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Atölye Yerleş�m�

Parça Fırlatma İhtimali Olan Aletler

Atölyede çalışırken üzer�nde çalıştığımız parçadan veya mak�nelerden fırlayan parçalar
tarafından yaralanma sık karşılaşılan kaza türler�ndend�r. Parça fırlatma �ht�mal� olan
parçalara torna, freze, matkap, CNC tezgahlar, avuç taşlama g�b� mak�nalar örnek
ver�leb�l�r.

Bu tarz kazalardan korunmak �ç�n bazı temel güvenl�k kurallarına uymamız gerek�r.
Örneğ�n parça fırlatma �ht�mal� olan mak�nalar �le çalışıyorsak, güvenl�k gözlükler�m�z�,
sperl�k ve eld�ven g�b� ek koruyucu malzemeler� takmamız gerekmekt�r. Yapacağımız 
 �şleme uygun mak�nayı seçmel�, matkap tarzı mak�nalar kullanıyorsak uygun ucu
taktığımıza em�n olmalıyız.

Talaş Çıkarma İhtimali Olan Parçalar

Torna, freze g�b� mak�nalar çalışırken talaş çıkarırlar. Bu parçaların sıçrayıp gözümüze
gelmes� büyük sorunlar çıkarab�l�r. Bu kazalardan kaçınmak �ç�n almamız gereken
önlemler benzerd�r. Parça sab�t olmalı ve güvenl�k gözlükler�m�z takılı olmalı. Ancak bu
tarz büyük parçalarda bazı farklı tehl�keler de bulunur. O yüzden atölye �çer�s�ndek�
konumlandırmaları çok öneml�d�r. Bu mak�nalar yerleşt�r�l�rken arka tarafları geç�ş
yoluna bakacak şek�lde yerleşt�r�lmel�d�r k� mak�ne �le �ş� olmayan �nsanlar oradan
geçerken herhang� b�r sorunla karşılaşmasın.

Montaj Aşaması

Bazen çek�ç �le çalışırken vurduğumuz yerden ufak parçalar fırlayab�l�r. Bunun �ç�n
öncel�kle üzer�nde çalıştığımız parçanın sab�t olduğuna em�n olmalıyız. Çek�ç,
düşeb�lecek yerlerde konumlandırılmamalıdır. Duvara asmak g�b� yöntemlerden
z�yade alet çantasının �çer�s�nde bulundurulması daha uygundur.

Tehl�ke oluşturma �ht�mal� olan bu parçaları atölyede sık çalışılan yerlerden uzak
tutmalıyız, böylece daha güvenl� b�r çalışma ortamı oluşturab�l�r�z. Ayrıca matkap, avuç
taşlama g�b� aletler üzer�nde uç değ�ş�kl�ğ� vs. yaparken mak�nanın pr�zden
çıkarıldığına em�n olmalıyız.

Atölye sürekl� olarak tem�z ve derl� toplu tutulmalıdır. Ayrıca s�ze sağlanan güvenl�k
ek�pmanlarını g�ymel�s�n�z.

 



Atölyede tehl�keye neden olab�lecek ek�pmanlar sadece büyük ek�pmanlar değ�ld�r.
Matkap, avuç taşlama g�b� aletler �le çalışırken de etrafa parça saçılab�l�r. Bu parçalar
kullanımı b�tt�ğ�nde pr�zden çıkartılıp sab�t b�r yere yerleşt�r�lmel�d�r.

Matkap kullanırken ve matkap uçları �şlenecek parçaya ve üzer�nde çalışılacak zem�ne
uygun seç�lmel�d�r, matkap ucunun kovana tam oturmasına d�kkat etmel�y�z.
Del�necek parça kes�nl�kle hareketl� olmamalıdır.

Bant zımpara kullanırken de uygun göz koruyucu ve s�perl�kler kullanılmalıdır. Toz
üreteb�lecek b�r malzemeyle çalışılıyorsa uygun solunum yolu koruyucuları
kullanılmalıdır. Zımpara bandı değ�şt�r�leceğ�, ayarlama yapılacağı veya toz toplayıcı
boşaltılacağı zaman alet güçten kes�lmel�d�r.

Kıvılcım çıkaran aletler
 Taşlama, zımpara g�b� aletler kullanırken kıvılcım çıkma �ht�mal� olab�l�r ve bunlardan
korunmak �ç�n almamız gereken önlemler�n başında güvenl�k gözlüğü gel�r. Bunun
dışında kalın �ş eld�venler� takmalı ve mümkün olduğunca d�kkatl� çalışmalıyız. Bu
aletler kullanılmadığı süreçte f�ş� çıkarılmış olmalı ve sık kullanılan yerlerden mümkün
olduğunca uzağa konumlandırılmalı. Yerde durması sakıncalı olduğu �ç�n mümkünse
uygun b�r yere sab�tlenmel�.

Business Ekibinin Çalışma Alanı

 Bus�ness Ek�b�n�n çalışma alanı tehl�kel� eşyaların bulunduğu yerlerden uzak olmalı.
Masa, sandalye, klavye g�b� malzemeler ergonom�k olmalı. Pr�zler dağınık olmamalı ve
kopuk pr�ze sah�p ürünler kullanılmamalı. Çalışmaların yapıldığı alanlarda aceleyle
çalışan �nsanlar olduğu �ç�n mümkün olduğunca ortamdan �zole, robotla �lg�lenen
�nsanlardan uzakta çalışmak öneml�d�r. Mon�törler kullanıcılardan 45-60 sant�m
uzaklığında olmalıdır.
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