
SAFETY NAZİF 
Bölüm 8: Yüksek R�skl� Alet Kullanımları



t e a m c y m u r g h s . c o m

Kes�c� matkap ucunu, del�necek parçanın c�ns�ne ve kalınlığına göre seç�n.
Küçük parçaların del�nmes�nde matkaplarda mengene kullanın, kullanılamıyorsa,
özel sab�tleşt�rme aparatları yapın. Del�necek parçayı sab�t hale get�r�n.
Matkapla çalışırken parçanın del�nmes� sırasında çapak sıçrayacağını d�kkate
alarak koruyucu gözlük ve yüz s�per� kullanın.
Dönme hareket� yapan mak�nelerde, eld�ven, kolye, b�lez�k, yüzük, künye
kullanmayın.
Matkap �le çalışan b�r öğrenc�ysen�z sarkık elb�seler g�ymel�s�n�z.
Dönen matkabı malzemeye basan el�n�z�n ve destek sağlayan d�ğer el�n�z�n sağlam
ve stab�l durumda olmasına d�kkat ed�n.
Matkap tezgahlarında çalışırken parça düşmeler�ne karşı burnu kapalı ve sağlam
ayakkabılar g�y�n.
Elektr�kl� el Matkabı �le çalışırken başkalarını uzakta tutun. D�kkat�n�z dağılacak
olursa Matkabın kontrolünü kaybedeb�l�rs�n�z. 

Alet� çalıştırmadan önce havyanın ucunun yuvasına sıkı b�r şek�lde
yerleşt�r�ld�ğ�nden em�n olun.
Denemek amacıyla düğmeye basın ve b�rkaç dak�ka çalışır durumda bırakın.
Leh�mleyeceğ�n�z yüzeyde yağı, boyayı ve balmumu g�b� k�rler� tem�zley�n,
Leh�mlemek �ç�n, havyanın ucuyla bağlantıyı b�rkaç san�ye ısıtın, ardından leh�m�
uygulayın.
Havyayı b�r kalem g�b� tutun, ancak dem�rden değ�l tutacak kısımdan tutmayı
unutmayın,
Leh�m, �y� ısıtılmış bağlantıların �ç�ne ve çevres�ne akacaktır. Güçlü b�r bağlantı
oluşturmaya yetecek kadar leh�m kullanın. Leh�m olmasını �sted�ğ�n�z yere akar
akmaz ucu bağlantıdan çıkarın. Leh�m� ve ardından ütüyü çıkarın. Leh�m soğurken
bağlantıyı hareket ett�rmemey� de unutmayın.
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YÜKSEK RİSKLİ ALETLER

Atölyede kullanab�leceğ�m�z bazı aletler �ç�n ek güvenl�k önlemler� almamız gerek�r.
Bell� başlı aletler�n �se kullanımı atölyen�zde yapılab�lse b�le bazen �ş� profesyonellere
bırakmanız daha güvenl�d�r. İşler� yapab�lme yet�m�ze göre değ�l oluşacak r�skler� en
aza �nd�recek şek�lde yapmamız gerek�r.



t e a m c y m u r g h s . c o m

Kaynak mak�nes�n� yanıcı, yakıcı malzemeler�n yanına, yakınına, üstüne, üzer�ne
kurarak çalışma yapmayın.
Mak�nen�n hava alma del�kler�n� kapatmayın.
Uzun sürel� çalışma, mak�nen�n ısınmasına ve sonucunda arızaya sebep olab�l�r, bu
sebeple uygun aralıklarla mak�nen�n soğumasına �z�n ver�n.
Mak�nen�n hareketl� parçalarına dokunmayın.
H�çb�r şek�lde kapak, panel ve koruyucuyu çıkarmayın.
Çalışma esnasında kaynakçı maskes�, eld�ven, yanmaya mukav�m emn�yet g�ys�s�
ve �ş�n özell�ğ�ne göre tarafınıza ver�len k�ş�sel koruyucu donanımları mutlak surette
kullanınız.
Kaynak sırasında kes�nl�kle boyun bağı, sarkıntılı elb�seler g�ymey�n, kol saat�, z�nc�r,
yüzük g�b� süs eşyaları takmayın.
Kaynak sırasında açığa çıkan gazları kes�nl�kle solumayın.
Şase kablolarının çıplak ve sıyrılmış olmadığına em�n olun.
Mak�neler�n topraklamalarının yapıldığından em�n olduktan sonra çalışmaya
başlayın.

Avuç taşlama motoru kullanılmadan önce mutlaka göz �le kontrol ed�lmel�, açma
kapama düğmes�n�n, mak�ne gövdes�n�n, çalışır ve hasarsız vaz�yette olduğundan
em�n olunmalıdır. Avuç taşlama motorunun topraklı pr�zden alınışından �t�baren
kordonunda herhang� b�r sıyrılma, açılma olmadığı kontrol ed�lmel�d�r. Elektr�kl� el
alet�n� kontrol ett�kten ve sağlamlığından em�n olduktan sonra k�ş�ler� alandan
uzaklaştırarak 1 dak�ka süreyle maks�mum dev�rde çalıştırarak uygun şek�lde
çalıştığını gözlemleyerek, em�n olunuz.
Çalışma alanı tem�z, tert�pl� ve �y� aydınlatılmış olmalıdır.
Yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu patlama r�sk� bulunan alanlarda
kullanmayınız. Çıkan çapaklar tutuşmaya veya patlamaya sebep olab�l�r.
İstems�z çalışmanın önlenmes� �ç�n elektr�ğe bağlamadan açma kapama
düğmes�n�n kapalı konumda olduğundan em�n olunmalıdır.
Avuç taşlama motoru kullanılırken yüz s�per� veya �ş gözlüğü kullanılmalıdır. Ayrıca
sıcak çapaklara karşı �ş eld�ven� (terc�hen der� veya ısıya karşı dayanıklı), kes�len
üründen çıkacak toz c�ns�ne uygun toz maskes� kullanılmalıdır.
Avuç taşlama motoru �le kesme yapılacak �se “kesme taşı”, taşlama, aşındırma
yapılacak �se “taşlama taşı” kullanılmalıdır. “Kesme taşı” �le aşındırma, taşlama
yapmak, “taşlama taşı” �le kesme yapmak yasaktır.
Avuç taşlama motoru atalet� neden� �le durdurma butonuna basıldıktan sonra da
taşın yavaşlayarak dönmeye devam etmes� neden� �le tamamen durmadan masa
veya yere konulmamalıdır.
Avuç taşlama motoru kullanan k�ş�ler bol elb�se, z�nc�rl� yaka kartı kullanmamalıdır.
Kesme veya taşlama yaparken ortaya çıkan kıvılcım parçacıklarının çevredek�lere
zarar vermemes� �ç�n panel, duvar konulması g�b� önlemler alınmalıdır.
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