
INSTRUKCJA BHP
przy o b stu d ze stacj i I u tow n i c zejl r ozlutown i czej

Uwagiogó|ne
Lutownicę/rozlutownicę obsługiwaó mogą osoby, ktore odbyty szko|enie stanowiskowe Bhp, posiadające
aktua|ne badania lekarskie. Użytkownik powinien być zapoznany z instrukcjami Bhp d|a danego stanowiska
pracy.

czynności do wykonania pzed fozpoczęclem pracy:
1. Zapoznać się z dokumentacją wykonawczą (warsztatową), wysłuchać po|eceń i instruktażu

Pracownika/opiekuna dotyczących bezpiecznego i prawidłowego wykonania powiezonych
zadań.

2, ZałoŻyć odzieiroboczą przewidzianą d|a danego stanowiska.
3. Pzemyśleć bezpieczny pzebieg pracy przy rea|izacji powierzonego zadania'4' Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, narzędzie pracy i ochrony osobiste.5. Przygotować odpowiednio stanowisko robocze do rea|izacjizadania (podtzymki, uchwyty,

oświet|enie stanowiskowe).
6. Sprawdzić wizua|nie jakość pzewodów zasi|ających oraz ochrony pzeciwporazeniowej'
7. SprawdziĆ stan wenty|acji ogó|nej i miejscowej (w pomieszczeniach) aby unikać wdychania dymu

i par wydzie|ających się podczas procesu |utowania i trawienia'
8. Znać i pzestrzegać zasady dotyczące zabezpieczenia się pzed porazeniem prądem

e|ektrycznym, a W szczegó|ności:
a' WłaŚciwy sposób zasi|ania i ochrony przeciwporażeniowej.
b. Niedotykania rękami głównych przewodów prądowych i innych elementów, będących pod

napięciem'
9. W przypadku stosowania do pracy środków chemicznych (trawiących i czyszczących)

postępować zgodnie z instrukcjami uzytkowania, a w pzypadku stosowania Środków
chemicznych niebezpiecznych - zgodnie z kańami charakterystyki substancji niebezpiecznej.10. Podczas |utowania stosować:
a' W przypadku stosowania środków chemicznych do wytrawiania powierzchni stosować

indywidua|ne środki ochrony osobistej (oku|ary ochronne i rękawice ochronne).
b. Srodki trawiące mogą być pzechowywane ty|ko w pojemnikach odpowiednich d|a danego

rodzaju substancji i odpowiednio oznakowanych.
c. Zabronione jest pzechowywanie i pzelewanie środków trawiących do bute|ek |ub tym

podobnych pojemników z uwagi na moż|iwość pomyłki z napojami.
d. Pojemnik w którym pzechowywany jest środek trawiący musi być odpowiednio oznakowany.
e. Zabronione jest przenoszenie środków trawiących w kieszeniach spodni lub b|uzy roboczej z

uwagi na moz|iwośó po|ania ciała.
f. Pojemnik ze środkiem trawiącym w czasie kiedy nie jest on używany powinien byÓ zamknięty

i zabezpieczony pzed przypadkowym jego pzewróceniem.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy:
1. Właściwie ustawić (ułozyc) |utowany pzedmiot.
2' Ustawiac deta|e do |utowania w taki sposób, aby uniemoż|iwić ich przemieszczenie się.3. Włączyć indywidua|ny wyciąg powietrza, jeze|i takijest założony, aby wyziewy gazowe były

usuwane ze stanowiska (pzy pracy w pomieszczeniu).
4. Usunąó materiały łatwo pa|ne i wybuchowe ze stanowiska, na którym odbywa się operacja

lutowania.
5. UŻywać ty|ko właściwych, nie uszkodzonych i nie zao|iwionych narzĘdzi i pomocy

warsztatowych.
6. Trawienie styków do |utowania powinno odbywać się z zachowaniem środków ostroznościz

zastosowaniem oku|arów ochronnych i rękawic.
7 . Zabronione jest wykonywanie pracy ze środkami trawiącymi pzy odkrytych częściach ciała.8. Podczas wykonania operacji |utowania, koncentrować swoją uwagę ty|ko na zasadniczych

czynnościach.
9. KaŻdą powiezoną pracę wykonywać dokładnie, zgodnie z obowiązującym procesem

techno|ogicznym iwedług wskazówek Pracownika/opiekuna, bezpiecznie, nie stwazając
zadnych zagroŻeń d|a siebie i otoczenia.

10. Zawsze zachować, o i|e to moz|iwe, właŚciwą postawę (pozycję ciała) podczas wykonywania
lutowania.

11 . Lutownicę/roz|utownicę odkładać na specja|ny pzyrząd (podtrzymkę)'



Każdy zaistniaty wypadek przy pracy natychmiastzgłaszać Pracownikowi/opiekunowi
W razie zaistnienia wypadku przy p|acy, stanowisko robocze pozostawiÓ w takim stanie, w jakim
nastąpic wypadek, aŻ do chwi|i pzybycia zespołu powypadkowego.

Gzynności do wykonania po zakończeniu pracy:
1. Wyłąc.zyćspod napięciai zabezpieczyó |utownicę/roz|utownicę.
2' Dokładnie pospzątaÓ swoje stanowisko robocze.
3. Nazędzia i pomoce warsztatowe odłozyć do szafki narzędziowej.
4. ochrony osobiste oczyścic i odłozyĆ do szafki.
5. Sprawdzić, czy pozostawione stanowisko robocze nie stworzy jakichko|wiek zagrożeń.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia d|a życia Iub zdrowia:
W pzypadku powstania poŻaru nalezy:

1' ostzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożzenia'
2. Wyltączyć zasi|anie budynku w energię e|ektryczną i odciąÓ dopływ gazu'
3. Zaa|armować straz poŻarną'
4' Powiadomić Pracownika/opiekuna o poŻaze.
5' Podjąó decyzję o ewakuacji |udzi'
6. Przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczejza pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.
7 ' Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się po|eceniom kierującego akcją

ratowniczo - gaśniczą.

W razie zaistnienia wypadku:
1, Udzie|ic poszkodowanemu pienłszej pomocy.
2. W razie potzeby wezwać pomoc |ekarską.
3. Powiadomić przełozonych.
4. Miejsce pracy, gdzie doszło do wypadku, zabezpieczyć przed dostępem osÓb niepowołanych

czynności zabronione:

1, Chwytać ręką gorący deta| po |utowaniu.
2. Stosować prowizoryczne połączenie |utownicy |ub innych odbiorników prądu.
3. odkładać na przypadkowych częściach meta|owych lub na pa|nych podkładach.
4. Dotykaó gołą ręką nie izo|owanych przewodów e|ektrycznych.
5. Powodować, aby podłoga na stanowisku roboczym była mokra, ś|iska, nierówna,

zanieczy szczona ś m ieci a m i, zatarasowa na.
6. opuszczać stanowisko robocze bezwaŻnych pzyczyn.
7' Stosować niebezpieczne metody pracy, stwarzającezagroŻenia d|a zdrowiaiŻycia.

Postanowien ia końcowe:
Zawsze dbaó o higienę osobistą i sch|udny wyg|ąd oraz czystość na stanowisku roboczym.
SzanowaĆ i dbać o powiezone stanowisko ijego wyposazenie.
Nie stwarzac zadnych zagroŻen d|a siebie i współpracowników.
Wiedzieć, Żew razie zaistnienia sytuacji nie wymienionej w wyżej podanej instrukcji, na|eiy
bezzwłocznie zwrócić się do Pracownika/opiekuna o wytyczne co do da|szego postępowania'
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