
Τι µπορείτε να κάνετε;

Οι φωτογραφίες δείχνουν φλάντζες που εντοπίστηκαν να µην

είναι σωστά βιδωµένες κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων

ασφάλειας σε ένα εργοστάσιο. Στις επάνω φωτογραφίες, κάποιες
ή όλες οι βίδες είναι πολύ κοντές και τα περικόχλια δεν είναι

πλήρως βιδωµένα πάνω τους. Αυτό σηµαίνει ότι η συναρµογή
µπορεί να µην είναι τόσο ισχυρή όσο θα έπρεπε. Οι φλάντζες
είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε το όλο σύστηµα κοχλίας –
περικόχλιο να συγκρατεί τις δυνάµεις που ασκούνται στη

φλάντζα. Αν το περικόχλιο είναι µόνο µερικώς βιδωµένο πάνω
στην βίδα, η συναρµογή µπορεί να µην είναι αρκετά ισχυρή.
Στη φωτογραφία στα αριστερά, δύο από τις τέσσερις βίδες

λείπουν. Αυτή η συναρµογή θα έχει µόνο τη µισή αντοχή από
αυτή για την οποία σχεδιάστηκε!
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Τελειώστε τη δουλειά – βεβαιωθείτε ότι οι φλάντζες είναι σωστά βιδωµένες!
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Ακεραιότητα Εξοπλισµού – Οι Βίδες Είναι Πολύ Κοντές!
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�Εάν η εργασία σας περιλαµβάνει τη σύνδεση εξοπλισµού, την ένωση αγωγών µε φλάντζες, το βίδωµα καλυµµάτων
ανθρωποθυρίδων ή άλλων βιδωτών συνδέσεων σε εξοπλισµό ή τη συναρµολόγηση άλλου εξοπλισµού, να θυµάστε
ότι η δουλειά δεν είναι πλήρης έως ότου όλες οι βίδες τοποθετηθούν και σφιχτούν σωστά.

�Κάποια είδη εξοπλισµού απαιτούν ειδικές διαδικασίες σύσφιξης κοχλιών. Για παράδειγµα, ίσως χρειαστεί να
χρησιµοποιήσετε ένα ροπόκλειδο για να σφίξετε σωστά τις βίδες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ή να σφίξετε τις

βίδες µε µια ειδική σειρά. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τη σωστή διαδικασία, χρησιµοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία
και ότι είστε κατάλληλα εκπαιδευµένοι στη διαδικασία σύνδεσης εξοπλισµού.

�Ελέγξτε αγωγούς και εξοπλισµό για σωστά βιδωµένες φλάντζες κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων ασφάλειας. Ως
απλή καθοδήγηση, κοχλίες που δεν εκτείνονται πέραν των περικοχλίων θα πρέπει να επανεξετάζονται από ένα
τεχνίτη σωληνώσεων της εγκατάστασης ή ένα µηχανικό.

�Αν παρατηρήσετε ακατάλληλα βιδωµένες φλάντζες στην εγκατάσταση σας, να τις αναφέρετε ώστε να επισκευαστούν
και να βεβαιωθείτε ότι οι απαιτούµενες επισκευές ολοκληρώθηκαν.

�Ελέγξτε το νέο εξοπλισµό ή εξοπλισµό που έχει συναρµολογηθεί εκ νέου µετά από συντήρηση, για να βεβαιωθείτε
ότι συναρµολογήθηκε σωστά και βιδώθηκε κατάλληλα, πριν το ξεκίνηµα.

…ή δεν είναι όλες εκεί!


