INSTRUKCJA BHP
przy obsłudze wiertarki stołowej
Uwagiogó|ne
Wieńarkę stołową obsługiwac mogą osoby, ktÓre odbyły szkolenie stanowiskowe Bhp, posiadające aktua|ne
badania |ekarskie. UŻytkownik powinien byĆ zapoznany z instrukcjami Bhp d|a danego stanowiska pracy.
Czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy:

1.
2.

3.

4'

Zapoznać się dokładnie z instrukcją uzytkowania wiertarki i instrukcją bhp.
Ubrania się w odziez roboczą ściŚ|e opiętą, nakrycia głowy oraz do pracy w oku|arach ochronnych. Nie
wo|no nosić |uŹnej odzieŻy ani |uŹno zwisających e|ementow garderoby, stwarzających ryzyko
pochwycenia.
SprawdziÓ, czy nie ma widocznych uszkodzeń maszyny.
Sprawdzić stan techniczny wieńarki, zwracĄąc szczego|ną uwagę na:
uządzenia ochronne - czy są sprawne technicznie i znajdują się na wyznaczonych miejscach,
b. stan mocowania osłon isprawnośćzabezpieczeń,
sprawnośc uchwytów do mocowania wieńeł'
d. stan sprawnoŚci insta|acji e|ektrycznej i oŚwiet|eniowej - czy nie występują widoczne

a'
c.

uszkodzenia,
stan i sprawnośćzespołow urządzeń zaciskowych oraz dociskowych, w ce|u
zabezpieczenia obrabianego materiału przed przypadkowym odrzutem |ub wyrzutem'
2. Przed uruchomieniem upewnic się, czy uruchomienie wiertarki nie grozi wypadkiem i nie spowoduje
zagroŻenia d|a innych pracownikÓw |ub osób znajdujących się w pob|izu maszyny.
3. Uruchomic wiertarkę i w czasie pracy maszyny na biegu jałowym sprawdzic prawidłowoścjej działania'
4. ZwrÓcić uwagę na |uzy, stuki, większy niŻw czasie norma|nejpracy hałas.
5. Sprawdzic stan wyłączników oraz stan oświet|enia stanowiskowego zasi|anego wyłącznie napięciem
bezpiecznym (24V).
6. ZapoznaĆ się z dokumentacją wykonawczą i zap|anowaĆ ko|ejnoścwykonywania poszczególnych
czyn nościprodukcyjnych.
7. Przygotowac niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki i haczyki
do usuwania wiórów oraz konieczne ochrony osobiste, np. oku|ary, ochronniki słuchu itp'
8. Przygotowac urządzenia pomocnicze do składowania materiałow, przyządow, narzędzi i odpadÓw'
9. Sprawdzic i przygotowaĆ e|ementy do obróbki oraz składowaÓ je w miejscu zapewniającym maksymaIne
bezpieczeństwo, w granicach stanowiska roboczego i w jego bezpoŚrednim otoczeniu.
,10.
Stwierdzone W toku probnego rozruchu usterki |ub nieprawidłowoŚci W pracy maszyny i urządzeń
pomocniczych zgłosic natychmiast Pracownikowi/opiekunowi.
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Zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy:

1.

2.
3.

4.
5.
5.
6.
6.
7.
8.
7.
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W czasie wiercenia otworÓw na|eŻy uŻywac obowiązujących ochron osobistych zgodnie z wytycznymi
Pracownika/Opiekuna.
Wieńła używane do obróbkizamocować w sposób pewny w uchwycie wieńarki. Przed ich
zamocowaniem upewniÓ się, ze są sprawne i dostatecznie ostre.
Śruby dociskowe uchwytu wieńła wiertarki dociągaÓ ręcznie k|uczami. Zabrania się uzywania rurek |ub
prętÓw do przedłuzania k|ucza.
obrabiany przedmiot powinien byc tak zamocowany w uchwycie (imad|e) stołu wiertarki, aby podczas
pracy wieńarki nie zmienił swego połoŻenia i nie został Wyrwany z e|ementu mocującego, w wyniku
działania sił bezwładnościIub sił skrawania'
Przed włączeniem wieńarki odsunąc wieńło od obrabianego przedmiotu.
Podczas pracy na wieńarce na|ezy uzywac wyłącznie wieńeł i pzyrządÓw dostosowanych do
okreś|onych procesów skrawan ia.
Wymiany narzędzi w toku obrobki i pomiarów obrabianego e|ementu dokonywaÓ ty|ko po wyłączeniu
napędu oraz unieruchomieniu wieńarki.
W toku rea|izowania procesu pracy dokładnie i precyzyjnie wykonywaĆ czynnoŚci,
obserwowaĆ sta|e proces obrÓbki, pamiętając o koniecznoŚci zapewnienia bezpiecznej pracy sobie i
innym osobom mogącym znajdować się w pobIizu.
Sukcesywnie usuwaÓ powstające w toku wiercenia odpady (wióry). CzynnoŚc tę wykonywać po
unieruchomieniu wieńarki. Do usuwania wiórow uŻywać zmiotek i haczykow. Nie uzywaĆ spręzonego
powietrza.
Sta|e nadzorowaĆ pracę uządzenia.

