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INSTRUKCJA BHP  

Przy obsłudze szlifierki 

Warunki dopuszczenia pracownika do pracy 

- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu; 

- przejście odpowiedniego instruktażu stanowiskowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp; 

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez lekarza; 

- 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, szaliki, poły, chustki oraz bez nakryć głowy okrywających włosy; 

Czynności przed rozpoczęciem pracy 

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów; 

- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą; 

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności; 

- sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych, oświetlenia stanowiska i stan instalacji elektrycznej; 

- próbnie uruchomić szlifierkę i sprawdzić jakość jej działania; 

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, itp.; 

- założyć okulary ochronne i jeżeli są takie wymogi maski ochronne. 

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

Nie wolno: 

- na stanowisku pracy przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach 

większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie; 

- szlifierki będącej w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR) bez uprawnień; 

- szlifierki będącej w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, 

- wznawiać pracę szlifierki bez usunięcia uszkodzenia; 

- zdejmować ze szlifierki osłony tarczy ściernej i zabezpieczenia; 

- sprawdzać dłonią gładkości powierzchni przedmiotu obrabianego podczas ruchu; 

Nakazuje się: 

- sukcesywnie usuwać odpady; 

- ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczalne; 

- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, 

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki 

bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia; 

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy; 

- przy wykonywaniu prac na urządzeniu mechanicznym, zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia 

- odsunąć w czasie postoju maszyny tarczę od przedmiotu obrabianego; 

- wymieniać narzędzia tylko w czasie postoju maszyny; 

- wykonywać okresowe przeglądy i badania na skuteczność zerowania. 

Czynności po zakończeniu pracy 

- odkładać obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca; 

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny; 

- wyłączyć urządzenie wyłącznikiem (głównym); 

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 

- 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.  
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