RA124/19 Bezpieczne użycie pneumatycznych pistoletów do gwoździ
Główne kwestie
Podczas tej oceny pracownicy nie wykazywali żadnych oznak nieostrożnego używania.
Istnieje umowa z ‘CP Fastenings Ltd’ dotycząca konserwacji pistoletów do paznokci. Małe naprawy
przeprowadzane są przez ‘Six Hills Pallets Ltd’ lub przez bardziej znaczące prace konserwacyjne i
serwisowe przez dostawcę / producenta.
Pistolety do paznokci mają stałe osłony ochronne, które mają dobrą konstrukcję i mają odpowiednią
wytrzymałość, aby poradzić sobie w przypadku nieregularnego zdarzenia.
Podczas kontroli ta ocena ryzyka nie wykazała żadnych widocznych dowodów uszkodzenia pistoletów do
gwoździ (w tym przewodów powietrza i połączeń).
W celu sprawdzenia pistoletu do paznokci pod kątem uszkodzeń lub usterek przed i podczas użytkowania
oraz do rejestrowania każdej kontroli istnieje lista kontrolna.
Wszelkie zmiany dokonane w pistolecie do gwoździ muszą być dokonane po wyłączeniu zasilania.
Operatorzy powinni być świadomi linii powietrznych tworzących ryzyko potknięcia i przenieść je do pozycji,
w której ryzyko jest wyeliminowane lub zmniejszone.
Pracownicy będą używać tylko gwoździ zalecanych przez producenta pistoletu do paznokci. Ładowanie
gwoździ zostanie zakończone wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta.
Wyłącznie upoważnione osoby będą miały dostęp do naprawy lub serwisowania pneumatycznych pistoletów
do gwoździ.
Pistolet do paznokci należy wyłączyć (zasilanie izolowane u źródła) przed czyszczeniem lub podczas
konserwacji lub kontroli.
Wszelkie części zamienne zostaną sprawdzone pod kątem wad po przybyciu od dostawcy.
Wszelkie dziwne zachowanie pistolet do paznokci powinno być zbadane przez kompetentną osobę.
Pracownicy muszą zapewnić wystarczającą powierzchnię podłogi w miejscu pracy, aby bezpiecznie
pracować bez uderzania w innych pracowników, materiały lub maszyny.
Podłogi są w dobrym stanie. Do bezpiecznej pracy zapewnione jest wystarczające oświetlenie i
odpowiednia wentylacja świeżym powietrzem.
Zawsze upewnij się, że wszystkie osoby są trzymane z dala od obszaru zagrożenia.
Tylko operatorzy, którzy są przeszkoleni i doświadczeni, są upoważnieni do używania pistoletu do paznokci.
Nowi starterzy i stażyści lub nowi w procesie pracy lub procedurze będą odpowiednio nadzorowani, dopóki
nie osiągną poziomu kompetencji i doświadczenia, które pozwoli im pracować bez nadzoru.
Operatorzy używają pistoletów do paznokci wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi
bezpiecznego użytkowania. Obejmuje to (ale nie tylko):
 NIGDY nie używaj pistoletu do paznokci do zadań, do których nie jest przeznaczony.
 NIGDY nie stawaj na linii ognia
 NIGDY nie kładź ręki zbyt blisko przedmiotu obrabianego (ryzyko wystrzelenia gwoździa w rękę).
 Przełącznik spust NIGDY nie należy mocować w pozycji ON.
 NIGDY nie chodź z pistoletem do paznokci palcem na spuście (co może spowodować przypadkowy
kontakt z czyjąś głową lub własną nogą itp.)
 NIGDY nie kieruj pistoletu w stronę siebie lub innych, bez względu na to, jak daleko są

Pisemny bezpieczny system pracy (dołączony na odwrocie oceny ryzyka) i instrukcja obsługi są dostępne dla
celów bezpieczeństwa.
Praca nie rozpocznie się, jeśli istnieją obawy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, których nie można
natychmiast naprawić.
Obowiązkowym wymogiem bezpieczeństwa jest ochrona oczu, obuwie ochronne, ochrona słuchu i odzież
ochronna - także rękawice dostosowane do zadania, np. podnoszenie drewnianych palet lub komponentów, w
zależności od potrzeb.
Pracownikom zabrania się wykonywania lub kontynuowania jakiegokolwiek zadania, jeśli wykracza to poza ich
możliwości fizyczne lub umysłowe; lub do wykonywania obowiązków służbowych pod wpływem narkotyków lub
alkoholu, lub podczas przyjmowania leków, które mogłyby osłabić ich osąd.
Pracownicy muszą ZAWSZE wyłączyć dopływ powietrza i odłączyć wąż pod koniec zmiany lub podczas przerw.
Nie ma historii powtarzających się urazów lub chorób, które mogłyby spowodować obrażenia u operatorów
pistoletu spowodowane zaburzeniami kończyn górnych, drganiami rąk i ramion itp. Zachęca się jednak
pracowników do regularnego przeprowadzania samokontroli i skierowania ich do lekarza, jeśli wystąpią u nich
jakiekolwiek choroby związane z pracą

