INSTRUKCJA BHP
przy obsłudze sprężarki powietrznej
I. UWAGI OGÓLNE.
Obsługę sprężarki powietrznej może wykonywać pracownik, który:
 ukończył 18 lat, a jego wiadomości w tej dziedzinie zostały sprawdzone i poświadczone przez kierownictwo
techniczne zakładu pracy,
 posiada aktualne badania lekarskie potwierdzone zaświadczeniem lekarza medycyny pracy,
 jest ubrany w obcisłe bez zwisających elementów ubranie robocze (rękawy winny być zapięte, aby wykluczona
była możliwość pochwycenia ubrania przez wirujące części), nakrycie głowy i obuwie robocze,
 zapoznać się z Dokumentacja Techniczno – Ruchową.
II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZEZ PRACOWNIKA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Pracownik obsługujący sprężarkę powietrzną powinien:
 sprawdzić, czy wszystkie poruszające się części sprężarki, jeżeli są one dostępne podczas obsługi maszyny, są
należycie osłonięte,
 otworzyć wszystkie oliwiarki i upewnić się, że smary istotnie dochodzą do miejsc przeznaczenia, a przy
sprężarkach tłokowych należy specjalną uwagę zwracać na smarowanie czopu korbowego,
 poruszyć koło zamachowe celem stwierdzenia, że nic nie stoi na przeszkodzie ruchowi sprężarki,
 sprawdzić stan wszystkich jej części i zabezpieczeń; zauważone mankamenty i braki powinien meldować
bezpośredniemu przełożonemu,
 sprawdzić, czy tarcze manometrów są dobrze oświetlone i sprawne oraz czy posiadają czerwone kreski,
wskazujące najwyższe ciśnienie dopuszczalne,
 sprawdzić stan techniczny chłodzenia cylindrów.
III. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
Pracownik obsługujący sprężarkę powinien:
 utrzymywać w stałej czystości sprężarkę,
 powietrze podawać do sprężarki tylko przez filtr oczyszczający,
 miejsce czerpania powietrza powinno się znajdować na zewnątrz pomieszczenia sprężarki, nie może być
wystawione na bezpośrednią operacją słoneczną i powinno być chronione przed domieszkami (kurz, gazy
zapalne, zwłaszcza acetylen, oraz przed dostaniem się wody i innych ciał),
 konstrukcja filtrów powinna pozwalać na częste i dogodne ich czyszczenie,
 z urządzeń oczyszczających powietrze należy możliwie najczęściej usuwać nagromadzony pył,
 stale obserwować wskazania manometrów, dla upewnienia się co do poprawności działania sprężarki,
 olej, wodę i zanieczyszczenia należy usuwać z odoliwiaczy i odwadniaczy codziennie przez przedmuchanie, ze
zbiorników w miarę potrzeby przez kurek spustowy, a w okresie zimowym po każdym wstrzymaniu pracy, celem
uniknięcia zamarznięcia wody,
 najrzadziej co pół roku należy otwierać właz lub wziernik i dokładnie oczyścić zbiornik,
 rurociąg między sprężarką a zbiornikiem należy również, co najmniej co pół roku oczyścić i przemyć,
 przed zamknięciem włazu lub otworów do czyszczenia zbiornika oraz przed złożeniem rurociągu należy
dokładnie sprawdzić, czy nie pozostawiono w nich czyściwa, narzędzi, nakrętek lub innych przedmiotów.
 sprawdzać stan zaworu bezpieczeństwa, w przypadku stanu krytycznego wypuścić taką ilość powietrza, jaką
zaleca Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,
 zwracać uwagę na szczelność zaworów tłocznych celem zapobieżenia spadkowi wydajności i wzrostowi
temperatury,
 koncentrować swoją uwagę wyłącznie na prawidłowej i bezpiecznej obsłudze sprężarki, wykonywać tylko prace
wchodzące w zakres obsługi, zlecone przez bezpośredniego przełożonego,
 w razie przerwy w dopływie prądu sprężarkę wyłączyć i o fakcie tym powiadomić bezpośredniego przełożonego
oraz ewentualnych innych użytkowników,
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IV. CZYNNOŚCI ZAKAZANE PRACOWNIKOWI OBSŁUGUJĄCEMU SPRĘŻARKĘ.
Pracownikowi obsługującemu sprężarkę zabrania się:
 czyszczenia i remontu sprężarki w ruchu,
 wykonywania innych prac w pobliżu sprężarki,
 doprowadzać do zanieczyszczenia chłodnicy i zbiornika sprężonego powietrza,
 dopuszczać do wzrostu ciśnienia powietrza ponad wartości bezpieczne, określone w DTR,
 spania lub wypoczywania w pomieszczeniu sprężarek,
 wpuszczać do pomieszczenia sprężarek osoby nieupoważnione i zezwalać na obsługiwanie urządzeń,
 opuszczać stanowisko pracy bez wiedzy i zgody przełożonego, tarasować przejścia ewakuacyjne w pomieszczeniu
sprężarek, a także przed budynkiem,








V. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY.
Pracownik obsługujący sprężarkę powinien:
poinformować zmiennika o aktualnym stanie technicznym sprężarki, o prawidłowościach lub wadach,
wyłączyć i zabezpieczyć sprężarkę przed niepożądanym uruchomieniem,
dokładnie uporządkować stanowisko pracy,
sprawdzić, czy pozostawione stanowisko nie stworzy jakichkolwiek zagrożeń,
ochrony osobiste oczyścić i odłożyć do szafki,
przed opuszczeniem stanowiska upewnić się, czy osoba przejmująca obsługę sprężarki prawidłowo zrozumiała
przekazane informacje,

VI. 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:
………………………………
AGAPOL Zakład Usługowo Oświatowy s.c. Agnieszka Krupa i Piotr Krupa
35-114 Rzeszów, ul. J. Malczewskiego 13/27
Tel. 608 424 388, 506 090 533

