BIZTONSÁGI ELÖINTÉZKEDÉSEK AZ ESETLEGES BALESETI VESZÉLYEK ELKERÜLÉSÉRE

csiszolòszerszàmok hasznàlatàra
vonatkozò biztonsàgi javaslatok

Làrma, zaj

•

Az EN 353 szabvàny szerint a fülvèdö hasznàlata – függetlenül a zaj intenzitàsàtòl – a kèzi
köszörügèpek alkalmazàsànak összes esetèben ajànlatos.
Gyözödjön meg mindig a köszörüszerszàm alkalmassàgàròl az adott munkàra vonatkozòan. A
nem megfelelö gyàrtmànyok rendkivüli zajt okozhatnak.

•

Vibràciòk, rezgèsek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Kèzi köszörügèppel vagy kèzzel vezetett munkadarabbal kapcsolatos munkafolyamatok
sèrülèseket okozhatnak a vibràciòk miatt.
Haladèktalanul intèzkedjen, ha több mint 10 percnyi megszakitàs nèlküli köszörülès utàn
bizsergèst, szùràst vagy zsibbadàst èrez.
Mivel a rezgèseket hidegebb munkakörülmènyek között erösebbeknek èrezzük, ezèrt
ajànlatos a kezek melegen tartàsa, valamint a kezek ès az ùjjak rendszeres mozgatàsa.
Hasznàljon modern gèpeket, melyeknek alacsony a rezgèsszintje.
Mindig ügyeljen szerszàmànak kifogàstalan àllapotàra; kapcsolja ki rögtön a gèpet erös
rezgèsek fellèpèsènek esetèn ès ellenöriztesse azt.
Hasznàljon mindig jòminösègü köszörüszerszàmokat ès gondoskodjon azoknak
kifogàstalan müszaki àllapotàròl.
Tartsuk a rögzitö tànyèrokat ès a köszörütànyèrt jò müszaki àllapotban ès cserèljük ki öket
kopàs vagy deformàciò esetèn.
Ne tartsuk a munkadarabot vagy a gèpet hasznàlatkor tùl szorosan ès ne gyakoroljunk tùl
nagy nyomàst a köszörüszerszàmra.
Kerüljük el lehetösèg szerint a köszörüszerszàm szünet nèlküli hasznàlatàt.
Hasznàljon mindig megfelelö minösègü köszörüszerszàmokat, mert alkalmatlan
gyàrtmànyok rendkivüli rezgèseket okozhatnak.
Feltètlenül ügyeljen a vibràciò àltal okozott testi tünetekre – szüksèg esetèn kèrjen orvosi
tanàcsot.

ujrahasznosìtàs/megsemmisitès
•
•
•
•

Hasznàlt vagy tönkrement köszörüszerszàmokat a helyi vagy a nemzeti elöìràsok szerint
kell ùjrahasznosìtani vagy megsemmisiteni.
Tovàbbi informàciòkat erre vonatkozòan a szàllitò biztonsàgi adatlapjàn lehet talàlni.
Vegye mindig figyelembe, hogy a köszörüszerszàm a hasznàlat folyamàn elszennyezödhet.
A kiselejtezett köszörüszerszàmokat meg kell semmisiteni, hogy ezzel megakadàlyozzuk az
ùjrahasznàlatukat.
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Kèrjük tovàbbitsa ezt a biztonsàgi összefoglalòt a csiszolòszerszàmok hasznàlòinak
Az összefoglalòban talàlhatò biztonsàgi javaslatok betartàsa fontos a
csiszolòszerszàmok hasznàlòi szemèlyes biztonsàgànak èrdekèben

