکار ساز و اعالم حریقعملکرد و نصبکنترل 26

 ، و UVدر اتاق کمپرسور باید حداقل دو عدد آشکارساز گاز، دو عدد آشکارساز شعله با حساسیت فرابنفش 

در تجهیزاتی که درون اتاقک قرار می گیرند نصب حداقل یک عدد آشکارساز گاز، .   نصب شودIRمادون قرمز 

براي سایر تجهیزات که درون فضاي بسته قرار می گیرند . یک عدد آشکارساز شعله با مشخصات فوق الزامی است

و با توجه به اینکه امکان حبس گاز وجود دارد باید حداقل یک عدد آشکارساز گاز و حداقل یک عدد آشکارساز 

.شعله نصب شود

پرخطر*

27
بررسی ضد انفجار بودن ادوات الکتریکی در داخل 

کانوپی یا اتاق کمپرسور و ضد انفجار بودن گلندها

7829-1 استاندارد 4-2-2-9مطابق بند 

7829-1 مطابق پیوست ب استاندارد 

کنترل وضعیت درزبندي هر کدام از تجهیزات ضد انفجار سیم کشی و کابلها و گلندها و ابزاردقیق از نظر - الف

صحت دستگاه و درستی نصب مطابق با منطقه خطر

کنترل ضد انفجار بودن تجهیزات روشنایی و درزبندي آنها در اتاق کمپرسور- ب

پرخطر*

28
 و Siren (آژیر و نشانگر)کنترل نصب و عملکرد 

Beaconاز نوع مناسب زون خطر 
7829-1 استاندارد 3-2-8مطابق بند 

هنگام  )کنترل عملکرد سیستم آشکار ساز و اعالم حریق و در معرض دید بودن اپراتور و رعایت زون خطر 

این سیستم ها باید به یک سیستم اعالم حریق نوري و صوتی دو مرحله اي  (تحریک آشکارساز گاز، شعله و دود 

نصب شود که در مرحله ي اول باید سیستم اعالم حریق نوري و صوتی را فعال نموده و در مرحله ي دوم کمپرسور 

.را به صورت خودکار خاموش نماید

پرخطر*

7829-2 استاندارد 13مطابق بند کنترل نصب عالئم ایمنی برروي کانوپی یا اتاق کمپرسور29

با حروفی به ارتفاع حداقل پنج سـانتی متر در مجاورت « سیگار کشیدن ممنوع » کنترل نصب نشانه - الف

منطقة  کمپرسور 

با حروفی به ارتفاع  تقریبی « کمپرسور در هرلحظه ممکن است شروع به کار کند»کنترل نصب نشانه اخطار - ب

 سانتیمتر باید در سطح دید چشم و در جلوي اتاق کمپرسور 7/5

 سانتیمتر2/5کنترل نصب نشانه دکمة قطع اضطراري بطور واضح با حروفی به ارتفاع حداقل - پ

خطر متوسط*

30

بررسی گواهی اهم سنجی و کنترل اتصال صحیح کابل 

ارت الکتروموتور، شاسی و کانوپی کمپرسور به سیستم 

ارت جایگاه

7829-1 استاندارد 3-10مطابق بند 

تمامی تجهیزات موجود در جایگاه از قبیل سازه هاي فلزي، صفحه کلیدها، موتورها، ماشینها، تجهیزات ایمنی و 

مقاومت الکتریکی بین . غیره که احتمال وجود جریان ساکن در آنها وجود دارد بایستی به زمین وصل گردند

- اتصاالت ترجیحا جوش مس.  اهم باشد2 اهم باشد و رینگ چاه هاي ارت 5سیستم و زمین باید حداکثر 

از  جنس برنج با پوشش نوار پالستیکی  (کابلشو ها)آلومینیوم احتراقی داده شده و بست هاي نگهدارنده باید 

.گواهی اهم سنجی بررسی شود.  چسبدار باشد

پرخطر*

17 از 6صفحه 
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31
 (ESD) کلید قطع اضطراري عملکرد و نصبکنترل 

بر روي کانوپی

7829-1 استاندارد 6-10مطابق بند 

7829-1  استاندارد 6-2-2-9مطابق بند 

باشد باید داراي یک کلید قطع اضطراري  بر روي کانوپی باشد  (کانوپی)درصورتی که کمپرسور در اتاقک - الف

.که به سهولت در در دسترس باشد

در صورتی کمپرسور و مخازن ذخیره گاز در یک اتاق باشد یک کلید در هر ورودي و دو کلید در داخل اتاق - ب

.در اقطار باید باشد

در صورت فشردن کلید  باید کنترل قطع و خاموشی کمپرسورها، بسته شدن شیرهاي برقی سیستم اندازه - پ

گیري، بسته شدن خروجی مخازن ذخیره گاز  و تمامی عناصر باید از تابلو برق کنترل فرمان بگیرد

پرخطر*

32
 (ESD) کلید قطع   اضطراري عملکرد و نصبکنترل 

بر روي کانوپی یا اتاق کمپرسور
پرخطر*. پس از برگرداندن کلیدها به حالت اول تا زمان رفع عیب نباید تجهیزات قابلیت راه اندازي خودکار داشته باشند7829-1  استاندارد 6-2-2-9مطابق بند 

7829-1 استاندارد 6-10مطابق بند (ESD) کلید قطع اضطراري عملکرد و نصبکنترل 33
. در جایگاهاي با بیش از یک سري تجهیزات، باید کلید قطع اضطراري قادر به قطع تمامی تجهیزات جایگاه باشد

(  موجود در جایگاه کنترل شودESDدر کلیه کلیدهاي )
پرخطر*

بررسی نصب شیرهاي اطمینان در خروجی هر مرحله از فشرده سازي کمپرسور و کنترل شیرهاي اطمینان و تاریخ اعتبار کالیبراسیون آنها در مجموعه کمپرسور34
     7829-1  استاندارد 2-3-8 مطابق بند 

7829-2  استاندارد 9-12 مطابق بند  

 درصد باالتر از حداکثر فشار کاري مجاز 15 تا 10کنترل تنظیم شیرهاي اطمینان در - الف

کنترل محافظت شیرهاي اطمینان در برابر باران و گرد و غبار- ب

نام سازنده، فشار تنظیم، دبی، شماره سریال، ماه و سال  )کنترل مشخصات ثبت شده بر روي شیرها - پ

(کالیبراسیون

کنترل اتصال ونت شیرهاي اطمینان تخلیه فشار با اتصاالت رزوه اي و جوشی- ت

کنترل نصب سیستم تخلیه گاز حین سرویس- ج

(در صورت نیاز)کنترل نصب لوله هاي تخلیه دو یا چند جزئی - چ

کنترل عدم نصب شیر دستی بر روي شیرهاي اطمینان تخلیه فشار  - ح

کنترل پلمب بودن تنظیمات شیرها اطمینان - خ

کنترل نصب شیرهاي اطمینان از نوع فنري در هر مرحله فشرده سازي- د

کنترل کالیبراسیون مجدد شیرهاي اطمینان تخلیه فشار- ذ

پرخطر*

(تهویه اجباري)کنترل وجود تهویه اتاق کمپرسور 35
  7829-2  استاندارد 3-7 مطابق بند 

12054 استاندارد 3-2-7-5مطابق بند 

مطابق )کنترل وجود سیستم تهویه طبیعی یا اجباري با شرایط محیط و خطر در اتاق یا کانوپی کمپرسور - الف

