INSTRUKCJA BHP
dla obsługi wyważarki kół samochodowych
I. WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
 ukończone 18 lat,
 ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu,
 przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.,
 stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
medycyny pracy,
 ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej,
 przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak
np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy,

II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
 zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
 zapoznać się z instrukcją obsługi wyważarki (DTR),
 sprawdzić stan techniczny wyważarki (w szczególności brak zawilgocenia) , oświetlenia stanowiska, i stan instalacji
elektrycznej,
 próbnie uruchomić wyważarkę i sprawdzić jakość jej działania, nasmarować gumowy pierścień wewnątrz uchwytu
i sprawdzić kierunek obrotów,
III. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:









dopuścić do przebywania osób nieupoważnionych w pobliżu wyważarki podczas jej pracy,
używać do pracy niewłaściwych lub uszkodzonych narzędzi,
zdejmować osłony i zabezpieczenia z wyważarki,
stosować uszkodzone narzędzia z napędem elektrycznym lub pneumatycznym,
naprawiać, czyścić i smarować wyważarkę będącą w ruchu,
pozostawiać bez obsługi lub nadzoru wyważarkę będącą w ruchu,
samodzielnie zmieniać biegunowość we wtyczce sieciowej lub wymieniać bezpieczniki w wyważarce,
czyścić wyważarkę sprężonym powietrzem.
NAKAZUJE SIĘ:

 zamocowywania tylko oczyszczonych kół,
 zamocować koło w uchwycie, przy zaciskaniu oddalić ręce od koła,
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 sprawdzić prawidłowość zamocowania koła w uchwycie (koło mocować mocno, ale tak aby nie uległo uszkodzeniu),
 ciężarki dobijać po całkowitym zatrzymaniu koła,
 podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej
pracy dla siebie i otoczenia (odsunąć się na bezpieczną odległość przy pracy wyważarki),
 ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty tylko zgodnie z obowiązującymi normami dźwigania,
 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: łyżki
montażowe, młotki, pilniki, przecinaki itp.
 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów,
 utrzymywać posadzkę w czystości i suchą,
CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
 odłożyć wyważane elementy na swoje miejsca, wyłączyć wyważarkę przez odłączenie
wyłącznikiem głównym,
 uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny,

IV. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
W razie zauważenia usterek lub jakichkolwiek zagrożeń na stanowisku należy je natychmiast zgłosić bezpośredniemu
przełożonemu by zostały natychmiast usunięte. Do pracy można przystąpić ponownie dopiero po ich usunięciu
i ponownym sprawdzeniu pracy urządzenia.
W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU NALEŻY
- ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,
- wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,
- zaalarmować straż pożarną,
- powiadomić przełożonych o pożarze,
- podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,
- przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.
W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU
- zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,
- w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,
- powiadomić przełożonych.
UWAGA
1. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę
i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.
2. W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa ma prawo powstrzymać się od wykonywania
pracy. Pracownik w omawianej sytuacji zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia
innej, równorzędnej pracy, gdy usunięcie zagrożenia przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe.
Zatwierdził:
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