
lnstrukcja BHP
przy obsłudze sz|ifi erki dwutarczowej

Uwagiogó|ne
Sz|ifierki dwutarczowe obsługiwać mogą osoby, które odbyły szko|enie stanowiskowe Bhp,
posiadające aktua|ne badania lekarskie. Użytkownik powinien być zapoznany z instrukcjami
Bhp dla danego stanowiska pracy.

czynności do wykonania przed rozpoczęciem
pracy:
1, Sprawdzić komp|etność i sprawnośc sz|ifierki oraz urządzeń zabezpieczających.
2' Sprawdzić czy w pob|iżu sz|ifierki nie ma substancji łatwopa|nych.
3. Sprawdzió zamocowanie sz|ifierki oraz mocowanie osłon.
4' Przygotowac środki ochrony indywidua|nej i uruchomic wenty|ację.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonanla pracy
1' Przewody e|ektryczne powinny być zabezpieczone przed wi|gocią i mechanicznym

uszkodzeniem.
2. Stosowac w toku pracy środki ochrony indywidua|nej w ce|u ochrony przed odpryskami

(oku|ary przeciwodpryskowe, osłony twarzy itp.).
3. Pewnie trzymać obrabiany przedmiot. Pozwo|ito wyk|uczyć moz|iwość wynłania

obrabianego pzedmiotuz rąk i odrzucenia pod wpływem działających sił.
4' Zachowaćbezpieczną od|egłość od tarcz, nie nachy|ać się zbyt b|isko.
5. odłamkiwiÓrów usuwać spod sz|ifierkity|ko za pomocą odpowiednich narzędzi, np.

pędz|i, szczotek, a|bo za pomocą urządzeń pneumatycznych itp.
6. W wypadku przerwy w zasilaniu natychmiast wyłączyć sz|ifierkę i inne urządzenia

e|ektryczne oraz odłączyć je od zasi|ania'
7. Do stanowiska pracy nie dopuszczaó osób nieupoważnionych.
8. Przy obsłudze sz|ifierki na|eŻy pzestrzegać instrukcji obsługi dostarczonej przez

producenta.

Gzynności do wykonania po zakończeniu pracy:
1' Wyłączyć sz|ifierkę.
2. Upzątnąc i zabezpieczyó stanowisko pracy oraz schować narzędzia i spzęt ochrony.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla
życia lub zdrowia:
1' Awarie oraz inne sytuacje zagraŻające zdrowiu pracownika na|eŻy natychmiast zgłosiÓ

Pracown ikowi/Opiekunowi.
2' W razie poŻaru |ub innego zdarzenia na|eżzy natychmiast powiadomić odpowiednie

stużby ratownicze.
3. W wypadkuzdazeniazagraŻającego zdrowiu |ub życiu pracowników na|eży powiadomiÓ

osoby narazone i wspó|nie opuściÓ pomieszczenia.

Czynności zabronione:
1. WykonywaĆ proces pracy z uŻyciem niesprawnej technicznie |ub niekomp|etnej

szlifierki.
2. Wykonywać proces pracy zuŻyciem sz|ifierki pozbawionej obudów i osłon

bezpieczeństwa oraz z niesprawnymi |ub odtączonymi uządzeniami
zabezpieczającymi.

3. Czyścić, dokonywać konsenłacji i napraw sz|ifierki bez odłączenia od sieci e|ektrycznej.
4. obsługiwac sz|ifierkę w rękawicach albo z obandaŻowanymi dłońmi' jeś|i wirujące

nazędzia |ub obrabiany materiał stwarzają zagroŻenie pochwycenia.
5. Pa|ic tytoń, spożywac posiłki w czasie wykonywania czynności sz|ifowania'
6. Pozostawiac pracującą sz|ifierkę bez nadzoru.



7. Usuwać i zgarniać nieosłoniętą ręką wióry meta|owe.
8. Stosować do mocowania ściernicy tu|ejki redukcyjne w otwoze.
9. Stawiaó w pob|iżu sz|ifierki przedmioty łatwopalne.

Postanowien ia końcowe :

1' Zawsze dbaó o higienę osobistą i sch|udny Wyg|ąd oraz czystość na stanowisku
roboczym.

2' SzanowaĆ i dbać o powiezone stanowisko ijego wyposażenie'
3. Nie stwarzać żadnych zagroŻeń d|a siebie iwspołpracowników.
4. Wiedzieć, Żew razie zaistnienia sytuacji nie wymienionejw wyŻej podanej

instrukcji, na|eŻy bezzwłocznie zwrócić się do Pracownika/opiekuna o wytyczne
co do dalszego postępowania.

Sporządził.
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