(طراحی سازنده

بصورت دائم و عملکرد مناسب فعال شدن  (درصورت وجود)کنترل در مداربودن سیستم تهویه اجباري - ب

LELتوسط سیستم آشکار ساز گاز طبیعی در حد یک پنجم 

خطر متوسط*

*.در صورت قطع شدن سیستم تهویه اجباري می بایست کمپرسور خاموش و سوخت گیري قطع گردد12054 استاندارد 3-2-7-5مطابق بند کنترل وجود تهویه اتاق کمپرسور 36

12054 استاندارد 3-2-7-5مطابق بند (جایگاه هاي چند منظوره)کنترل وجود تهویه اتاق کمپرسور 37
سیستم تهویه براي اتاق هاي درون و چسبیده به ساختمان هاي دیگر باید مجزا از سیستم هاي تهویه آن 

.ساختمان ها باشد
*

*    سانتی متر باالتر از آخرین جز تحت فشار موجود باشد50سیستم تهویه باید زیر سطح سقف و 7829-1 استاندارد 5-4-6مطابق بند کنترل وجود تهویه اتاق کمپرسور 38

7829-1 استاندارد 1-1-2-9مطابق بند سیلندرهاي اطفا حریق39
کنترل نصب، سالمت و گواهینامه شارژ سیلندر اطفاء حریق در مجاورت اتاق یا اتاقک تجهیز کمپرسور کنترل 

(ABCنوع ). گردد
پرخطر*

کنترل میزان صدا 40
12054 استاندارد 5-5مطابق بند 

7829-1 استاندارد 7-5مطابق بند 

حداکثر میزان صداي کمپرسور در فاصله یک )12054 استاندارد 1کنترل میزان صدا بر اساس جدول شماره 

. دسی بل بیشتر باشد80بیشینه صدا نباید از  (. دسی بل باشد65متري از کانوپی 
*

کنترل میزان ارتعاش41
12054 استاندارد 5-5مطابق بند 

7829-1 استاندارد 7-5مطابق بند 
* یا دستورالعمل سازندهISO10816-6کنترل میزان ارتعاش کمپرسور مطابق با استاندارد 

17 از 7صفحه 
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4

1
کنترل و ثبت مشخصات درج شده بر روي مخازن در 

(CNGفرم موجود در سامانه )برگه پیوست 

12054 استاندارد5-4مطابق  بند

7829-1 استاندارد 5-4مطابق بند 

در صورت عدم ( ) ISO9809 )ISIRI7909کنترل درج  مشخصات روي مخازن ذخیره مطابق استاندارد 

(. کنترل گرددASME Sec 8 DIV1 از استاندارد ASME و استفاده از مخازنDOTاستفاده از مخازن 
پرخطر*

2
کنترل و ثبت مشخصات درج شده بر روي مخازن در 

برگه پیوست

12054 استاندارد5-4مطابق  بند

7829-1 استاندارد 5-4مطابق بند 
پرخطر*.کنترل کاربري مخازن که براي گاز طبیعی فشرده باشد

3
کنترل و ثبت مشخصات درج شده بر روي مخازن در 

برگه پیوست

7829-1 استاندارد  2-6مطابق بند 

7829-1 استاندارد 3-6مطابق بند 
*کنترل رنگ سطح مخازن مطابق با استاندارد سازنده

کنترل شیرهاي سر مخازن4
12054 استاندارد  5-4مطابق بند 

7829 استاندارد 5-4مطابق بند 

حرارتی یا  (PRD)هریک از مخازن ذخیره نصب شده باید مجهز به شیر دستی و وسیله اطمینان فشار - الف

. فشاري باشند

.در صورت نصب مخازن دوسرگلویی یک سر مخازن باید به شیر دستی و وسیله اطمینان فشار مجهز باشد- ب

پرخطر*

بررسی سالمت لوله کشی و اتصاالت بین مخازن5
12054 استاندارد 1-8مطابق بند 

خطر متوسط*کنترل نصب چند راهه هاي متصل به مخازن ذخیره

بررسی سالمت لوله کشی و اتصاالت بین مخازن6
12054 استاندارد 1-8مطابق بند 

خطر متوسط*کنترل نصب شیر قطع جریان دستی بر روي چند راهه ها

بررسی سالمت لوله کشی و اتصاالت بین مخازن7
12054 استاندارد 1-8مطابق بند 

عدم وجود اتصال فلز با . کنترل بست هاي نگهدارند لوله ها که در فواصل مناسب باشد و مانع ایجاد لرزش گردد

براي تست این مورد از اعمال فشار بر روي لوله اکیداً خوداري  )فلز در نگهدارنده چند راهه در محل بست ها 

(گردد

خطر متوسط*

بررسی سالمت لوله کشی و اتصاالت بین مخازن8
12054 استاندارد 1-8مطابق بند 

*کنترل امکان دسترسی به لوله ها و اتصاالت بین مخازن

7829-1 استاندارد 12-4مطابق بند بررسی سالمت لوله کشی و اتصاالت بین مخازن9

در خطوط سوخت رسانی  از اتصاالت زانویی و سایر  اجزا چدنی، لوله و اتصاالت پالستیکی براي قسمت پرفشار، 

لوله و اتصاالت گالوانیزه  و آلومینیومی، مغزي هایی که براي اتصال  داخلی به یک مخزن می باشد،  نباید 

.استفاده شوند

*

10
کنترل عدم وجود اتصال فلز با فلز بین مخازن و سبد 

مخازن

12054 استاندارد 1-8مطابق بند 

7829-1 استاندارد 6-5مطابق بند 
*کنترل وجود نوار الستیکی و یا عامل جدا کننده غیر فلزي بین مخازن و کنترل تماس فلز با فلز بین مخازن

11
کنترل عدم وجود اتصال فلز با فلز بین مخازن و سبد 

مخازن
* میلی متر در چیدمان افقی مخازن30کنترل رعایت فاصله 12054 استاندارد 1-8مطابق بند 

12

بررسی گواهی اهم سنجی و کنترل اتصال صحیح کابل 

چاه مجزا از  )ارت سازه مخازن به سیستم ارت جایگاه 

(سیستم صاعقه گیر

7829-1 استاندارد 3-10مطابق بند 

تمامی تجهیزات موجود در جایگاه از قبیل سازه هاي فلزي، صفحه کلیدها، موتورها، ماشینها، تجهیزات ایمنی و 

مقاومت الکتریکی بین . غیره که احتمال وجود جریان ساکن در آنها وجود دارد بایستی به زمین وصل گردند

- اتصاالت ترجیحا جوش مس.  اهم باشد2 اهم باشد و رینگ چاه هاي ارت 5سیستم و زمین باید حداکثر 

از  جنس برنج با پوشش نوار پالستیکی  (کابلشو ها)آلومینیوم احتراقی داده شده و بست هاي نگهدارنده باید 

