CARASKAL VİNÇ’LE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI
(İKMD – TL – 09)
Vinci çalıstırırken tüm emniyet kurallarını inceleyiniz ve kurallara muhakkak uyunuz.
Tüm kaldırma ekipmanı operatörleri fiziksel ve zihinsel olarak uygun sekilde eğitilmis olmalıdır.
Kaldırma, indirme ve tasıma sırasında yükün bir personele veya engele takılmadığına emin olun.
Vincinizi nominal kapasiteden fazla yük kaldırmak için kullanmayın.
Tüm personel tavan vincine ve yüke yaklasma konusunda uyarılmıs ve bilgilendirilmis olmalıdır.
Tamburun üzerinde her zaman en az iki sarım halat bulunmalıdır. Buna azami dikkat
sarfedilmelidir.
7. Vinç operatörünün dikkatini dağıtmayın.
8. Tüm kanca emniyet mandalı, sapan ve diğer kanca bağlantılarının emniyetli operasyon için
uygun usulde olduğuna emin olunuz.
9. Tüm yük dikey bir doğrultuda kaldırılmalı ve halat daima tambur yivinde tutulmalıdır.
10. Kaldırmadan önce yükün kancaya emniyetli ve uygun sekilde bağlanmıs ve dengelenmis
olduğundan emin olun.
11. Halatı kaynakta sasi olarak veya harhangi bir sekilde zarar verici bir uygulama için kullanmayın.
12. Onay almadan ceraskal üzerinde hiçbir değisiklik ve tamirat yapmayın.
13. Ceraskalı herhangi baska cisimle doğrudan tema ettirmekten kaçının.( Çarpma veya temas )
14. Yükü ceraskalda asılı olarak tutmayın.
15. Yükü kaldırmadan önce limit salterlerinin görevlerini yaptıklarına emin olun ve limit salterlerini
normal durdurma kullanmayın. Normal duruslarda butondan elinizi çekin.
16. Yürüme yolunda veya servis platformunda personel varken kreyn çalıstırmamalıdır.
17. Kaldırma isleminden önce tüm ekipmanın istenen sekilde çalıstığına emin olun. Bir arıza rapor
edildiğinde servisine basvurun.
18. Kanca ve limit salterleri çalısma yönünün butonda belirtilen yönde olmasını sağlayınız.
19. Kancanın hareket serbestliği olduğundan emin olun.
20. Yükü sallamaktan veya silkelemekten kaçının.
21. Ceraskalı bükülmüs, dolasmıs veya tahrip olmus halatla kullanmayın.
22. Ekipman üzerindeki etiket , levhaları kaldırmayın ve kapatmayın.
23. Vincinizi mutlaka her üç aylık periyodik bakımını yetkili firma/şahıslara yaptırıp kontrol belgesi
alınız. Bu aynı zamanda is güvenliğinin ilk kuralıdır.
24. Halat kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Şu hususlara dikkat edilmelidir.
25. Kopuk teller
26. Asınmıs ve yıpranmıs teller
27. Halat çapında azalma
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28. _ Kozozyon
_ Yetersiz yağlama
_ Halat ucundaki bağlantılardaki asınma
_ Kordonlarda ezilme , yassılasma veya sıkısma
_ Hatvenin bozulması ve kordondaki uzama
_ Kus kafesinin olusması
_ Asırı asınmıs bölgelerin olusması
_ Isı zararları , yanmaları , elektrik ark kaynağı zararları
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