FONTOS INFORMACIO
Mindent elkövettünk annak
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utalàsok
pontosak
ès
idöszerüek legyenek. Hibàkèrt,
kihagyàsokèrt , valamint
kèsöbbi kàrokèrt azonban nem
vàllalunk felelössèget
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A csiszolòszerszàmok helytelen hasznàlata rendkivül veszèlyes.
• Feltètlenül vegye figyelembe a köszörügèpen, vagy a csiszolòszerszàmon talàlhatò
utalàsokat.
• Gyözödjön meg arròl, hogy a csiszolòszerszàm megfelel-e a kèrdèses alkalmazàsnak.
• Tartsa be a csiszolòszerszàmok szakszerü kezelèsère ès tàrolàsàra vonatkozò
utasitàsokat.
Legyen mindig a lehetsèges veszèlyek teljes tudatàban a csiszolòszerszàmok hasznàlatànak
ideje alatt ès tartsa be az alàbbi tèmàkhoz javasolt biztonsàgi intèzkedèseket:
• Testi èrintkezès a munkasebessèggel müködö csiszolòszerszàmmal
• Sèrülèsek a csiszolòszerszàm müködès közbeni törèsènèl, robbanàsànàl
• A köszörülèsi folyamatnàl keletkezö abraziv szemcsèk, szikràk, gàzok ès porok
• Zaj, làrma
• Vibràciòk, rezgèsek.
Csak olyan csiszolòszerszàmokat alkalmazzon, amelyek a legmagasabb biztonsàgi
követelmènyeknek megfelelnek. Ezeken a gyàrtmànyokon mindig feltüntetik a mindenkori
EN-szabvàny szàmàt, ès/vagy az „oSa”- màrkajelet.
• EN 12413 szabvàny, amely a kötöanyagos köszörütestekre vonatkozik
• EN 13236 szabvàny, CBN- vagy gyèmàntbòl kèszült köszörütestek rèszère
• EN 13743 szabvàny, amely speciàlis csiszolòanyagokra (vulkànfibertàrcsa,
lammellàs korong, legyezölapos tàrcsa ès lamellàs csaposkorong) vonatkozik.
Ne dolgozzon soha olyan köszörügèpen, amelynek a müködèsi àllapota nem kielègitö vagy
amelyik meghibàsodott alkatrèszekkel rendelkezik.
A munkaadòk kèszìtsèk el a köszörülèsi folyamatok kockàzatossàgi felmèrèsèt, hogy
esetenkènt a legalkalmasabb biztonsàgi elökèszületeket tudjàk eszközölni. Biztositsàk, hogy
alkalmazottaik kikèpzèse feladataik ellàtàsàra elegendö legyen.

Ez az összefoglalò csak a legfontosabb biztonsàgi ajànlàsokat tartalmazza. A
csiszolòszerszàmok biztos alkalmazàsàt tartalmazò tovàbbi informaciòkat terjedelmes
biztonsàgi elöiràsok formàjàban (Safety Codes) a FEPA – tòl lehet beszerezni :
• FEPA biztonsàgi elöìràsok a kötöanyagos- valamint gyèmànt ès CBN köszörütestekre
vonatkozòan
• FEPA biztonsàgi elöìràsok az èpitöiparban ès a köbànyàszatban hasznàlatos CBN- ès
gyèmànt köszörüszerszàmok rèszère
• FEPA biztonsàgi elöìràsok csiszolòvàszonra ès hasonlò termèkekre vonatkozòan
(Coated Abrasives)

