Casestudy

Nem brug af sikkerhedshængelåse til
hurtig maskinisolering i stålbranchen

De mest succesfulde stålvirksomheder er også de sikreste. Nogle af dem har været fuldstændig fri for personskader
eller dødsfald og resulterende tabt arbejdstid i mange år. Høje sikkerhedsniveauer fører til enestående forretningsmæssige
resultater, fordi det er et svært mål at opnå og kræver høj kvalitet i alle aspekter af driften.
Generelt anses stålbranchen for et af de miljøer, som indebærer de største risici for medarbejderne.
Kombinationen af høje temperaturer, kemikalier, larm og det enormt kraftige og store maskineri skaber et billede, som
de fleste ikke umiddelbart vil associere med et sikkert arbejdsmiljø.
Men med en grundig implementering af de sikkerhedsforanstaltninger, som er foreslået af FN‘s International Labour
Organisation, er det muligt at producere stål på en sikker og rentabel måde.
De fleste succesfulde virksomheder er allerede i gang med at se på, hvordan de kan kombinere gennemtestede
sikkerhedsværktøjer som f.eks. personligt sikkerhedsudstyr og lockout/tagout.
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Udfordringen
Betjen lockout/tagout-hængelåse med handsker

En stor stålfabrik ville have en lockout/tagout-løsning, der kan bruges, samtidig
med at der bruges personligt sikkerhedsudstyr. Den nuværende situation
kræver, at medarbejderne midlertidigt tager deres handsker af for at kunne
sætte nøgler i hængelåsene. Denne praksis anses ikke længere for at være
acceptabel.

Løsningen
SafeKey-hængelåse med problemfri indsættelse af nøgle

Brady kan tilbyde deres innovative SafeKey-hængelåse med patenteret
låsemekanisme. Denne nye mekanisme giver en meget nemmere isætning af
nøgler og muliggør brug af låsene, mens man har tykke handsker på.
Desuden har hængelåsen en lille børste til at fjerne støvpartikler fra nøglehullet,
som ellers ville reducere låsens effektivitet og brugbarhed med tiden. Det er især
nyttigt i brancher, hvor der produceres meget støv, som f.eks. stålbranchen.
SafeKey-hængelåse giver også over 100.000 kombinationer af nøgler og låse,
hvilket er det højeste antal muligt for sikkerhedshængelåse. Hver SafeKeyhængelås og -nøgle kan være unik for at øge sikkerheden i forbindelse med
lockout/tagout, også når et stort antal medarbejdere er involverede. Alle
de låse- og nøglekoder, Brady leverer, kortlægges løbende uden yderligere
gebyrer. Der fås store sæt med hovednøgler og overordnede hovednøgler, så
teamledere kan åbne enhver af deres teams låse, og en sikkerhedsadministrator
kan åbne enhver lås på fabrikken eller i virksomheden.

Resultatet
Behold handskerne på

Medarbejderne kan nu nemt bruge lockout/tagout-hængelåse, mens de
har tykke beskyttelseshandsker på. Det øger medarbejdernes sikkerhed og
effektiviteten af vedligeholdelsen og muliggør hurtigere isolering og genaktivering
af maskineriets energi.
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