.گواهی اهم سنجی بررسی شود.  چسبدار باشد

خطر متوسط*

13
کنترل نصب شیرهاي دستی قطع جریان درخروجی 

لوله هاي مخازن به سمت دیسپنسر
خطر متوسط*کنترل نصب شیر قطع جریان دستی در خروجی مخازن به سمت دیسپنسرها12054 استاندارد 1-8مطابق بند 

سیستم مخازن ذخیره

17 از 8صفحه 
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14

کنترل نصب و عملکرد شیر اتوماتیک قطع اضطراري در 

 و F&Gخروجی هر مجموعه مخازن هنگام تحریک 

ESD

7829-1 استاندارد 5-3-8مطابق بند 
کنترل نصب و عملکرد شیر اتوماتیک قطع اضطراري با قابلیت کنترل از راه دور در خروجی هر واحد مخازن تحت 

(در صورت برقی بودن)فشار و ضد انفجار بودن تجهیز 
پرخطر*

15
کنترل نصب شیر هاي قطع جریان اضافی و ثبت 

مشخصات انها در برگه پیوست

7829-1 استاندارد 4-3-8مطابق بند 
کنترل نصب شیرهاي قطع جریان اضافی در خروجی مخازن به سمت دیسپنسر در هر مجموعه مخازن ذخیره و 

نام سازنده، مدل، حداکثر دبی عبوري،  )اتصاالت خروجی مجموعه ها و ثبت مشخصات شیر قطع جریان اضافی 

(دبی جریان براي سیال طراحی شده، ماه و سال ساخت

*

16
کنترل نصب شیرهاي اطمینان تخلیه فشار روي 

مجموعه مخازن و اجراي لوله کشی ونت مربوطه
7829-1  استاندارد 2-3-8 مطابق بند 

 درصد باالتر از حداکثر فشار کاري مجاز 20کنترل تنظیم شیرهاي اطمینان  حداکثر - الف

کنترل محافظت شیرهاي اطمینان در برابر باران و گرد و غبار- ب

نام سازنده، فشار تنظیم، دبی، شماره سریال، ماه و سال  )کنترل مشخصات ثبت شده بر روي شیرها - پ

(کالیبراسیون

کنترل اتصال ونت شیرهاي اطمینان تخلیه فشار با اتصاالت رزوه اي و جوشی- ت

کنترل نصب سیستم تخلیه گاز حین سرویس- ج

(در صورت نیاز)کنترل نصب لوله هاي تخلیه دو یا چند جزئی - چ

کنترل عدم نصب شیر دستی بر روي شیرهاي اطمینان تخلیه فشار  - ح

کنترل پلمب بودن تنظیمات شیرها اطمینان - خ

کنترل نصب شیرهاي اطمینان از نوع فنري در هر مرحله فشرده سازي- د

کنترل کالیبراسیون مجدد شیرهاي اطمینان تخلیه فشار- ذ

پرخطر*

کنترل نصب فشار سنج ها17

 12054 استاندارد  10-4مطابق بند 

7829-1 استاندارد 10-4مطابق بند 

7829-1 استاندارد 4-8مطابق بند 

(فشار سنج هر سري از مخازن)کنترل نصب و سالمت فشار سنج و گواهی کالیبراسیون - الف

. درصد بیشتر را دارا باشد20فشار سنج باید قابلیت نشان دادن فشار کاري به اضافه حداقل - ب
خطر متوسط*

18

کنترل عدم وجود نشتی در سیستم ذخیره سازي گاز 

از مخازن تا   (HP)فشرده و  لوله کشی فشار باال 

دیسپنسر

پرخطر*کنترل عدم وجود نشتی مستمر و نشتی روغن از بدنه مخازن7829-1 استاندارد 5-2-2-9مطابق بند 

19
از مخازن تا   (HP)کنترل  لوله کشی فشار باال 

دیسپنسر
*کنترل مسیر نصب شده و لوله هاي فشار قوي از نظر تکیه گاه و ایمنی7829-1 استاندارد  1-8مطابق بند 

20

کنترل عدم وجود نشتی در سیستم ذخیره سازي گاز 

از مخازن تا   (HP)فشرده و  لوله کشی فشار باال 

دیسپنسر

پرخطر*کنترل عدم وجود نشتی مستمر در کلیه لوله کشی هاي رزوه اي یا فلنجی، چند راهه ها و اتصاالت آنها7829-1 استاندارد 5-2-2-9  مطابق بند 

(ESD)کنترل نصب و عملکرد کلید قطع اضطراري 21
 7829-1 استاندارد 6-10مطابق بند 

7829-1  استاندارد6-2-2-9مطابق بند 

.در صورتی مخازن درون اتاق یا اتاقک باشد  باید یک کلید قطع اضطراري در ورودي نصب شده باشد-  الف

، (قبل از درایر)کنترل قطع و خاموشی کمپرسورها، بسته شدن شیرهاي برقی بعد از سیستم اندازه گیري - ب

و تمامی عناصر باید  (دیسپنسر)بسته شدن خروجی مخازن ذخیره گاز و شیر هاي داخلی دستگاه سوخت گیري 

از تابلو برق کنترل ، فرمان بگیرد

پرخطر*

پرخطر*. پس از برگرداندن کلیدها به حالت اول تا زمان رفع عیب نباید تجهیزات قابلیت راه اندازي خودکار داشته باشند7829-1  استاندارد6-2-2-9مطابق بند (ESD)کنترل نصب و عملکرد کلید قطع اضطراري 22

کنترل فونداسیون و نصب و مخزن بر روي نگهدارنده ها23
7829-1 استاندارد  2-6مطابق بند 

7829-1 استاندارد 3-6مطابق بند 
*کنترل فاصله ابعادي مناسب به منظور انقباض و انبساط مخازن

17 از 9صفحه 
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کنترل سیستم آشکارسازي و اعالم حریق24
7829-1 استاندارد 3-2-8مطابق بند 

7829-1و اصالحیه استاندارد 

در صورتیکه مخازن به همراه بقیه تجهیزات در اتاق کمپرسور باشد باید حداقل دو عدد آشکار ساز گاز، دو - الف

یک نشانگر و حسگر گاز دو مرحله اي که در مرحله اول باید زنگ اخطار را صدا . عدد آشکارساز شعله نصب شود

. درآورد و در مرحله دوم تجهیزات کمپرسور را بصورت خودکار قطع کند

.در صورتیکه مخازن در شلتر و فضاي آزاد باشد مطابق طراحی خواهد بود- ب

در صورتیکه مخازن در کانوپی باشد نصب و عملکرد حداقل یک عدد آشکارساز گاز و شعله- پ

پرخطر*

پرخطر*(ABCنوع ). کنترل نصب، سالمت و گواهینامه شارژ سیلندر اطفاء حریق در مجاورت مخازن ذخیره کنترل گردد7829-1 استاندارد 1-1-2-9مطابق بند تجهیزات اطفا حریق25

تخلیه گاز دستی26
 7829-1 استاندارد  11-2-2-9مطابق بند 

7829-1 استاندارد  5-3-3-8مطابق بند 
*دستی در هر سري از مخازن ذخیره و اتصال به لوله تخلیه (ونت)نصب و عملکرد شیرهاي تخلیه گاز 

