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Чек лист 
Посудини, що працюють під тиском 

 

№ п/п Список питань, що перевіряються 

Позначка про 
відповідність 

Так Ні Н/П  

1. Організація безпечного виконання робіт на робочому місці 

1.1 Змінний журнал є у наявності.    

1.2 Технологічні карти та схеми включення посудин на робочих місцях є.    

1.3 Місця встановлення посудин огороджені.    

1.4 Безпечний доступ до робочих місць забезпечено.    

1.5 Освітленість робочого місця персоналу є достатньою.    

1.6 
Освітленість місць встановлення контрольно-вимірювальних приладів є 
достатньою. 

   

1.7 Сторонні матеріали у місцях встановлення посудин відсутні.    

1.8 
Таблички з інформацією про найменування, реєстрацію, рік виготовлення 
та проведення періодичного огляду посудин є, дати дійсні. 

   

1.9 
Журнал перевірки працездатності запобіжних клапанів в наявності, 
відповідні записи є. 

   

1.10 Знаки безпеки у наявності.    

1.11 
Витратні матеріали присутні у кількості, що не перевищує добову 
потребу. 

   

1.12 
Інформація про відповідальних осіб за справний стан, безпечну 
експлуатацію та нагляд є. 

   

2. Безпечна експлуатація обладнання 

2.1 Механізми приводів компресора, що обертаються, огороджені.    

2.2 Манометри повірені.    

2.3 
На манометрах вказано граничне значення дозволеного тиску  
(червона риса на шкалі або стрілка на корпусі). 

   

2.4 Видимі пошкодження обладнання відсутні: 

- контрольно-вимірювальних приладів;    

- запірної арматури;    

- запобіжних пристроїв;    

- корпусів посудин.    

2.5 Підтікання мастила під компресорами відсутні.    

2.6 
Підключення електроустановок здійснено з дотриманням правил безпеки 
(ізоляція, ущільнення вводів). 

   

2.7 Ділянки аварійного скидання тиску захищені.    

2.8 
Викид надлишкового тиску спрямований у бік місць можливого 
перебування персоналу. 

   

2.9 Фланцеві з'єднання огороджені.    

2.10 Вентилі та засувки марковані. Вказівники «Відкрито/закрито» є.    

2.11 Вентилі та засувки мають можливість блокування.    

2.12 Колірні позначення труб та позначення напряму потоку середовища є.    
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3. Особиста та колективна безпека 

3.1 
Засоби індивідуального захисту в наявності є (ЗІЗ відповідно до 
виконуваної роботи). 

   

3.2 Працівники навчені та мають відповідні посвідчення.    

3.3 
Під час виконання ремонтних робіт цільовий інструктаж проведено, 
підписи в наряді-допуску є. 

   

3.4 Інструкції з охорони праці є та знаходяться на робочих місцях.    

3.5 Саморобний інструмент відсутній.    

3.6 Порядок дій у разі перевищення робочого тиску відомий персоналу.    

4. Безпека оточуючих 

4.1 
Заходи щодо запобігання доступу сторонніх осіб виконані (знаки, двері, 
огорожі, замки). 

   

 