Stosowane narzędzia skrawające oraz Wzyrządy pomiarowe na|eŹy przechowywac w szafkach
narzędziowych, regałach |ub na stojakach.

,|0.

8.
9.

W razie zauwazenia nieprawidłowościWpracy wieńarki wyłączyć zasi|anie, unieruchomiĆ maszynę
powiadom ic Pracown ika/Opiekuna.

i

Podczas przerw w pracy niedopuszczalne jest pozostawianie wiertarki bez nadzoru.
Podczas przerw W pracy wieńarki wieńła powinny byÓ odsunięte od obrabianego przedmiotu.
10. Nie zezwa|aĆ na obsługiwanie wieńarki osobom nieprzeszko|onym w zakresie sposobu jej
1 1. bezpiecznej obsługi.

Gzynnoścido wykonania po zakończeniu pracy:
1. odłofyć obrabiane i gotowe e|ementy nawyznaczone miejsca

2.
3.

|ub przekazac je odbieĘącym
pracownikom
UporządkowaĆ stanowisko pracy oraz narzędzia, a takŻe sprzęt ochronny, oczyŚciĆ stół wieńarki z
odpadÓw iwiórów.
odłączyć maszynę od sieci zasi|ającejwyłącznikiem głownym.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia:
1. W razie awarii. w ce|u natychmiastowego unieruchomienia wieńarki, nacisnąÓ przycisk wyłącznika
awaryjnego koloru czerwonego.
2' Po stwierdzeniu niewłaściwegodziałania wieńarki lub jej podzespołÓw wyłączyć zasi|anie i powiadomić o
tym Pracownika/Opiekuna.
3. W przypadku konieczności pozostawienia wiertarkiw czasie pracy bez nadzoru wyłączyć i unieruchomic
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maszynę.

W razie wypadku przy pracy wyłączyć maszynę, zgłosić fakt wypadku Pracownikowi/opiekunowi.
PozostawiĆ stanowisko pracy W takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
Nie uruchamiać wiertarki po wypadku bez po|ecenia Pracownika/opiekuna. W pzypadku występowania
wątp|iwości co do sposobu wykonywania pracy pracę na|ezy przerwać i zwrÓcic się o wytyczne do
Praocwnika/Opiekuna.

W razie poŻaru w pomieszczeniu wyłączyć zasilanie maszyny i innych uządzeń.
Postępowac zgodnie z instrukcją postępowania na wypadek pozaru. W razie niemoŻnoŚci ugaszenia
pozaru ewakuowaĆ się w wyznaczone bezpieczne miejsce.

Czynności zabronione:
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obsługiwaÓ wiertarkę bez znajomoŚci instrukcji producenta oraz instrukcji bhp.
obsługiwaÓ wieńarkę w rękawicach a|bo z obandaŻowanymi dłońmi (występuje zagrożenie
pochwyceniem).
Przechowywać surowce do produkcji, gotowych wyrobÓw, materiałÓw pomocniczych i odpadow w
i|ościach większych od wynikających z potrzeb techno|ogicznych, umoŻ|iwiających utrzymanie ciągłości
pracy na danejzmianie.
Smarować, konseruvowaĆ i naprawiaĆ wieńarkę będącą w ruchu.

Wznawiac pracę maszyny Iub urządzenia bez usunięcia uszkodzenia.
Wykonywac pracę maszynąze zdjętymi |ub otwańymiosłonami.
HamowaÓ napęd wieńarki ręką |ub przy uŻyciujakichkolwiek przedmiotów.
Usuwać wióry ręką w czasie pracy maszyny.
SamodzieInenaprawiacwiertarkę'

10' UkładaĆ w czasie obrÓbki na stole wiertarki nazędzia, spzęt, przyrządy pomiarowe itp'
1 2' OpuszczaÓ
stanowiska pracy bez zgody P racown kalo pieku na.
13. Pozostawiac włączonej wiertarki bez nadzoru.
14. Dopuszczać do obsługi wieńarki inne osoby.
1 1. PrzemieszczaÓ i przewoziÓ ręcznie przedmioty o masie przekraczĄącej usta|one normy dzwigania
przewozenia ręcznego.
i

|ub

Postanowienia końcowe:
1. Zawsze dbaĆ o higienę osobistą i sch|udny wyg|ąd oraz czystoŚć na stanowisku roboczym.
2' SzanowaÓ i dbac o powierzone stanowisko ijego Wyposażenie.
3. Nie stwarzac zadnych zagroŻeń dla siebie iwspÓłpracownikow.
4. Wiedziec, ie w razie zaistnienia sytuacji nie wymienionej w wyzej podanej instrukcji, na|efy bezzwłocznie
zwrÓciĆ się do Pracownika/opiekuna o wytyczne co do da|szego postępowania.
Sporządził..
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