INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSŁUDZE BOCZKARKI PROFILOWEJ
WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
1. ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
2. ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
3.zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi
4. stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
5.ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
6.przy obsłudze urządzeń nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami
CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
1. Należy zadbać o stabilne i równe podłoże w miejscu pracy boczkarki
2. Przed podłączeniem upewnić się czy wszystkie elementy zabezpieczające na czas transportu są usunięte a elementy
urządzenia są stabilne.
3. Połączenia elektryczne muszą odpowiadać przepisom lokalnym
4. Użytkownik powinien odbyć szkolenie z zakresu obsługi urządzenia. Wszystkie połączenia maszyny powinny zostać
wykonane przez przeszkolony personel włącznie z uwzględnieniem zakładania i zmiany narzędzi.
5. Przed uruchomieniem włączyć obieg wody
6. Po zakończonej pracy wyłącz zasilanie i zamknij wodę.
7. Nie można przyłączać urządzenia do gniazda sieciowego o napięciu innym niż wymagane. 8. Gdy urządzenie nie jest
używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilenie sieciowe oraz wodę.
9. Podczas czyszczenia, lub wykonywania innych prac maszyna powinna być wyłączona.
10. Aby zapewnić nieprzerwane działanie urządzenia, podłączenia należy wykonać bardzo starannie.
11. Urządzenia nie można demontować ani modyfikować. Naprawy powinien wykonywać autoryzowany serwis.
Nieprzestrzeganie może doprowadzić do utraty gwarancji.
12. Personel pracujący maszyną powinien przestrzegać warunków bezpieczeństwa i używać odzieży ochronnej.
13. Nie można zostawić włączonej maszyny samej. Zawsze należy ją wyłączyć jeżeli nie pracuje lub jeśli wymaga
jakiejkolwiek ingerencji.
14. Zachowaj porządek i czystość w miejscu pracy.
15. Nie chodź po kablu sieciowym i nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów.
16. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wymiany narzędzi.
ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
1. Należy stosować wyłącznie dobre materiały eksploatacyjne, właściwego typu polecane przez producenta.
2. Osoby uruchamiające boczkarkę powinny podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby się upewnić, że nie istnieje
niebezpieczeństwo dla osób trzecich.
3. Nie należy używać urządzenia w przypadku zaistnienia podejrzenia o jego nieprawidłowej pracy.
4. Wielkość obrabianych elementów powinna zapewnić co najmniej oparcie w 2/3 swojej powierzchni . Nigdy nie obrabiaj
mniejszych kawałków
5. Podczas pracy operator powinien stosować ochraniacze na uszy oraz okulary ochronne.
6. Należy okresowo kontrolować: - stabilność mocowań podzespołów boczkarki - stan wszystkich połączeń elektrycznych
7. Nie zbliżać rąk do narzędzia ani do obszaru jego pracy przy włączonej maszynie
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KONSERWACJI
1. Do konserwacji i naprawy należy używać odpowiednich narzędzi.
2. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
3. Wszelkie czynności konserwacyjne można podejmować po odłączeniu zasilania elektrycznego
4. Do czyszczenia poszczególnych elementów nie stosować łatwopalnych rozpuszczalników 5. Podczas wykonywania prac
konserwacyjnych i naprawczych należy zachować czystość. Części oraz otwory należy zabezpieczyć przed brudem
zakrywając je.
6. Nie należy w jakikolwiek sposób modyfikować urządzenia.
7. Urządzenie należy zatrzymać zawsze gdy istnieje podejrzenie nieprawidłowej jego pracy. 8. Przed uruchomieniem
urządzenia po konserwacji lub naprawie należy sprawdzić czy wszystkie części są na miejscu i zamocowane poprawnie.
CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
1.Ustawić maszynę w pozycji parkowania.
2. Sprawdzić stan techniczny
3.Wyłaczyć zasilanie wody
4.Odłączyć od źródła zasilania
ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
1.O wadach i / lub uszkodzeniach maszynki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
2.Bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
UWAGI
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim
niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
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