INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSŁUDZE PIŁY TARCZOWEJ DO METALI
UWAGI OGOLNE
Do obsługi piły tarczowej do metali może być dopuszczony pracownik, który:
♦ zapoznał się instrukcji obsługi piły oraz DTR i je rozumie,
♦ posiada właściwy stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim,
♦ do pracy przystąpił trzeźwy i wypoczęty,
♦ ubrany jest w sprzęt ochrony osobistej, bez luźnych zwisających elementów,.
PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM PIŁY
sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń instalacji elektrycznej i
osprzętu
sprawdzić, czy założona piła nie jest nadmiernie stępiona, czy nie ma
widocznych uszkodzeń i czy jest dobrze zamocowana.
sprawdzić, czy jest dostateczna ilość chłodziwa w zbiorniku.
sprawdzić, czy jest właściwy poziom oleju w instalacji hydraulicznej.
prawidłowo ułożyć i przygotować do cięcia materiał na stole rolkowym.
ustalić potrzebą ilość cięć i parametry pracy według wymagań procesu
technologicznego.
sprawdzić, czy materiał jest dostatecznie mocno uchwycony w imadle.
CZYNNOŚCI W CZASIE PRACY PIŁY
obserwować przebieg cięcia materiału.
regulować dopływ płynu chłodzącego.
systematycznie usuwać wióry ze zbiornika.
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania piły lub zaniku
napięcia w sieci, maszynę natychmiast wyłączyć spod napięcia i
powiadomić przełożonego.
CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
wyłączyć maszynę spod napięcia.
zdjąć ze stołu pozostały materiał i odłożyć na wyznaczone miejsce.
ucięte elementy ułożyć w wyznaczonym miejscu.
uporządkować stanowisko pracy, usunąć odpady i opiłki oraz
rozlane chłodziwo.
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CZYNNOŚCI ZABRONIONE
PRACOWNIKOWI ZABRANIA SIĘ:
wykonywania napraw oraz regulacji pracy piły w czasie ruchu.
pracy przy otwartych pokrywach i drzwiczkach.
usuwania odpadów i wiórów w czasie pracy maszyny (wióry należy usuwać
tylko zmiotką w czasie postoju maszyny).
dopuszczania do obsługi piły osób nieupoważnionych.
manipulowania rękami lub narzędziami na stole w czasie pracy piły.
POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII
w razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej,
w innych przypadkach natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie
potrzeby)właściwe służby ratownicze.
UWAGI KOŃCOWE
każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a
stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.
wszystkie zauważone usterki w pracy piły i zagrożenia, natychmiast
zgłaszać przełożonemu.
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