کنترل فونداسیون و نصب و مخزن بر روي نگهدارنده ها27
7829-1 استاندارد  2-6مطابق بند 

7829-1 استاندارد 3-6مطابق بند 
خطر متوسط*.مخازن می بایست کامالً مهار شده و از امکان حرکت آن جلو گیري شده باشد

28
کنترل مخازن ذخیره از نظر آسیب ظاهري  در محل 

نصب مخازن

6792 استاندارد 1-7مطابق بند 

1- و جدول ب

برآمدگی- الف

بریدگی و شیار- ب

ترک- پ

آسیب ناشی از شعله- ت

در پوش یا حلقه گلویی- ث

حک کردن- ج

اثر سوختگی ناشی از شعله یا قوس برق- چ

نشانه هاي مشکوک- ح

ثبات در وضعیت عمومی- خ

*

29
کنترل مخازن ذخیره از نظر آسیب ظاهري  در محل 

نصب مخازن

6792 استاندارد 1-7مطابق بند 

2-و جدول ب

خوردگی کلی- الف

خوردگی موضعی- ب

حفره هاي زنجیره اي یا خوردگی خطی- پ

حفره هاي منفرد- ت

خوردگی گوشه اي- ث

*

5

خطر متوسط*(براي دستگاه هاي سوختیگري فعال )ثبت تعداد و مشخصات دستگاه هاي سوختگیري فایل پیوستکنترل و ثبت مشخصات دستگاه سوختگیري1

کنترل مشخصات و سالمت شیلنگ2
12054 استاندارد 7-4 مطابق بند 

7829-1 استاندارد 7-4مطابق بند 
خطر متوسط*کنترل حداکثر طول شیلنگ و مجموعه نازل تا پنج متر

کنترل مشخصات و سالمت شیلنگ3
 12054 استاندارد 14-4مطابق بند 

7829-1 استاندارد 7-4مطابق بند 

بر روي شیلنگ هاي فلزي و غیر فلزي که نشان دهنده نام و نشان  (برچسب دائمی)کنترل ثبت مشخصات 

 یا ANSI NGV4.2/CSA 12.52تجاري سازنده، شرایط کاري قطعه و فشار طراحی  بر اساس استاندارد  

(درصورت نیاز مدارک فنی کنترل شود)معادل آن 

پرخطر*

7829-1 استاندارد 7-4 مطابق بند کنترل مشخصات و سالمت  نازل4
و تائیدیه سالمت و  (NGV) یا  استاندارد معادل آن10705بررسی و کنترل مشخصات نازل بر اساس استاندارد 

صحت عملکرد
پرخطر*

(دیسپنسر)دستگاه سوخت گیري 

17 از 10صفحه 



06:  ویرایش1398/01/28: تاریخ CNGچک لیست بازرسی ادواری جایگاه های 

oknot okبحرا نیعمدهجزییموضوعیت ندارد
توضیحاتمدرک اثبات (معیار پذیرش)خالصه شرح استاندارد  بند استاندارد ویژگی شرح آزمونردیف

نوع نقصنتیجه آزمون

7829-1 استاندارد  3-1-2-9مطابق بند کنترل مشخصات و سالمت شیلنگ و نازل5
کنترل وجود گواهینامه انجام آزمون مقاومت و درزبندي صادر شده  باید وجود داشته باشد - براي شیلنگهایی  نو 

(اخذ تائیدیه از تامین کننده براي شیلنگهایی که نو هستند باید آزمون یک و نیم برابر فشار کاري ارائه شود)
خطر متوسط*

خطر متوسط*کنترل ثبت تعویض شیلنگ در دفتر وقایع روزانه جایگاه7829-1 استاندارد  3-1-2-9مطابق بند کنترل مشخصات و سالمت شیلنگ و نازل6

پرخطر*کنترل بریدگی و سائیدگی، تاول زدن سطح شیلنگ، پبچش و تاب خوردن ماندگار، زنگ زدگی مجموعه نازل7829-1 استاندارد  3-1-2-9مطابق بند کنترل مشخصات و سالمت شیلنگ و نازل7

8
کنترل وجود و وضعیت کوپلینگ جدا شونده بر روي 

Break away couplingشیلنگ دیسپنسر 
پرخطر*کنترل نصب وسیله جداشونده بر روي هر شیلنگ7829-1 استاندارد 6-5-8مطابق بند 

9
کنترل وجود و وضعیت کوپلینگ جدا شونده بر روي 

Break away couplingشیلنگ دیسپنسر 
خطر متوسط* بررسی سوابق مدارک سرویس دوره اي کوپلینگ جداشونده نصب شده بر روي شیلنگ7829-1 استاندارد 6-5-8مطابق بند 

10
کنترل وجود و وضعیت کوپلینگ جدا شونده بر روي 

Break away couplingشیلنگ دیسپنسر 
7829-1 استاندارد 6-5-8مطابق بند 

کنترل وجود گواهی عملکرد وسیله جدا شوند که باید در صورت کشیده شدن توسط خودرو  از نشت گاز 

(دریافت گواهی نامه سالمت از تامین کننده یا تعمیر و نگهداشت)جلوگیري نماید 
پرخطر*

7829-1 استاندارد 2-3-1-7مطابق بند کنترل نصب شیر دستی در ورودي توزیع کننده11
محل نصب براساس طراحی سازنده  و عمق قرارگیري شیر  )کنترل نصب شیر دستی در ورودي دیسپنسر ها 

( سانتی متر باشد40نباید بیش از
*

12

بررسی گواهی اهم سنجی و کنترل اتصال صحیح کابل 

چاه مجزا از  )ارت توزیع کننده به سیستم ارت جایگاه 

(سیستم صاعقه گیر

7829-1 استاندارد 3-10مطابق بند 

تمامی تجهیزات موجود در جایگاه از قبیل سازه هاي فلزي، صفحه کلیدها، موتورها، ماشینها، تجهیزات ایمنی و 

مقاومت الکتریکی بین . غیره که احتمال وجود جریان ساکن در آنها وجود دارد بایستی به زمین وصل گردند

- اتصاالت ترجیحا جوش مس.  اهم باشد2 اهم باشد و رینگ چاه هاي ارت 5سیستم و زمین باید حداکثر 

از  جنس برنج با پوشش نوار پالستیکی  (کابلشو ها)آلومینیوم احتراقی داده شده و بست هاي نگهدارنده باید 

.گواهی اهم سنجی بررسی شود.  چسبدار باشد

خطر متوسط*

13
 (ESD)کنترل نصب و عملکرد کلید قطع اضطراري 

متناسب با زون خطر روي هر سکوي سوختگیري
7829-1 استاندارد 6-10مطابق بند 

به سهولت در دسترس بر روي هر . تجهیزات گاز طبیعی فشرده باید داراي کلید قطع اضطراري باشند- الف

.سکوي سوخت گیري باید نصب شده باشد

، (قبل از درایر)کنترل قطع و خاموشی کمپرسورها، بسته شدن شیرهاي برقی بعد از سیستم اندازه گیري - ب

