
INSTRUKCJA BHP 
PRZY OBSŁUDZE SZLIFIERKI – OSTRZARKI SWU-200 

 

OBSŁUGIWAĆ SZLIFIERKĘ - OSTRZARKĘ MOGĄ TYLKO OSOBY 

PRZESZKOLONE I UPOWAŻNIONE PRZEZ PRZEŁOŻONEGO 
 

I. Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien: 
• Zapoznać się z zakresem wykonywanej pracy 

• Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe i potrzebne ochrony osobiste  

• Sprawdzić stan stanowiska pracy, stan i zamocowanie tarczy ściernej (tarcza nie może być  

  zwichrowana, popękana, musi być prawidłowo zamocowana), przejrzystość ekranu ochronnego,   

  odległość podtrzymki nastawnej od tarczy (nie może przekraczać 3 mm), stan osłony tarczy,   

  sprawność systemu odpylania lub zraszania (o ile szlifierka jest w któryś z nich wyposażona) oraz  

  oświetlenie stanowiska pracy 

• Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast swojemu przełożonemu 

 

II. Przed uruchomieniem szlifierki pracownik powinien:    
• Sprawdzić stan techniczny szlifierki, a przede wszystkim sprawność wyłącznika, czy nie ma  

  widocznych uszkodzeń instalacji zasilania elektrycznego 

• Uruchomić szlifierkę i sprawdzić prawidłowość działania 

 

III. Podczas szlifowania pracownik powinien: 
• Trzymać materiał w sposób pewny. Przedmioty drobne trzymać w kleszczach lub ręcznym   

   imadle 

• Używać tylko narzędzi w dobrym stanie 

• W trakcie szlifowania dociskać przedmiot do tarczy ostrożnie, bez wywierania dużego nacisku 

• Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności 

• W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przy wykonywaniu powierzonej pracy, pracownik  

   ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji 

 

IV. Pracownikowi pracującemu na szlifierce zabrania się: 
• Szlifowania bez okularów ochronnych, jeżeli warunki obróbki uniemożliwiają użycie ekranu  

  ochronnego 

• Szlifowania bez ochron dróg oddechowych, jeżeli szlifierka nie posiada sprawnego systemu  

  odpylającego lub zraszającego  

• Demontować osłony tarczy ściernej 

• Trzymać drobnych przedmiotów bezpośrednio w rękach 

• Stosować do oświetlenia miejscowego napięcia wyższego niż 24 V 

 

V. Po zakończeniu pracy pracownik powinien: 
• Odkładać obrobione przedmioty na wyznaczone miejsce 

• Wyłączyć dopływ energii elektrycznej do szlifierki  

• Uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny 

• Sprawdzić, czy pozostawione stanowisko nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń 

 

UWAGA ! 

Każdy zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu przełożonemu. W razie 

zaistnienia wypadku przy pracy pozostawić stanowisko w takim stanie w jakim nastąpił wypadek, aż 

do czasu przybycia zespołu powypadkowego. 

 

Opracował                                            Zatwierdził 