BIZTONSÀGI ELÖINTÈZKEDÈSEK AZ ESETLEGES BALESETI VESZÈLYEK
ELKERÜLÈSÈRE
A köszörüszerszàmmal törtènö testi èrintkezès
•
A köszörüszerszàmok alkalmazàsànàl nagy òvatossàgra ès körültekintèsre van szüksèg.
Hosszù haj összekötèse feltètlenül szüksèges, bö ruhàzat, nyakkendö ès èkszer viselèse
elkerülendö.
•
A köszörütàrcsa felszerelèse vagy kicserèlèse elött meg kell akadàlyozni a gèp nem
szàndèkozott bekapcsolàsàt. Ha szüksèges, meg kell szakitani az àramszolgàltatàst.
•
Ne kapcsolja ki soha a gèpre felszerelt biztonsàgi berendezèseket ès gyözödjön meg azok
elöìràsszerü àllapotàròl ès felszerelèsèröl, mielött bekapcsolja a gèpet.
•
Kèzi köszörügèpek alkalmazàsa vagy a köszörülèsi folyamatnàl a munkadarab kèzzel
törtènö hozzàvezetèse esetèn vèdökesztyü ès alkalmas munkaruha viselèse
•
alapvetöen szüksèges. A munkakesztyü vèdöfoka legalàbb az EN 388 szabvàny 2.
kategoriàjànak feleljen meg.
•
A gèp kikapcsolàsa utàn gyözödjünk meg arròl, hogy a gèp teljesen leàllt, mielött
felügyelet nèlkül hagyjuk..
A köszörüszerszàm törèsèböl szàrmazò sèrülèsek
•
A köszörüszerszàmok kezelèse rendkivüli körültekintèst igènyel, mert ezek könnyen
megsèrülhetnek. Alkalmazàsuk elött gyözödjön meg a gyàrtmànyok sèrülèsmentessègèröl.
•
Köszörüszerszàmokat ugy kell raktàrozni, hogy a nedvessèg, fagy valamint nagy
hömèrsèkletingadozàsok àltal okozhatò kàros hatàsokat ès a fizikai sèrülèseket el tudjuk
kerülni.
•
Csiszolòvàszonokat 18 –22°C közötti hömèrsèkleten ès 45-65 % relativ nedvessègtartalom mellett kell tàrolni.
•
Csiszolòszalagokat legalàbb 50 mm àtmèröjü rudakon vagy kampòkon kell raktàrozni.
•
Ne hasznàljon soha köszörüszerszàmokat a megadott szavatossàgi idön tùl. Ha nincs
megadva a szavatossàgi idö, akkor a következö felhasznàlhatàsi idötartamokat vegye
tekintetbe: müanyag ès shellack kötèsü termèkek 3 èv, gumikötèsü köszörütàrcsàk: 5 èv,
keràmiai kötèsü köszörütàrcsàk: 10 èv.
•
Vegye figyelembe a köszörülèsi termèkeken, illetve azok csomagolàsàn talàlhatò
figyelmeztetö ès biztonsàgi utalàsokat:
csak zàrt munkatèrben hasznàlhatò
-

Nem engedèlyezett kèzi, vagy kèzi
hozzàvezetèsü köszörülèshez

Tartsa be a biztonsàgi elöìràsokat

Nem engedèlyezett nedves
köszörülèshez

Hasznàljon vèdöszemüveget

Nem engedèlyezett oldalazò
köszörülèshez

Hasznàljon fül – zajvèdöt

Ne hasznàlja, ha megrongàlodott
Hasznàljon vèdökesztyüt
Csak tàmasztòtànyèrral eggyütt engedèlyezett
csak nedves köszörülèshez
hasznàlhatò