و تمامی عناصر باید  (دیسپنسر)بسته شدن خروجی مخازن ذخیره گاز و شیر هاي داخلی دستگاه سوخت گیري 

از تابلو برق کنترل ، فرمان بگیرد

پرخطر*

پرخطر*. پس از برگرداندن کلیدها به حالت اول تا زمان رفع عیب نباید تجهیزات قابلیت راه اندازي خودکار داشته باشند7829-1  استاندارد6-2-2-9مطابق بند (ESD)کنترل نصب و عملکرد کلید قطع اضطراري 14

15
کنترل تمامی ادوات الکتریکی و گلند کابل ها از 

 بودنEXنظر

7829-1 استاندارد 2-10مطابق بند 

7829-1 مطابق پیوست الف استاندارد 
پرخطر*کنترل ضد انفجار بودن کلیه  اتصاالت و  تجهیزات الکتریکی براساس نوع منطقه خطر

7829-1 استاندارد 4-10    مطابق بند تجهیزات اطفا حریق16
نوع ). کنترل نصب، سالمت و گواهینامه شارژ سیلندر اطفاء حریق بر روي هر سکو سوختگیري کنترل گردد

ABC)
پرخطر*

پرخطر*کنترل وجود تجهیزات اطفاء حریق مجزا براي جایگاه هاي چند منظوره12054 استاندارد 4-10    مطابق بند تجهیزات اطفا حریق17

7829-1 استاندارد 10-2-2-9مطابق بند کنترل کالیبراسیون و میزان فشار سوختگیري18
جهت  ) درصد 2کنترل خطاي اندازه گیري بیشتر از - کنترل گواهی کالیبراسیون دستگاه سوختگیري

(کالیبراسیون مجدد
خطر متوسط*

17 از 11صفحه 
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7829-1 استاندارد 2-1-2-9مطابق بند کنترل کالیبراسیون و میزان فشار سوختگیري19
کنترل نصب و سالمت فشار سنج و گواهی کالیبراسیون - الف

. درصد بیشتر را دارا باشد20فشار سنج باید قابلیت نشان دادن فشار کاري به اضافه حداقل - ب
خطر متوسط*

7829-1 استاندارد 2-1-2-9مطابق بند کنترل  میزان فشار سوختگیري20

با کنترل سه سوخت گیري خودرو میزان فشار تعیین  ). بار باشد 205 تا 195فشار سوخت گیري بایستی بین 

اگر طی شش ماه سه .  بار باشد بایستی توسط تعمیرکار فشار تنظیم گردد200 درصد بیشتر 7.5شود و اگر فشار 

(.بار فشار بیش از حد ثبت گردد باید گاز قطع و اقدام الزم صورت گیرد

پرخطر*

پرخطر*کنترل عدم وجود نشتی مستمر در کلیه لوله کشی ها و اتصاالت دستگاه سوختیگري7829-1 استاندارد 5-2-2-9   مطابق بند کنترل عدم وجود نشتی در سیستم دستگاه سوختگیري21

6

1
تابلو -  کنترل نحوه قرار گیري و الزامات تابلوهاي برق 

خازنی
7829-1 استاندارد 2-10مطابق بند 

لوله هاي عبور کابل، کابل ها، خرطومی هاي انعطاف پذیر و تمامی اتصاالت و کلیدها ، درزبند باشد و کنترل 

کابلها به همراه با اتصال دهنده هاي تائید شده مربوطه
*

2
تابلو - کنترل نحوه قرار گیري و الزامات تابلوهاي برق 

خازنی
پرخطر* اتصاالت و تجهیزات الکتریکی براي مناطق خطر مورد قبول باشند7829-1 استاندارد 2-10مطابق بند 

3
تابلو -  کنترل نحوه قرار گیري و الزامات تابلوهاي برق 

خازنی
7829-1 استاندارد  4-2-2-9 مطابق بند 

کنترل وضعیت صحیح و عملکرد درست سیستمهاي الکتریکی و بانک خازنی در تجهیزات فاقد مبدل فرکانس 

(Inverter یا VSD)
خطر متوسط*

4
تابلو - کنترل نحوه قرار گیري و الزامات تابلوهاي برق 

خازنی
7829-1 استاندارد  4-2-2-9 مطابق بند 

کنترل نصب، قطع کننده اتوماتیک مدار که به اختالالت جریان حساس باشد باید براي حفاظت تجهیزات 

( در تابلو توزیعSurge arresterقطعه ). الکتریکی از خطر احتمالی در نصب گردد
*

5
تابلو - کنترل نحوه قرار گیري و الزامات تابلوهاي برق 

خازنی
*UPSکنترل سیستم روشنایی اضطراري و عملکرد 7829-1 استاندارد  1-2-2-9مطابق بند 

6
تابلو - کنترل نحوه قرار گیري و الزامات تابلوهاي برق 

خازنی
پرخطر*(جامپ نشدن سیستم)کنترل در مدار بودن سیستم هاي کنترلی و ایمنی 7829-1 استاندارد  1-2-2-9مطابق بند 

7
کنترل نصب و عملکرد آشکار ساز دود  در داخل  اتاق 

برق و اداري
پرخطر*کنترل نصب و عملکرد حداقل یک آشکار ساز دود در اتاق کنترل و اداري7829-1 ندارد 3-2-8  مطابق بند 

پرخطر*(ABCنوع ). کنترل نصب، سالمت و گواهینامه شارژ سیلندر اطفاء حریق در اتاق برق کنترل گردد7829-1 استاندارد 4-10مطابق بند تجهیزات اطفا حریق8

9

بررسی گواهی اهم سنجی و کنترل اتصال صحیح کابل 

چاه مجزا از  )ارت توزیع کننده به سیستم ارت جایگاه 

(سیستم صاعقه گیر

7829-1 استاندارد 3-10مطابق بند 

تمامی تجهیزات موجود در جایگاه از قبیل سازه هاي فلزي، صفحه کلیدها، موتورها، ماشینها، تجهیزات ایمنی و 

مقاومت الکتریکی بین . غیره که احتمال وجود جریان ساکن در آنها وجود دارد بایستی به زمین وصل گردند

- اتصاالت ترجیحا جوش مس.  اهم باشد2 اهم باشد و رینگ چاه هاي ارت 5سیستم و زمین باید حداکثر 

از  جنس برنج با پوشش نوار پالستیکی  (کابلشو ها)آلومینیوم احتراقی داده شده و بست هاي نگهدارنده باید 

.گواهی اهم سنجی بررسی شود. چسبدار باشد

خطر متوسط*

7

کنترل حریم هاي ایمنی سیستم ذخیره سازي1
7829-1 استاندارد 2-2-5مطابق بند 

7829-1اصالحیه استاندارد 
پرخطر*1کنترل فواصل تعیین شده مطابق جدول 

خطر متوسط*کنترل رعایت فاصله چهار متري از نزدیکترین خیابان اصلی تا پیاده رو یا منبع قابل اشتعال7829-1 استاندارد 1-2-2-5مطابق بند کنترل حریم هاي ایمنی سیستم ذخیره سازي2

