Casestudy

Effektiv vedligeholdelse på en sikker måde

Ontex er en førende international koncern inden for personlig hygiejne, som designer og producerer kvalitetsprodukter til
babypleje, feminin hygiejne og voksenpleje. De er den foretrukne partner for forbrugere, forhandlere samt offentlig og privat
sundhedspleje over hele verden.
Ontex implementerede effektive lockout/tagout-procedurer, som giver optimal sikkerhed og hastighed, for en række maskineri
i Buggenhout, Belgien.

Udfordringen
Sikker og effektiv vedligeholdelse
Ontex ønskede at opnå høj sikkerhed og effektivitet for vedligeholdelsen af deres maskineri.

www.bradyeurope.com

Løsningen
En skalérbar og fleksibel lockout/tagout-implementering
Sammen med en specialiseret distributør tilbød Brady deres fagkyndige udarbejdelse af sikkerhedsprocedurer, LINK360softwaren til sikkerhedsprocedurer samt enheder og hængelåse til at implementere lockout/tagout på arbejdspladsen.
Først besøgte eksperter fra den specialiserede distributør og Brady Corporation
Ontex-fabrikken i Buggenhout i Belgien for at udarbejde effektive, maskinspecifikke
lockoutprocedurer i overensstemmelse med de bedste metoder. Disse procedurer
muliggør en systematisk maskinisolering fra alle maskinens energikilder under
vedligeholdelse for at øge sikkerheden og undgå ulykker på arbejdspladsen.

Ontex' interessenter fik tilbudt ca. 350 procedures via LINK360-softwaren, der
muliggør nem godkendelse, kopiering, redigering, kommunikation og skalering
af maskinspecifikke sikkerhedsprocedurer. Brady tilpassede LINK360 efter
Ontex' specifikationer og introducerede farvekodning og valg af specifikke sprog.
Procedurernes trin blev også illustreret i softwaren vha. billeder, der var taget på
Ontex' facilitet i Buggenhout, så medarbejderne hurtigt kan genkende, finde og
foretage lockout af de relevante energikontrolpunkter for de forskellige maskiner.
Med udgangspunkt i de kundegodkendte lockoutprocedurer fastlagde distributøren
og Brady en omfattende plan med låse og nøgler, der passede til Ontex' specifikke
krav. Den inkluderede omhyggeligt designede nøglehierarkier med hovednøgler
og overordnede hovednøgler på flere ledelsesniveauer for de forskellige typer
foreslåede låse. Ontex' elektrikere blev for eksempel tilbudt en hængelås med
nylonbøjle for at hjælpe med at beskytte dem mod elektriske stød, mens hængelåse
med stålbøjler var mere egnede til andre roller. Alle fagfolkene kan åbne og fjerne
deres personlige låse, når deres arbejde er færdigt. Teamledere kan åbne enhver af
deres teams låse, og stedets sikkerhedsadministrator kan, hvis det er nødvendigt,
åbne enhver lås efter at have fulgt en særlig procedure.
Med støtte fra deres distributørpartner leverede Brady også de faktiske
lockoutenheder og SafeKey-hængelåse til implementering af lockoutprocedurerne på
Ontex-arbejdspladsen. SafeKey-hængelåse giver det største antal kombinationer af
nøgler og låse på markedet og fremtidssikrer lockout/tagout-løsningen med det største
sæt af låse og flere lag af hovednøgler. Hver af SafeKey-låsene blev kundetilpasset
med et graveret serienummer, og de blev leveret i låsebokse med sæt på 10.

Resultater
Sikker og effektiv lockout/tagout
Ontex Buggenhout kan nu effektivt kommunikere brugen af optimale lockoutværktøjer i form af trinvise maskinspecifikke
lockoutprocedurer, som er illustrerede med fotos taget på stedet. Nem overholdelse af de godkendte procedurer øger
sikkerheden, hastigheden og effektiviteten af vedligeholdelse. Ledelsen kan nemt redigere, godkende og kommunikere
ændringerne fra et centralt, digitalt sted. Hver digitalt godkendt procedure kan derefter udskrives og sættes fast på de relevante
maskiner, eller også kan medarbejderne oprette direkte adgang til dem via en tablet eller smartphone.
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