Případová studie

Efektivní a bezpečná údržba

Ontex je přední mezinárodní skupina zabývající se osobní hygienou, která navrhuje a vyrábí vysoce kvalitní výrobky pro péči
o dítě, péči pro ženy a péči pro dospělé. Pro zákazníky, maloobchodní prodejce a institucionální i privátní poskytovatele péče po
celém světě je výběrovým partnerem.
Skupina Ontex zavedla účinné postupy Lockout/Tagout, které poskytují optimální bezpečnost a rychlost při údržbě mnoha
druhů stroj v závodě v Buggenhoutu v Belgii.

Výzva
Bezpečná a efektivní údržba
Skupina Ontex chtěla při údržbě strojů dosáhnout vysoké úrovně bezpečnosti a efektivity.
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Řešení
Realizace škálovatelného a adaptabilního systému Lockout/Tagout
K realizaci systému Lockout/Tagout na pracovišti společnost Brady nabídla spolu se specializovaným distributorem službu psaní
bezpečnostních postupů, software pro bezpečnostní postupy LINK360 a zařízení a visací zámky.
Odborníci specializovaného distribučního partnera a společnosti Brady Corporation
nejdříve navštívili závod společnosti Ontex v belgickém Buggenhoutu, aby sepsali
efektivní postupy nejlepší praxe a specifické postupy zamykání strojů. Tyto postupy
umožňují během zásahů údržby systematické odpojení strojů od všech zdrojů
energie, aby se zvýšila bezpečnost a zabránilo se nehodám na pracovišti.

Zainteresovaným stranám společnosti Ontex bylo prostřednictvím softwaru LINK360
nabídnuto přibližně 350 postupů. Tento software umožňuje snadné schvalování,
kopírování, úpravu, sdělování a škálování bezpečnostních postupů pro konkrétní
stroje. Společnost Brady upravila vzhled a působení softwaru LINK360 podle
specifikací společnosti Ontex, zavedla barevné rozlišování a specifické výběry
jazyka. Kroky postupů byly v softwaru rovněž ilustrovány pomocí obrázků, které
byly vyfoceny v závodě Ontex v Buggenhoutu, takže zaměstnanci mohou příslušné
ovládací body energií u každého stroje rychle rozpoznat, najít a uzamknout.
Na základě postupů uzamykání schválených zákazníkem vypracovali distributor
a společnost Brady podrobný plán zámků a klíčů tak, aby vyhovoval specifickým
požadavkům společnosti Ontex. Zahrnoval pečlivě stanovené hierarchie klíčů
s hlavními a generálními klíči na několika úrovních řízení pro různé typy navržených
zámků. Elektrikářům společnosti Ontex byl například nabídnut nylonový třmenový
visací zámek, který pomáhá chránit proti úrazům elektrickým proudem, zatímco jiné
funkce upřednostnily ocelové visací zámky s třmenem. Po dokončení práce může
každý specialista své osobní zámky otevřít a odstranit. Vedoucí týmu mohou otevřít
jakýkoli zámek přidělený jejich týmu a manažer bezpečnosti na pracovišti může
v případě potřeby a při dodržení předepsaného postupu odemknout jakýkoli zámek.
Díky podpoře distribučního partnera společnost Brady nabídla k realizaci zamykacích
postupů na pracovišti společnosti Ontex i skutečná zamykací zařízení a zámky
SafeKey. Visací zámky SafeKey nabízejí nejvyšší množství kombinací klíčů a zámků na
trhu a umožňují přístup Lockout/Tagout připravený pro budoucí potřeby díky větším
sadám zámků na více úrovních hlavních klíčů. Každý zámek SafeKey byl upraven
vyrytím výrobního čísla a dodány byly v boxech na zámky v sadách po 10 kusech.

Výsledky
Bezpečný a efektivní systém Lockout/Tagout
Závod společnosti Ontex v Buggenhoutu nyní může efektivně komunikovat použití optimálních zamykacích nástrojů v postupech
znázorňujících uzamčení konkrétního stroje krok za krokem, které jsou ilustrovány fotografiemi pořízenými na místě. Snadné
dodržování schválených postupů zvyšuje bezpečnost, rychlost a efektivitu údržby. Management může změny snadno
upravovat, schvalovat i sdělovat z centrálního digitálního umístění. Každý digitálně schválený postup lze vytisknout a připevnit
k příslušnému stroji nebo si jej mohou zaměstnanci přímo prohlédnout na tabletu nebo v chytrém telefonu.
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