INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE ZAGĘSZCZARKI WIBRACYJNEJ.
I. UWAGI OGÓLNE.
1. Obsługiwać zagęszczarkę wibracyjną może osoba pełnoletnia, która została zaznajomiona

z dokumentacją DTR, przeszkolona w zakresie zasad i przepisów BHP, obowiązujących
przy obsłudze tego typu urządzeń oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
2. Do pracy należy przystąpić wypoczętym, trzeźwym, ubranym w odzież roboczą bez
odstających i luźno zwisających części (także biżuterii), długie włosy należy
zabezpieczyć nakryciem głowy.
3. Do pracy przystąpić w odzieży roboczej i środkach ochrony osobistej (rękawice
antywibracyjne, hełm ochronny, buty ochronne) przewidzianych na stanowisku pracy.
4. Osoby obsługujące zagęszczarkę powinny podlegać obowiązkowym okresowym
badaniom lekarskim.
II. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY.

1. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić wizualnie stan techniczny zagęszczarki
a w szczególności:
•

czy nie ma widocznych uszkodzeń,

•

zamocowanie wszystkich połączeń śrubowych,

•

poziom paliwa, oleju w silniku i ew. uzupełnić,

• czy wszystkie urządzenia zabezpieczające są prawidłowo zamocowane,
2. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie wolno przystępować do pracy. Należy
niezwłocznie powiadomić o nich swojego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji.
III. W TRAKCIE PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU.

1. Pracownik obsługujący maszynę powinien posiadać ochronniki słuchu o skuteczności
wytłumiania dźwięku powyżej 10 dB.
2. Zagęszczarka należy pracować tylko w pozycji pełnego gazu (sprzęgło odśrodkowe).
3. Zagęszczarkę należy prowadzić w żądanym kierunku za pomocą dźwigni.
4. Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności,
uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia.
3. Podczas pracy na maszynie zachować odstęp od krawędzi skarp i osuwisk.
4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko
pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.
5. W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany
jest zatrzymać obsługiwaną zagęszczarkę i wszystkie inne urządzenia, które mogą
spowodować jakiekolwiek zagrożenie.
6. Po zakończonej pracy należy wyłączyć obsługiwaną zagęszczarkę tak zabezpieczyć, aby
uniemożliwić jej przypadkowe włączenie.

7. Upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla
otoczenia.
8. W czasie przerw jak i po zakończeniu pracy zagęszczarkę należy ustawić na płaskim
terenie.
9. W czasie transportu maszyny między budowami należy przewozić zagęszczarkę, w
sposób całkowicie zabezpieczający ją przed działaniem warunków atmosferycznych.
Magazyn powinien być suchy a maszyna na okres magazynowania zabezpieczona przed
korozją.
Zabrania się:
• użytkowania niesprawnej zagęszczarki,
•

stosowania niebezpiecznych metod pracy,

•

pracowania maszyną przy innej częstotliwości wibracji niż wynikającej z obrotów
nominalnych silnika (obroty te są fabrycznie ustawione na 3600 obr/min, ograniczone od
góry i zaplombowane) zmiana częstotliwości grozi uszkodzeniem maszyny a nawet utratą
zdrowia,

•

pracy na wzniesieniach, których stromizny przewyższają zdolność pokonywania
wzniesień przez zagęszczarkę,

•

obsługiwania zagęszczarki bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,

•

pracowania bez nakazanych ochron osobistych,

•

usuwania osłon i urządzeń czy znaków zabezpieczających,

•

naprawiania samodzielnie maszyny,

•

dotykania części zagęszczarki będących w ruchu,

•

czyszczenia i smarowania zagęszczarki będącej w ruchu,

•

uzupełniania stanu paliwa przy włączonym silniku,

•

pozostawiania zagęszczarki będącej w ruchu bez nadzoru,

•

dopuszczania do pracy na swoim stanowisku pracy osób nieupoważnionych.

UWAGA!

Nie wolno podnosić maszyny za elementy wibroizolatorów. Grozi to uszkodzeniem maszyny,
a nawet kalectwem .
IV. REMONTY I KONSERWACJE.

1. Remonty, regulacje, naprawy i konserwacje okresowe mogą wykonywać osoby
posiadające do tego odpowiednie kwalifikacje. Pracownikowi obsługującemu
zagęszczarkę wibracyjną nie wolno tych czynności dokonywać.
2. Przy wykonywaniu czynności związanych z naprawą, regulacją czy konserwacją
zagęszczarka wibracyjna musi być bezwzględnie zatrzymana i tak zabezpieczona, aby
przypadkowe uruchomienie jej nie było w ogóle możliwe. Umieścić tablicę „NAPRAWA
– NIE URUCHAMIAĆ ”.
3. Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną może wykonywać tylko pracownik z
odpowiednimi kwalifikacjami.
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