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SPİRAL TAŞLAMA KULLANIMINDA İSG TALİMATI 
 

1. Taş muhafazası olmadan spiral taşlamayı kesinlikle kullanma. 

2. Spiral taşlamanın yan kabzası olmadan kontrolsüz ve tehlike yaratacak şekilde kullanma. 

3. İşe uygun taşı kullan. Kesme için taşlama, taşlama için kesme taşını kesinlikle kullanma. 

4. Taşın üzerinde belirtilen azami hızın (rpm olarak) spiral taşlamanın hızına eşit veya daha büyük 

olduğundan emin ol. 

5. Her taşı cihazın üstüne takmadan önce çatlak ve bozuk olup olmadığını kontrol et (Yoklama testi). 

Göbek diskini parmağınıza takarak ya da bir parça iple tutarak kontrol et. Metal olmayan bir malzeme ile 

yavaşça vur (örneğin tornavida sapı ile). Diskin geri kalan büyük kısmını ahşap tokmak ile vurarak 

kontrol et. Eğer düzgün bir ses vermiyorsa kullanma. 

6. Yeni takılan taşı yüzeye temas ettirmeden önce bir dakika kadar boşta çalıştır. 

7. Uygun KKD kullanılmalı (Koruyucu gözlük, yüz koruyucu siperlik, kulaklık, baret, iş ayakkabısı, deri 

eldiven ve gerektiğinde toz maskesi gibi) 

8. Bol kıyafet giyme. Uzun açık saçla çalışma. Kolye, yüzük vb. takı/aksesuar takma. 

9. Ayaklar açık ve dengeli, çalışma alanını net görecek şekilde rahat bir duruş pozisyonu be lirle.  

10. Yerde otururken bacaklarının arasında spiral taşlamayı kesinlikle kullanma.  

11. Taşı çalışma yüzeyine 15 ila 30 derecelik bir açı yapacak şekilde tut.  

12. Tüm çalışanlar çıkan kıvılcımlardan etkilenmeyecek uygun emniyet mesafesinde olmalıdır.  

13. Çalışma alanı içerisinde parlayıcı/yanıcı malzemelerin bulunmadığından emin ol.  

14. Spiral taşlamanın kabzasında işaret parmağı ile kontrol edilen, bırakıldığında cihazın çalışmasının 

durdurulmasını sağlayacak, otomatik devre kesici veya emniyet mandalı bulunmalıdır. Kesinlikle 

devreden çıkarılmamalı veya sıkıştırılarak, bantlayarak iptal edilmemelidir.  

15. Yüksekte yapılan spiral taşlama gibi kıvılcım çıkaran tarzda ki tüm çalışmalarda yerlere sıçrayan kıvılcım 

veya düşen cüruftan korunmak için uygun malzemeden yapılmış yangın battaniyesi kullanmak 

gereklidir. Ahşap iskelelerde aynı şekilde uygun yangın battaniyeleri ile korunmalı, işin 

tamamlanmasından sonra, yangın tehlikesi yaratacak parça ve döküntülerin bırakılmadığından emin 

olunmalıdır. Çalışma süresince bir yangın söndürücü hazırda bulundurulmalıdır. 
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