
Instrukcja Bezpieczeństwa 
Pracy 

Obrabiarka sterowana numerycznie 



OPERATOREM MASZYNY MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIŁA NASTĘPUJĄCE WARUNKI : 

 przeszła szkolenie wstępne, ogólne i instruktaż stanowiskowy w zakresie BHP oraz zaznajomiła się i 

otrzymała instrukcję bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku, 

 ukooczony 18 rok życia, 

 posiada aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwskazao do wykonywania tego zawodu, 

 posiada badania upoważniające do pracy na wysokości, 

 posiadła w wymaganym zakresie znajomośd dokumentacji technicznej urządzeo i maszyn 

 posiada upoważnienie Kierownika Wydziału do zajmowania stanowiska. 

 



DO PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ NALEŻĄ: 
 

 obuwie robocze, 

 rękawice ochronne, 

 okulary ochronne, 

 środki ochrony słuchu – nauszniki dźwiękochłonne. 

 



UWAGA 

Pracownik powinien stawid się do pracy trzeźwy, wypoczęty i w dobrej kondycji psychofizycznej. 



PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 

1. Przemyśled bezpieczny przebieg pracy przy realizacji otrzymanego zadania. 

2. Przygotowad odpowiednio stanowisko robocze oraz niezbędne narzędzia i ochrony osobiste. 

3. Sprawdzid stan techniczny obrabiarki   ,czy nie ma uszkodzeo. 

4. Sprawdzid  czy  z  maszyny  zostały zdjęte  wszelkie  narzędzia  i klucze, używane do regulacji, konserwacji. 

5. Sprawdzid czy wyłączniki bezpieczeostwa i wyłącznik awaryjny funkcjonują prawidłowo. 

6. Upewnid się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeo dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego 
bezpośrednim otoczeniu. 

7. Próbnie uruchomid obrabiarkę  nieobciążoną aby sprawdzid prawidłowośd jej działania . 

 

• UWAGA ! 

• W razie stwierdzenie jakichkolwiek uszkodzeo, czy usterek nie wolno podejmowad pracy. Należy niezwłocznie powiadomid o tym 
swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik 
może przystąpid do wykonywania zadania. 

 



PODSTAWOWE CZYNNOŚCI W CZASIE PRACY 

1. Do pracy przystąpid w ubraniu roboczym. Ubranie nie może byd luźne ani pofałdowane i zawierad 

zwisających elementów garderoby, które mogą byd łatwo pochwycone przez obrabiarkę. Mankiety powinny 

mied ściągacze a długie włosy powinny byd zabezpieczone siatką ,bądź  czapką, rękawice  używad   tylko do 

załadunku materiału. 

2. Czyścid  pojemnik na wióry  zawsze na pierwszej zmianie. 

3. Ładowad materiał  na stół roboczy w ilości zapewniającej prawidłowe działanie, oraz w taki sposób, aby 

dociski obrabiarki mogły właściwie i pewnie go unieruchomid. 

4. W czasie pracy obsługujący powinien stad przy pulpicie sterującym w wyznaczonych miejscach. 

Koncentrowad cała swoja uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych i związanych z obsługą maszyny. 

5. Obrobione  materiały składowad w miejscu do tego przeznaczonym. 

6. Po każdej wymianie narzędzia skrawającego zachowad szczególna ostrożnośd, a po stwierdzeniu 

jakichkolwiek objaw złej pracy bezwarunkowo przerwad działanie maszyny i zgłosid ten fakt przełożonemu. 

 



CZYNNOŚCI ZABRONIONE: 

1. Używanie do pracy tępych i uszkodzonych frezów, 

2. Trzymanie rąk w zasięgu pracującej głowicy, 

3. Sprawdzanie dokładności cięcia i wymiarów podczas pracy obrabiarki, 

4. Usuwanie trocin, wiór ze stołu rękoma, 

5. Hamowanie frezu przy użyciu jakichkolwiek przedmiotów. 

6. Pozostawianie włączonej obrabiarki bez dozoru oraz dopuszczanie do pracy osób nieupoważnionych, 

7. Wyciąganie wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel zasilający, 

8. Używanie obrabiarki  do prac, które nie są zgodne z jej przeznaczeniem. 

 



CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY 

Wyłączyd zasilanie obrabiarki  wyłącznikiem głównym oraz upewnid się czy pozostawione stanowisko i 

urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeo dla otoczenia. 

Oczyścid maszynę przy pomocy haczyków, pędzli i szczotki. 

 



SMAROWANIE I KONSERWACJA 

1. Remonty, naprawy i konserwacje okresowe obrabiarki może wykonywad wyłącznie upoważniony personel. 

2. Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną może wykonywad tylko pracownik z odpowiednimi 

kwalifikacjami. 

3. Podczas czynności  konserwacyjnych, obrabiarka musi byd bezwzględnie zatrzymana oraz tak 

zabezpieczona, by przypadkowe uruchomienie jej nie było w ogóle możliwe. 

4. Umieszczad na obrabiarce tablice informujące o awarii. 



ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH I SZCZEGÓLNYCH 

W razie zaistnienia wypadku pracownik powinien: 

 poinformowad niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. 

 

Będąc świadkiem wypadku, jest obowiązany w szczególności: 

• zapewnid udzielenie pomocy poszkodowanemu, 

• zabezpieczyd miejsce wypadku, 

• zawiadomid niezwłocznie o wypadku osobę kierownictwa, 

• zabezpieczyd miejsce wypadku oraz udzielid informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu 

ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku 



ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH I SZCZEGÓLNYCH 

W razie pożaru: 

 postępowad zgodnie z instrukcją alarmowania i postepowania w razie pożaru, 

 przystąpid do niezwłocznego gaszenia pożaru przy użyciu dostępnych podręcznych środków gaśniczych. 

 

W razie awarii urządzenia:  

 wstrzymad jego ruch i niezwłocznie powiadomid przełożonego o zaistniałej sytuacji, 

 decyzję o dalszym postepowaniu podejmuje osoba dozoru ruchu. 

 


