Segurança
Segurança primeiro e sempre
Nenhum catálogo de dispositivos
hidráulicos de fixação de peças seria
completo sem algumas palavras sobre
segurança. A fixação hidráulica pode
proporcionar vantagens significativas
quando comparada à fixação manual.
Mas descuidos no planejamento ou na
operação podem causar ferimentos aos
trabalhadores e danificar equipamentos
dispendiosos. Portanto, adote uma
abordagem positiva. Desde o estágio de
planejamento até a programação do
trabalho, pense e pratique segurança.
Da mesma forma que outros
dispositivos mecânicos, o uso de
dispositivos hidráulicos de fixação de
peças está sujeito a determinados riscos
que não podem ser evitados por meios
mecânicos, mas apenas pelo exercício da
inteligência, cuidado e bom senso. Assim,
é essencial o envolvimento de pessoal
cuidadoso, competente, treinado e
qualificado na operação segura do
equipamento. Alguns exemplos de riscos
incluem, sem se limitar a: capacidade de
fixação inadequada; pontos de
agarramento desprotegidos, tubulações e
conexões não classificados para as
pressões de trabalho do sistema;
instalação e manutenção inadequadas; e
monitoramento inadequado do sistema.
Tal como acontece com todos os
dispositivos de fixação, estes grampos
possuem pontos de agarramento. Alguns
dispositivos, como os grampos giratórios,
também possuem pontos de agarramento
secundários por causa de sua rotação e
por outros grampos que podem ser
usados com extensões. Qualquer dessas
condições podem causar ferimentos
pessoais por esmagamento, projeção de
fragmentos e estouro da tubulação. Essas
mesmas ações também podem resultar
em destruição das instalações.
		

Planeje pensando na segurança.

Comece por uma boa iluminação, um
amplo espaço de trabalho e fácil acesso
para inspeção e manutenção do equipamento
de fixação. Posicione as válvulas,
os protetores e os controles pensando
na segurança do operador. Selecione
mangueiras, tubulações e componentes
hidráulicos que são classificados para as
mais altas pressões de trabalho que o
seu sistema encontrará. Certifique-se de
que todos os componentes são
compatíveis e adequados para executar
suas respectivas funções.
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Monte e instale o equipamento
com cuidado.

Siga as boas práticas de manutenção.

Um local de trabalho limpo e bem
cuidado é um local de trabalho mais
seguro. Faça inspeções diárias para
verificar se há mangueiras danificadas,
tubulações dobradas ou vazamentos.
Repare ou substitua qualquer componente
que apresente sinais de desgaste ou
danos antes que pequenos problemas se
tornem problemas maiores.
Nós projetamos e construímos seus
componentes com durabilidade, o
desempenho e a segurança em mente.
Quando adequadamente selecionados,
instalados e mantidos, eles o servirão
bem por muito tempo. Os melhores
componentes hidráulicos incorporados em
circuitos adequadamente projetados só
terão bom desempenho se estiverem
completamente limpos antes de serem
ativados. A sujeira é o inimigo número
um dos sistemas hidráulicos!
Como parte integrante do projeto do
sistema, selecione dispositivos e
acessórios adequados, garantindo a
correta integração com suas operações e
o equipamento. Tome medidas suficientes
para evitar o riscos de ferimentos
Mantenhas seus operadores alertas. pessoais e danos à propriedade causados
Com seu sistema conectado e em
pela aplicação ou pelo sistema.
produção, elabore e faça cumprir regras
A Vektek não se responsabiliza por
de trabalho que ajudem a evitar
ferimentos ou danos causados pelo uso,
ferimentos ao pessoal e danos ao
manutenção ou aplicação inseguros de
equipamento. Certifique-se de que cada
seus produtos.
operador conhece seu equipamento e
Entre em contato com a Vektek
desenvolve bons hábitos de trabalho.
e envie informações específicas para
Um operador deve sempre se certificar de orientação para o escritório quando
que as válvulas estão na posição correta estiver em dúvida sobre precauções
antes de ligar uma bomba hidráulica.
de segurança adequadas em termos
Mantenha as mãos livres durante as
de projeto, instalação ou operação
operações de fixação. E use bom-senso
em sua aplicação.
ao posicionar a peça de trabalho.
Ligue para
Certifique-se de que a peça de trabalho
está corretamente posicionada antes que
913-365-1045
as forças de fixação sejam aplicadas.
para todos os produtos que precisar
Observe se há mangueiras torcidas.
em termos de fixação de peças.
Monitore os medidores para verificar se
Temos o equipamento de que você
as pressões do sistema estão dentro
precisa e o conhecimento especializado
dos limites. Os grampos giratórios devem para ajudá-lo a colocá-lo em
poder girar livremente em 90° na
funcionamento... rápido.
posição de fixação antes da aplicação da Assim, quando quiser um único
força. Cuidado: Certifique-se de manter-se fornecedor com o qual contar,
afastado de pontos de agarramento do
entre em contato.
grampo giratório. Cada nova
configuração deve ser planejada e
verificada cuidadosamente.
Mesmo pequenos vazamentos de
alta pressão hidráulica podem ser
perigosos. Um componente
incorretamente conectado pode ser
projetado. Não "incorpore" riscos com
uma instalação descuidada do sistema
de fixação hidráulica.
Passe as tubulações e mangueiras por
locais onde não sejam expostos a danos.
Certifique-se de que as conexões estão
apertadas e foram fabricadas
corretamente. Evite extensões de
tubulação retas não suportadas. Use raios
de curvatura grandes para facilitar a
montagem e permitir a expansão e
contração. Alinhe os acessórios
cuidadosamente de forma que as
conexões não introduzam tensão.
Confirme que as roscas estão
completamente engatadas nas fixações
e nos suportes. Certifique-se de que
os limitadores são adequados para
resistir às forças de aperto que podem
ser criadas. Teste o sistema antes de
iniciar a produção.
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