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KİŞİSEL KORUYUCU 

DONANIM KULLANIMI

(Kafa Koruma)

İÇERİK │Kafa Koruma
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Amaç

• Her katılımcı, çimento fabrikalarında kafa

koruma için kullanılan KKE hakkında bilgi

sahibi olabilecek.

• Her katılımcı kendisine verilen baret

parçalarını yardımsız birleştirerek doğru

olarak kullanabilecek.

KAFA KORUMA

• Herhangi bir cismin düşme riski olduğunda 

ne takarız?

• Yüksekte çalışırken ne takarız?

• Kafanın herhangi bir yere çarpma 

ihtimalinde ne takarız? 
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KAFA KORUMA NE ZAMAN 
GEREKLİDİR?

Çevrede herhangi bir maddenin düşme riski varsa;

Endüstriyel Güvenlik Bareti takınız.

Yüksekte yapacağınız herhangi bir iş için, çene kayışı
olan bir Endüstriyel Güvenlik Bareti takınız.

Kafadan alacağınız herhangi bir şok riskine karşı, almanız
gereken en düşük önlem Endüstriyel Bump Cap, Top
Cap,Hardcap’ dir

Baret kullanımı ile beraber yapacağınız çalışmalarda
partiküller ve kimyasallara karşı göz ve yüz korumaya ya
da sesi azaltmak için en uygun aksesuarları takınız.

KAFA KORUYUCU NEDEN KULLANMALIYIZ?

• Düsen, sıçrayan malzemelere,

• Çarpmalara,

• Elektrik tehlikesine,

• Kimyasal madde sıçramasına,

• Üretilen ürünün korunmasına karşı kullanılır.
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KAFA KORUMA NASIL YAPILIR?

ENDÜSTRİYEL BUMP CAP, TOP 
CAP,HARDCAP

ÇİMENTO SEKTÖRÜ İÇİN UYGUN 
DEĞİLDİR.

ENDÜSTRİYEL BUMP CAP, 
TOP CAP,HARDCAP

• Yükseltilmiş kaplama pedi sayesinde çepeçevre

koruma sağlar.

• Yan taraftan gelebilecek darbelere karşı koruma

sağlar. (EN 812:1997 + 2001)

• Tek bedenin herkese uymasını sağlamak amacıyla alt

kenar ızgara şeklinde astarlıdır. (53, 64 cm).

• Endüstride minimal risk taşıyan yerlerde kullanılır.

• EN 812 : 1997 A1+ 2001
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KAFA  KORUYUCU ÇEŞİTLERİ

• Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer 

endüstriyel alanlar) kullanılan koruyucu 

baretler,

• Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, saç 

fileleri - siperlikli veya siperliksiz),

• Koruyucu baslık (normal kumaş veya geçirimsiz 

kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici 

başlıkları ve benzeri).
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KAFA KORUMADA EN STANDARTLARI

Yüksek Risk– EN14052
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EN 14052

• EN 14052 standarttı baretin baş tepe kısmına

100 Jul üstü darbe dayanımı (EN 397-49 Jul) ve

ilk defa baret kabuğu etrafında 360 ° yarı

dikey olarak 60 ° açı ile 50 jul’e kadar yan

darbe dayanımı gerektirir.
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EN 14052:YÜKSEK PERFORMANSLI ENDÜSTRİYEL 

KORUYUCU BARET

Darbe Testi:

Delme Testi:

• Yanal korumayı kapsar.

• 100 joul tepe kısmı, 50 joul yan

kısmı olmak üzere kabuk

toplamda 150 joul darbe

enerjisine dayanıklıdır.

• 2,5 m den ucu sivri bir cisimle ile

baretin tepe noktasına 25 joule ,

baretin yan kısımına da 2 m den

20 joule darbe enerjisi

verilmesidir.
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KAFA KORUMADA EN STANDARTLARI

Orta Risk– EN397
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• Sadece baretin tepe

kısmına 49 joule darbe

testi yapılır.

• Yanal test yoktur.

EN 397:ENDÜSTRİYEL GÜVENLİK BARETİ

Darbe Testi: 

Delme Testi: 

• 1 m den 3 kg bir

cismin 29.43 J

EN 397:ENDÜSTRİYEL GÜVENLİK BARETİ
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KAFA KORUMADA EN STANDARTLARI

Düşük Risk– EN812

• 4 kez 5 kg yatay çelik bir cismin

12 joul enerji ile çarpmasıdır.

• EN 812 standartlarının

darbe enerjisine karşı

iki kat daha dayanıklıdır.