Hasznàljon porvèdö àlarcot
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Hasznàljon mindig az adott munkàra alkalmas köszörüszerszàmot. Ne hasznàljon soha
nem egyèrtelmüen azonosithatò szerszàmokat.
A tàrcsa felszerelèsènèl vegye figyelembe az etiketten vagy a köszörüszerszàmon
feltüntetett utalàsokat, pl. a forgàsi irànyra vagy a felfogàs mòdjàra vonatkozòan.
A tàrcsa felszerelèsènèl soha ne alkalmazzon eröszakot ès ne eszközöljön vàltoztatàsokat a köszörüszerszàmon.
Ne lèpje tùl soha a tàrcsa maximàlisan megengedett munkasebessègèt.
Gondoskodjon arròl, hogy mindig a cèlnak megfelelö felfogò tànyèrok kerüljenek
hasznàlatra ès hogy ezek mindig jò àllapotban, szennyezès (pl. köszörülèsi) - mentesen
legyenek.
Ahol elö van ìrva, hasznàljon papir- vagy müanyag közbülsö betètet a köszörü-tàrcsa ès a
felfogò tàrcsàk között.
Ne hùzza meg a feszitöcsavart tùlsàgosan erösen.
A tàrcsa felszerelèse utàn egy legalàbb 30 màsodpercig tartò probaüzemeltetèst kell
vègezni, a tàrcsàt munkasebessèggel pörgetni a szakszerüen felszerelt vèdöburkolat alatt.
Ugy tartòzkodjon a köszörügèp mellett, hogy a köszörütàrcsa esetleges robbanàsànàl a
szètrepülö darabok önt ne tudjàk eltalàlni.
Soha ne tàvolìtsa el a vèdöburkolatot a gèpböl; gondoskodjon arròl, hogy a vèdöburkolat
mindig jò müszaki àllapotban legyen ès szakszerüen legyen felszerelve.
A munkadarabot biztosan ès szakszerüen kell befogni; a munkadarab felfogàsàt helyesen
ès stabilan kell elvègezni.
A köszörügèpet csak akkor szabad beìnditani, ha a tàrcsa ès a munkadarab között nincs
èrintkezès.
A köszörütest mechanikus megrongàlàsàt, amit eröràhatàs, lökèsek vagy felmelegedès
àltal lehet eszközölni, mindenkèppen el kell kerülni.
Köszörüljünk mindig a köszörütest rendeltetèsszerü felületèvel. Kerüljük el a
csiszolòszalagok szèleivel törtènö köszörülèst, hasznàljuk ehhez lehetösèg szerint a
szalagok kötzepsö sàvjàt.
Kerüljük el a leblokkolàst ès az egyenlötlen kopàst, hogy ezzel biztosìtsuk a köszörüszerszàm hatèkony munkateljesitmènyèt. Ha szüksèges, hajtsuk vègre rendszeresen a
leszabàlyozàst.
A köszörügèp kikapcsolàsa utàn hagyjuk a köszörütestet termèszetes uton leàllni anèlkül,
hogy annak a felületère nyomàst gyakorolnànk.

•

A gèp leàllitàsa elött kapcsoljuk ki a hütöfolyadèk beadagolàsàt ès pörgessük ki a
felesleges hütö/kenöfolyadèkot a köszörütàrcsàbòl.
• Nem üzemelö csiszolòszalagokat kifeszitetlen àllapotban kell hagyni.
Abraziv szemcsèk, szikra- por- ès ködkèpzödès
• A köszörüpor belèlegzèse tüdökàrosodàshoz vezethet.
• Minden szàraz köszörülèsi folyamatot porelszìvò berendezèssel kell ellàtni.
• Soha ne hasznàljon köszörütesteket èghetö folyadèkok közelèben.
• Szàraz köszörülèsnèl porvèdö àlarcok hasznàlata az EN 149 szerint akkor is ajànlatos, ha van
•
•
•
•
•
•

elszivò berendezès.
Vèdöburkolatot vagy –fedelet ugy kell beàllitani, hogy azok a keletkezö szikràkat ès
köszörüszemcsèket a munkavègzö testètöl eltèritsèk.
A közelben tartòzkodò szemèlyek vèdelmère kiegèszitö intèzkedèsek szüksègesek.
Vèdöszemüveg hasznàlata minden köszörülèsi folyamatnàl alapvetöen ajànlatos.
Kèzi köszörülèshez vèdöszemüveg vagy – àlarc viselèse ajànlatos.
A vèdöszemüveg biztonsàgi fokànak kivàlasztàsàhoz az EN 166 szabvàny B fokozata irànyadò.
Vàlassza mindig az igazàn alkalmas köszörüszerszàmot! A nem megfelelö gyàrt- mànyok sok
köszörüszemcsèt veszitenek ès nagy porkèpzödèst okozhatnak.