اتاق برق و تابلوهاي برق و کابل ها

(حریم ها و نواحی تردد)محوطه جایگاه 
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کنترل حریم هاي ایمنی سیستم ذخیره سازي3

7829-1 استاندارد 2-2-2-5مطابق بند 

7829-1 استاندارد 5-5مطابق بند 

12054 استاندارد 7-1-5مطابق بند 

کنترل رعایت فاصله پنج متري از دستگاه توزیع کننده سوخت مایع و سایر تجهیزات جایگاه عرضه سوخت  

فرآورده هاي نفتی
پرخطر*

خطر متوسط*کنترل رعایت فاصله دو و نیم متري از دستگاه توزیع کننده گاز طبیعی فشرده7829-1 استاندارد 3-2-2-5مطابق بند کنترل حریم هاي ایمنی سیستم ذخیره سازي4

پرخطر*7829-1 استاندارد 3-2-5کنترل فواصل یا حریم ایمنی مطابق جدول الف بند 7829-1 استاندارد 3-2-5مطابق بند کنترل حریم هاي ایمنی سیستم ذخیره سازي5

پرخطر* حریم تاسیسات الکتریکی2کنترل حریم هاي ایمنی بر اساس جدول شماره 12054 استاندارد 3-7-5 مطابق بند کنترل حریم هاي ایمنی سیستم ذخیره سازي6

*سازه نگهدارنده مخازن باید محکم، مطمئن و با امکان تخلیه آب باشد و همچنین در برابر خوردگی مقاوم باشد7829-1 استاندارد 6-5مطابق بند کنترل حریم هاي ایمنی سیستم ذخیره سازي7

7829-1 استاندارد 6-5مطابق بند کنترل حریم هاي ایمنی سیستم ذخیره سازي8
اطراف مخازن باید توسط نرده اي از جنس توري فوالدي یا چیزي مشابه آن که با گروه مخازن فاصله یک متري 

دارد احاطه شده باشد
*

7829-1 استاندارد 6-5مطابق بند کنترل حریم هاي ایمنی سیستم ذخیره سازي9
سقف و سازه باید طوري طراحی شده که از ریزش برف و باران بر روي مخازن و تاسیسات جلوگیري نموده و 

.عبور گاز آزاد باشد و امکان حبس شدن گاز وجود نداشته باشد
*

*( متر مکعب استاندارد283 ) لیتر آبی 1200کنترل رعایت حد مجاز ذخیره گاز در اتاق هاي بسته به میزان 12054 استاندارد  2-7-5مطابق بند کنترل حریم هاي ایمنی سیستم ذخیره سازي10

پرخطر*.در فاصله سه متري توزیع کننده و نازل نباید منبع قابل اشتعال وجود داشته باشد7829-1 استاندارد 7-4مطابق بند کنترل حریم ایمنی توزیع کننده ها11

پرخطر*توزیع کننده- رعایت فواصل ایمنی مطابق با جدول ب7829-1 استاندارد 3-2-5مطابق بند کنترل حریم ایمنی توزیع کننده ها12

13
کنترل حریم ایمنی ابعاد و مشخصات اتاق و اتاقک 

کمپرسور
پرخطر*حصارکشی مخازن ذخیره و کمپرسور- رعایت فواصل ایمنی مطابق با جدول الف7829-1 استاندارد 3-2-5مطابق بند 

14
کنترل حریم ایمنی ابعاد و مشخصات اتاق و اتاقک 

کمپرسور
* سانتی متري بین کمپرسور و دیوار رعایت شده باشد90در  داخل اتاق بایستی فاصله حداقل 7829-1 استاندارد 4-6مطابق بند 

15
کنترل حریم ایمنی ابعاد و مشخصات اتاق و اتاقک 

کمپرسور
7829-1 استاندارد 4-6مطابق بند 

 متر 1/1کنترل  وجود دو مسیر ورودي غیر مستقیم که در دو سر یکی از قطرهاي اتاق قراردارند با حداقل عرض 

براي چرخش در اتاق کمپرسور
*

16
کنترل حریم ایمنی ابعاد و مشخصات اتاق و اتاقک 

کمپرسور
*کنترل درب ورودي باید به بیرون باز شود7829-1 استاندارد 4-6مطابق بند 

17
کنترل حریم ایمنی ابعاد و مشخصات اتاق و اتاقک 

کمپرسور
12054 استاندارد 4-5مطابق بند 

اتاقک می بایست کمپرسور را در برابر آثار سو جوي، کاهش انتقال سروصدا تجهیزات به محیط، جلوگیري از وارد 

آمدن ضربه به تجهیزات، عدم دسترسی افراد غیر مسئول را فراهم کند
*

18
کنترل حریم ایمنی ابعاد و مشخصات اتاق و اتاقک 

کمپرسور
*.سقف اتاق و اتاقک بایستی از مصالح سبک و قابلیت پرتاب به سمت باال در زمان انفجار را داشته باشد12054 استاندارد 4-5مطابق بند 

19
کنترل حریم ایمنی ابعاد و مشخصات اتاق و اتاقک 

کمپرسور
خطر متوسط*.اتاقک ها باید درب تردد براي اپراتور را داشته و به راحتی باز شود12054 استاندارد 4-5مطابق بند 

20
کنترل حریم ایمنی ابعاد و مشخصات اتاق و اتاقک 

کمپرسور

7829-1 استاندارد 8-4-6مطابق بند 

(احداث در طبقات باالتر)
*کنترل اینکه در مناطق غیر شهري اطراف کمپرسور با توري هاي مقاوم پوشیده شود

21
کنترل حریم ایمنی ابعاد و مشخصات اتاق و اتاقک 

کمپرسور

7829-1 استاندارد 8-4-6مطابق بند 

(احداث در طبقات باالتر)
* متر5کنترل محلی براي عبور ماشین در زیر طبقات تا ارتفاع حداقل 

22
کنترل حریم ایمنی ابعاد و مشخصات اتاق و اتاقک 

کمپرسور

7829-1 استاندارد 8-4-6مطابق بند 

(احداث در طبقات باالتر)
*کنترل راه پله دسترسی که از مسیرهاي عمومی قابل دسترسی بوده و نشان و عالمت خروج نصب شود

17 از 13صفحه 
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23
کنترل حریم ایمنی ابعاد و مشخصات اتاق و اتاقک 

کمپرسور

7829-1 استاندارد 8-4-6مطابق بند 

(احداث در طبقات باالتر)
* متر بوده و در دو طرف نرده محکم نصب شده باشد1/1 کنترل عرض مسیر عبور باید حداقل 

24
کنترل حریم ایمنی ابعاد و مشخصات اتاق و اتاقک 

کمپرسور

7829-1 استاندارد 8-4-6مطابق بند 

(احداث در طبقات باالتر)
*. متر باشد2/30کنترل ارتفاع راه رو ها باید حداقل 

25
کنترل حریم ایمنی ابعاد و مشخصات اتاق و اتاقک 

کمپرسور

7829-1 استاندارد 8-4-6مطابق بند 

(احداث در طبقات باالتر)
* پله متوالی در هر مرحله بیشتر نباشد21کنترل اینکه کلیه پله ها یک اندازه باشد و از 

