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HAVA TANKI KULLANIMI, BAKIMI İSG TALİMATI 

 

    

1. AMAÇ: 

Bu talimatın amacı,  ANFA işletmesinin yürütmekte olduğu Parklarda, işletmelerde 

bulunan HAVA TANKI kullanımı, tamir, bakım ve temizlik işleminde iş sağlığı ve 

güvenliği açısından uyulması gereken kuralları tanımlamaktır. 

2. KAPSAM:  

Bu talimat HAVA TANKI kullanan personelin tamamını kapsar. 

 

3. UYGULAMA:  

 Dikkat! Bütün güvenlik talimatı ve hükümler okunmalıdır. Aşağıdaki talimat hükümlerine 

uyulmadığı takdirde yangın ve/ veya ağır yaralanma tehlikeleri ortaya çıkabilir. 

 Aşağıda geçen, makinenin tamiri ve bakımıyla ilgili maddeler tamir bakım sorumlusunu 

ilgilendirmektedir. Kullanıcıları makinenin bakım onarım ihtiyaçlarını tespit etmekten 

sorumludur. KULLANICILARI ASLA makinenin tamir ve bakımına kalkışmayacaktır. 

 Bu alet, kullanabilecek bilgi, deneyim ve bedensel yeterliliğe sahip olmayan kişiler 

tarafından kullanılamaz. 
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 Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, makine ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle 

yürütün. Yorgunsanız, aldığınız hapların, ilaçların etkisinde iseniz aletinizi kullanmayın. 

Aleti kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara neden olabilir. 

 Kişisel koruyucu donanım kullanmak zorunludur. 

 İşin gerektirdiği ve kullanılması istenen kişisel koruyucu malzemeyi iş süresince doğru bir 

şekilde kullanın. 

 Kişisel koruyucu donanımlar hiçbir mazeret gösterilmeden takılıp giyilip ve tüm vardiya 

süresince kullanacaklardır. 

 Kişisel koruyucu donanımlar eğitimlerde verildiği şekilde giyilecek takılacak kullanılacak 

temizlenecek ve saklanacaktır. 

 Kişisel koruyucu donanımların kırılması eskimesi yıpranması bozulması özelliğini 

yitirmesi kaybolması ve benzeri durumlarda yenisi alınacaktır. 

 Kişisel koruyucu donanımlar alınmadan çalışma yerlerine gelinmeyecek ve iş başı 

yapılmayacaktır. 

 İşbaşında yırtık, sökük, sarkıntılı elbiseler giyilmeyecek, döner veya diğer hareketli 

makinelerdeki çalışmalarda, boyunbağı, anahtarlık, saat zinciri ve başörtüsü gibi sarkan ve 

yüzük, bilezik ve kol saati gibi metal eşya kullanılmayacaktır. 

 Makinenin hareketli parçalarında ve operasyon noktalarında yapılan çalışmalarda eldiven 

kullanılmayacaktır. 

 Güvenlik ve sağlık işaretlerine uyulacaktır. 

 Güvenlik ve sağlık işaretlerinin çıkarılması, yırtılması ve üzerlerinin karalanması yasaktır. 

 Çalışma alanında bulunan güvenlik ve sağlık işaretleri levhalarının yeri ve konumu 

ilgiliye haber verilmeden değiştirilemez ve sökülemez. 

 Hava tankı, basınçlı hava sistemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kompresörün boşta 

çalışma ve yüke geçme anında oluşan ani basınç dalgalanmalarını sönümleyerek 

sistemdeki diğer birimlerin bu durumdan zarar görmesini önlemek için hava tankları 

daima kompresörlerden sonra ilk birim olarak yerleştirilmelidir. Yatay ya da dikey olarak 

yerleştirilebilirler. 

  

 Basınçlı hava, depoya hangi yönden girerse zıt yönden çıkmalı ve çıkışı deponun üst 

seviyesinden olmalıdır. 
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 Tank üzerindeki kaynak dikişleri tekniğe uygun olmalıdır. 

 Tank malzemesinde çapak, katmer ve tufal gibi malzeme kusurları bulunmamalıdır. 

 Emniyet ventili doğrudan doğruya tank üzerine dikey durumda takılı olmalıdır. 

 Tank üzerinde manometre bulunmalı ve manometre kolayca okunabilecek büyüklükte 

olmalıdır. 

 Basınçlı hava boru tesisatı duvar ve tavan bağlantıları sağlam olmalıdır. 

 İki veya daha fazla hava kompresörü aynı çıkış borusuna bağlı ise her kompresörden gelen 

çıkış borusu üzerine çek valf takılmalıdır. 

 Hava tankı çevresinde yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddeler bulundurulmamalıdır. 

 Hava tankı üzerinde bir adet basınç otomatiği bulunmalıdır. 

 Emniyet ventili ayar bozulmalarına karşı önlem alınmalıdır. 

 Hava tankı yüzeyinde eziklik ve çarpıklık varsa sistem hemen kapatılmalıdır. 

 Hava tankları bağlı bulundukları tesisatın en yüksek çalışma basıncına dayanacak 

sağlamlıkta olmalıdır. 

 Hava tanklarında kontrol manometreleri, basınç düşürme vanası ile emniyet supabı 

arasında konmalıdır. 

 Aynı kompresörle beslenen basınçlı hava tanklarının her birinde ayrı ayrı stop valfi ve 

bunların önünde ve tank tarafında olmak üzere birer emniyet supabı bulunmalıdır. 

 Hava tankının en alçak yerine konan boşaltma musluğu her gün açılmalı, içeride biriken 

su, yağ ve pislik dışarı atılmalıdır. Normal olarak dışarı atılamayan yağ, karbon ve benzeri 

maddeler, uygun şekilde temizlenmelidir. 

 Hava tankları ile hava kompresörleri arasında, yağ ve nem ayıcıları (separatör) bulunmalı 

ve bunlar hiçbir şekilde çıkarılmamalıdır. 

 Hava tankında paslanma olmamalı ve boya durumu uygun olmalıdır. 

 Hava tankının fonksiyonel ömrünün ancak planlı bir bakımla uzatılabileceği ve bu işlemin 

de eğitilmiş personel tarafından gerçekleştirilebileceği unutulmamalıdır. 

 Hava tanklarının güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere montajdan sonra ve 

çalıştırılmasından önce hava tankları üzerinde yapılacak değişiklik ve onarımlardan sonra 

periyodik olarak yılda bir defa kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Test ve kontroller 

hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılarak 

sonuçları rapor düzenlenerek işletmeye verilecek ve sicil kartına işlenecektir. 
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 Kontrol ve deney sonucu kullanılması sakıncalı görülen, güvenlikle çalışmayı sağlayacak 

teçhizatı eksik olan ve bağlantı parçaları uygun bir şekilde bağlanmamış bulunan basınçlı 

kaplar, eksikleri tamamlanıncaya ve arızalar giderilinceye kadar kullanılmayacaktır. 

 Basınçlı hava tankının en alçak yerine konan boşaltma musluğu her gün açılacak, içerde 

biriken su, yağ ve pislik dışarı atılacaktır. Normal olarak dışarı atılamayan yağ, karbon ve 

benzeri maddeler, uygun şekilde temizlenecektir. 

  

İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan Talimatı okudum . Bir suretini aldım, diğer 

suretini de iş yerine verdim. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. 

İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım. 

 

  

 TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN  

 ADI SOYADI    ADI SOYADI   

 TARİH     TARİH   

 İMZA    İMZA   

 