• 1 kez 500 g bir cismin 500 mm
2.45 J 

Delme Testi:

EN 812:A1

Darbe Testi:
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KAFA KORUMADA EN STANDARTLARI

EN 50365:

1000 V a kadar ki çalışmalarda kullanılır. Barette isteğe bağlı bir 

testtir.

EN 812: Endüstriyel Bump Kep Standardı

2 kez 5 kg yatay çelik bir cismin 12 joul enerji ile çarpmasıdır.

BARET ÖZELLİKLERİ

• TS EN 397 standartlarına sahip, CE Onaylı olmalıdır.

• Darbeye karsı korur.

• Çarpma sonucu meydana gelebilecek yaralanmaya engel

olmak amacıyla, özellikle korunan kısmın zarar görmesini

(kırılmasını, delinmesini ve ezilmesini vb.) önleyecek düzeyde

darbe emici nitelikte olmalıdır.
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BARET ÖZELLİKLERİ

• Yalıtkan özelliğinde olanlar (PE, ABS Kavuçuk)

600V kadar güvenlik sağlar.

• Yüksek düzeyde yalıtkan baretler 30.000 V

koruma sağlar.

• PE baretler sıcak ortamda kullanılmaz.

• Yalıtkan özelliği olan baretlerde havalandırma

deliği ve metal aksam bulunmaz.

BARET KULLANIM ALANLARI

• İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yerden yüksek çalışma platformların üstünde,
altında veya yakınında yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma
işleri, iskelede çalışma ve yıkım işleri.

• Çelik köprüler, çelik yapılar, sütunlar, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar,
çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynırlar,

büyük boru hatları, ısı ve enerji santrallarında yapılan çalışmalar.

• Tüneller, maden ocağı girişleri, kuyular ve hendeklerde yapılan
çalışmalar.

• Toprak ve kaya isleri.
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BARET KULLANIM ALANLARI

• Endüstriyel fırınlar, konteynırlar, makinalar, silolar, 

bunkerler ve borularda yapılan isler.

• Gemi yapım isleri.

• Demiryollarında yapılan isler.

• Mezbahalarda yapılan isler.

BARET KULLANIM ALANLARI

• Yeraltında ve taşocaklarında yapılan isler, hafriyat isleri, kömür

işletmelerinde yapılan dekupaj isleri.

• Civatalama isleri.

• Patlatma isleri.

• Asansörler, kaldırma araçları, vinç ve konveyörler civarında yapılan

isler.

• Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik isleri, haddehaneler, metal isleri,

demir isleme, presle sıcak demir isleme, döküm isleri.
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BARETİN YAPISI

KABUK

HDPE: Yüksek yoğunluklu polietilen. Polietilen

termoplastik petrolden yapılmıştır.

ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene –bilindik

termoplastik.

Polyamid: Yaygın bir şekilde kullanılanlardan

biri olan sentetik polimerdir.



17

İÇLİK

• HDPE: Yüksek yoğunlukta polietilen.

• LDPE: Düşük yoğunlukta polietilen vardır.

Yaygın şekilde kullanılan polimerden

yapılmıştır.

• Polyamid: Sentetik polimerdir.

• Tekstil: Kullanıcını kafa şekline uygun

metaryeldir.

KAFA KORUYUCULARI / Baretlerin Yapım ve 

Kullanım Özellikleri:

Baretler, kolon ve bantları çıkarılarak kullanılmamalıdır.

Plastik baretler, 600 Volt; elektrik işlerinde kullanılan, yüksek
düzeyde yalıtkan plastik baretler, 30.000 Volt’a kadar
bozulmadan koruyucu özelliğini göstermelidir.

Baretler sık sık kontrol ve testten geçirilerek, kullanma ve
eskime sonucunda, koruyucu özelliklerini yitirip yitirmedikleri
belirlenmelidir.

Baretler, sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli,
kullanılmadığı zamanlarda havadar bir yerde ambalajı
içinde saklanmalıdır.
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• Normal kumaş veya geçirimsiz 
kumaştan yapılmış boneler, 
kepler, gemici başlıkları ve 
benzeri.

• Kadın işçilerin, saçlarının, dönen 
makine aksamlarından korunması 
için kullanılır.

• Kirli ve tozlu işlerde ve işyerlerinde, 
saçı ve başı temiz tutmak; aynı 
zamanda dönen ve hareketli 
makine aksamından korunmak 
için kullanılır.  

KAFA KORUYUCULARI / Koruyucu Başlık