26
کنترل حریم ایمنی ابعاد و مشخصات اتاق و اتاقک 

کمپرسور

7829-1 استاندارد 8-4-6مطابق بند 

(احداث در طبقات باالتر)
*کنترل نصب پله اضطراري مجزا

27
کنترل حریم ایمنی ابعاد و مشخصات اتاق و اتاقک 

کمپرسور

 7829-1 استاندارد 9-4-6  مطابق بند 

(احداث در طبقات باالتر)

کنترل دیواري بتونی محل نگهداري کمپرسور و مخازن در صورت قرار گیري تجهیز در ارتفاع و در صورتی که 

.جایگاه در منطقه مسکونی باشد
*

28
کنترل حریم ایمنی ابعاد و مشخصات اتاق و اتاقک 

کمپرسور

7829-1 استاندارد 5-4-10  مطابق بند 

(احداث در طبقات باالتر)

تجهیزات فشرده سازي و مخازن ذخیره که باالتر از سه متر از سطح زمین نصب می شوند عالوه بر تجهیزات 

.اطفاي حریق بایستی به سیستم آب پاش نیز مجهز باشند
*

*.مسیر تردد خودرو به جایگاه طوري طراحی گردد که دسترسی آسان باشد 7829-1 استاندارد 1-1-7مطابق بند فضاي تردد و حرکت خودروها29

7829-1 استاندارد 1-1-7مطابق بند فضاي تردد و حرکت خودروها30
مغایرتها )کنترل نحوه قرار گرفتن سکوها و زاویه گردش خودروها و شیب سطح جایگاه براساس الزامات استاندارد 

(در بخش توضیحات ارائه شود
*

7829-1 استاندارد 1-1-7مطابق بند فضاي تردد و حرکت خودروها31

کنترل فضاي داخل جایگاه که نباید به عنوان مسیر تردد سایر خودرها استفاده شود مگر با تایید مقام - الف

. ذیصالح باشد

در زمانی که خودروها براي سوخت گیري توقف کرده اند نباید مسیر تردد سایر خودروها مسدود گردد و فضا - ب

اشغال شود،

پرخطر*

*5کنترل ابعاد سکوي سوخت گیري و مسیر هاي ورودي و خروجی مطابق با جدول شماره یک و شکل 7829-1 استاندارد 2-1-7مطابق بند کنترل ابعاد و فواصل جایگاه32

* متر6کنترل فواصل بین سکوهاي سوخت گیري موازي حداقل7829-1 استاندارد 2-1-7مطابق بند کنترل ابعاد و فواصل جایگاه33

* متر6/5کنترل عرض ورودي و خروجی به جایگاه حداقل اندازه 7829-1 استاندارد 2-1-7مطابق بند کنترل ابعاد و فواصل جایگاه34

7829-1 استاندارد 3-1-7مطابق بند کنترل سکوي  سوختگیري در جایگاه35
در صورتی که توزیع کننده ها به صورت نصب ردیفی در یک یا چند سکوي سوختگیري هستند نباید این موضوع باعث 

.جلوگیري از استفاده همزمان تمام شیلنگها شود
خطر متوسط*

*کنترل ارتفاع سایبان حداقل پنج متر از سطح زمین7829-1 استاندارد 3-1-7مطابق بند کنترل سکوي  سوختگیري در جایگاه تک منظوره36

7829-1 استاندارد 3-1-7مطابق بند کنترل سکوي  سوختگیري در جایگاه37
 20درصورتیکه ارتفاع سکو کمتر از )کنترل ارتفاع سکوي سوخت گیري و مقاومت در برابر برخورد با خودرو 

(.سانتی متر باشد الزم است حفاظ نصب گردد
*

7829-1 استاندارد 4-1-7مطابق بند کنترل اماکن اطراف و داخل جایگاه سوخت گیري38
کنترل عدم ایجاد مزاحمت براي مسیرهاي ورودي و خروجی به جایگاه در صورت وجود نواحی و اماکن مانند 

کارواش، تعویض روغن  فروشگاه الستیک و پارکینگ و غیره
*

*.عدم وجود شکاف ، ترک و گسستگی در سازه هاي بتونی تجهیزات کنترل گردد7829-1 استاندارد 1-3-9مطابق بند کنترل فونداسیونها و سازه هاي بتنی39

40
در  (ESD)کنترل نصب و عملکرد کلید قطع اضطراري

ورودي یا داخل ساختمان اداري
7829-1 استاندارد 6-10مطابق بند 

در ورودي یا داخل ساختمان اداري که پرسنل شیفت صبح و  (ESD)کنترل نصب و عملکرد کلید قطع اضطراري

شب بصورت دائم حضور دارند
پرخطر*

*کنترل نصب صاعقه گیر در جایگاه7829-1 استاندارد 7-10 مطابق بند کنترل نصب صاعقه گیر41
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7829-1 استاندارد 3-10 مطابق بند کنترل اجراي صحیح چاه ارت صاعقه گیر42
در صورت صالحدید بازرس )کنترل اجرا و بررسی گواهینامه هاي مربوط به اهم سنجی سیستم ارت  صاعقه گیر 

(آزمون اهم سنجی انجام گیرد براي تائید نتایج 
*

7829-1 استاندارد 4-10مطابق بند سیلندرهاي اطفا حریق43

 متري در 10  کیلوگرم و با شیلنگ 50سیلندرهاي چرخدار خاموش کننده پودري با ظرفیت حداقل - الف

محوطه

 لیتري آب در ساختمان اداري10سیلندر اطفا حریق - ب

کنترل دسترسی آسان به کپسول ها و تاریخ اعتبار و شارژ کپسول ها و شرایط ظاهري- پ

پرخطر*

44
کنترل وجود تابلوها و عالئم ایمنی و نصب آنها در 

محوطه جایگاه
خطر متوسط*. متري قابل خواندن باشد15کلیه تابلوها و عالئم ایمنی  نسبت به شرایط جوي مقاوم باشند و از فاصله 7829-1 استاندارد 5-10مطابق بند 

45
کنترل وجود تابلوها و عالئم ایمنی و نصب آنها در 

محوطه جایگاه
7829-1 استاندارد 5-10مطابق بند 

رانندگان عزیز براي ایمنی بیشتر شما  " تابلو در منطقه سوختگیري  باید با زمینه سفید و نوار قرمز با متن اینکه

". بار بیشتر باشد200یادآوري می شود که فشار سوختگیري هیچگاه نباید از 
خطر متوسط*

46
کنترل وجود تابلوها و عالئم ایمنی و نصب آنها در 

محوطه جایگاه
7829-1 استاندارد 5-10مطابق بند 

:عالئم زیر باید در منطقه کمپرسور، مخازن و خشک کن نصب شده باشد

!استعمال دخانیات ممنوع

منطقه گاز پرفشار

.ورود افراد متفرقه ممنوع است

خطر متوسط*

47
کنترل وجود تابلوها و عالئم ایمنی و نصب آنها در 

محوطه جایگاه
خطر متوسط*. شیلنگ سوختگیري باید یک سري از عالئم ایمنی و تابلو ها در جایگاه نصب شود10به ازاي هر 7829-1 استاندارد 3-6-4-10مطابق بند 

48
کنترل نصب تابلوهاي مربوط به بهره برداري در محوطه 

جایگاه
7829-2 استاندارد 15 مطابق بند 

CNGکنترل نصب تابلوهاي مربوط به مشخصات جایگاه 

.کنترل نصب تابلوي مربوطه که حاوي نام ، کد و سال احداث جایگاه باشد
خطر متوسط*

7829-1 استاندارد 4-1-2-9مطابق بند کنترل بهداشت در جایگاه49

بهداشت و پاکیزگی بایستی در قسمتهایی مانند کف آب راه ها، ترنچ ها، حفرهاي قرارگیري شیرها، سایبانها و 

سقفهاي مسطح در مناطق پرخطر و سایرمناطق جایگاه و همچنین پیاده روها و محلهاي عبور خودروها باید 

.از این فضاها نباید براي سایر امور استفاده شود.کامالً رعایت و کنترل گردد

خطر متوسط*

*کنترل سیستم فاضالب و جمع آوري آب هاي سطحی7829-1 استاندارد 3-2-2-9  مطابق بند (فاضالب)کنترل آبهاي سطحی در جایگاه 50

7829-1 استاندارد 3-1-8مطابق بند کنترل کانال هاي عبور لوله هاي پرفشار و کم فشار51
کنترل اجراي درپوش هاي کانال هاي لوله کشی پرفشار و کم فشار با گریتینگ هاي فوالدي مستحکم و با امکان 

تخلیه گاز و تهویه کانالها
خطر متوسط*

8

1

کنترل وجود مدارک فنی، دستورالعمل ها و نقشه هاي 

مکانیکی و الکتریکی در جایگاه

بررسی شرایط  نگهداري و تعمیرات جایگاه

 7829-2 استاندارد 16مطابق بند 

7829-2 استاندارد 2-17مطابق بند 

کنترل وجود دستورالعملهاي مربوط به بهره برداري کمپرسور و تعمیرات نگهداري رعایت شده اند و کمپرسور با 

کنترل امور مربوط به تعمیرات و )تمام متعلقات آن و تجهیزات ایمنی در شرایط کاري مناسب قرار دارند 

کنترل تمام امور تعمیرات، به غیر از - نگهداري فقط باید توسط پرسنل مجرب و آموزش دیده انجام پذیرد

کنترل وجود نقشة سیم کشی سیستم  -  (تنظیمات حین کار، باید زمانیکه کمپرسور خاموش است، انجام پذیرد

کنترل و سوابقی از تنظیمات و فهرست تمام اجزاي قابل تنظیم مثل تایمر،کلیدهاي ایمنی و غیره

*

*.مجموعة کمپرسور باید تمیز و عاري از روغن و گرد و غبار نگهداري گردد7829-2 استاندارد 16مطابق بند بررسی شرایط  نگهداري و تعمیرات جایگاه2

پرخطر*(بجز جایگاه هاي با مالکیت خصوصی)کنترل وجود یا انعقاد قرارداد  بهره برداري با شرکت صالحیتدار 7829-2 استاندارد 15مطابق بند کنترل شرایط بهره بردار جایگاه3

الزامات کلی بهره برداري جایگاه و مستندسازي
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4
کنترل وجود مدارک فنی، دستورالعمل ها و نقشه هاي 

مکانیکی و الکتریکی در جایگاه
7829-1 استاندارد 2-2-2-9 مطابق بند 

 مالک جایگاه بایستی تغییر وضعیت محیط اطراف جایگاه را جهت بررسی و تغییر فواصل ایمنی استاندارد به 

در صورت تغییر در فواصل ایمنی نسبت به ساختمانهاي اطراف ساخت دیوار ضد  ). مراجع ذیصالح اعالم کند

(.آتش الزامی است

*

دریافت گواهی اپراتوربررسی شرایط و کنترل مدارک اپراتور5
کنترل مدارک و تاییدیه دوره آموزشی صادر شده توسط تامین کننده یا سازمان فنی و حرفه اي کشور براي 

اپراتورهاي جایگاه
پرخطر*

*( ماهه، ساالنه و پنج ساله6دوره هاي ماهانه، ) بررسی مدارک و کنترل عملکرد مسئول ایمنی جایگاه 7829-1 الف، ب، پ استاندارد7-9مطابق بند بازرسی دوره اي کمپرسور6

خطر متوسط*.دفترچه وقایع روزانه کنترل گردد7829-1 استاندارد 2-1-9 مطابق بند بررسی ثبت وقایع و مستند سازي7

8
بررسی شرکت تعمیرات و نگهداشت جایگاه با لیست 

بروز شده اعالمی از شرکت پخش
پرخطر*کنترل وجود یا انعقاد قرارداد  نگهداشت و تعمیر با شرکت صالحیتدار7829-2 استاندارد 15مطابق بند 

17 از 16صفحه 



06: ویرایش 1398/01/28: تاریخ 

:تاریخ:شماره

تاریخ بازرسی:کد جایگاه:نام مالک

نوع سیستم درایر(ورودي)فشار طراحی ظرفیتسال ساختسریال اصلیتامین کنندهنام سازنده

تعداد مراحل فشرده سازيتوان مصرفی(ورودي)فشار طراحی ظرفیتسال ساختسریال شرکت تامین کنندهکشور سازنده-برند

(پیوست) شماره سریالتاریخ انقضاءسال ساختفشار و دماي کارياستاندارد ساخت(لیترآب)ظرفیت تعداد مخازنکشور سازنده-برند

(پیوست):شماره سریالفشار و دماي کاريتعداد کشور سازنده-برند

:حرارتی:فشاري

(پیوست) شماره سریالسال ساختاستاندارد شیلنگاستاندارد نازلتعداد نازلتعداد کشور سازنده-برند

بازرسین

 ارائه گردد9426اطالعات تکمیلی در چک لیست استاندارد * : ثبت مشخصات شیر مخازن

مدیر فنی شرکت بازرسی مسئول فنی جایگاه

(.در صورت وقوع شرح حادثه و علل وقوع آن از مالک اخذ گردد)        □خیر     □آیا تا به حال جایگاه حوادثی مانند انفجار یا آتش سوزي داشته است؟              بلی  

PRDنوع 

:  ثبت مشخصات دیسپنسر

امضاء/ مهر / تاریخ 

پیوست شماره یک

ASME SEC8 DIV1 و براي مخازن تحت فشار استاندارد ASME B31.3در ساخت درایر براي لوله کشی استاندارد 

ثبت مشخصات مخازن  

 ارائه گردد9426اطالعات تکمیلی در چک لیست استاندارد * 

:نام جایگاه

ثبت مشخصات پالک درایر

:(شماره استاندارد ذکر شود)  یا استاندارد مشابه ISO13707  یا API618 استاندارد کمپرسور ثبت مشخصات پالک کمپرسور

: پارتISO 9809:شماره استاندارد ساخت مخازن

آیا درایر با برند و ظرفیت ذکر شده شامل تاییدیه نوع  می باشد؟

آیا  کمپرسور با برند و ظرفیت ذکر شده شامل تاییدیه نوع  می باشد؟


