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ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
під час виконання столярних робіт

1. Загальні положення
1.1.    До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли  медичний огляд,
відповідне навчання, інструктажі  на робочому місці про безпечні методи роботи.
1.2.    Учень зобов'язаний:
-        виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
-        користуватися спецодягом, запобіжними пристосуваннями;
-        виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допущений;
-        не допускати на робоче місце сторонніх осіб.
1.3.    Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має вибоїни, сколи робочих кінців,
зазубрини і гострі ребра у місцях затискування рукою.
 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1.      Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.
2.2.    Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи:
-        оглянути його;
-        прибрати непотрібні предмети і матеріали;
-        звільнити проходи;
-    матеріал, інструмент і пристосування на робочому місці розкласти у порядку їх
використання
2.3.        Перед ручною обробкою матеріалу встановити його на міцну опору.
2.4.        Перед роботою на верстаті слід перевірити:
-    наявність заземлення  електродвигуна,  корпуса  верстата, електроінструменту;
-    пускові й гальмівні пристрої верстата.
2.5. Перш ніж застосовувати електрообладнання, перевірити його роботу на холостому ходу.
 

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1.   Під   час   розпилювання   матеріалу   під   кутом   слід застосовувати інвентарний
шаблон (короб), стусало. Забороняється:
-    залишати ріжучий інструмент лезом догори під час перерви і під час роботи;
-    розпилювати матеріал на коліні, ставити руки чи пальці у пропил для спрямовування
пилки по лінії;
-    очищати рубанок від стружки пальцями з боку підошви рубанка.
3.2.     Вимоги безпеки під час роботи на верстатах чи механізмах
3.2.1.      Працюючи стрічковою електричною пилкою, особливу увагу слід звернути на
справність пиляльної стрічки і роботу шківів, які повинні обертатися вільно і легко.
3.2.2.      На циркулярних пилах і фугувальних верстатах застосовувати штовхачі для
просування заготовок довжиною менше ніж 60см.
3.2.3.      Забороняється  працювати  на циркулярній пилці повздовжнього розпилювання без
розклинюю чого ножа і захисного кожуха.



3.2.4.      Під час свердлення електродрилем отворів у дерев'яних конструкціях стежити за
надійним закріпленням свердла у гнізді шпинделя і за рівномірним виходом стружки з
отвору.
3.2.5.      Застосовуючи електрорубанок, слід пересувати його по прямій лінії, без перекосів.
Стежити, щоб ножі не забивалися стружкою, періодично очищати їх.
3.2.6.      Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем слід за наявності
огороджувального кожуха абразивного круга і захисного екрана.
3.3. Під час роботи на верстатах забороняється:
-        братися за свердло руками, працювати в рукавицях, обробляти забруднений матеріал;
-        подавати оброблювальний матеріал ривками;
-        складати оброблювані деталі на столі верстата чи на огорожі;
-        знімати чи встановлювати огорожу рухомих частин;
-        гальмувати рухомі частини верстата руками чи будь-якими предметами;
-        залишати без нагляду не вимкнені з електромережі верстати, інструменти;
-   чистити, обтирати обладнання, виконувати ремонт, підтягувати гайки на робочому ходу;
-    використовувати верстати і механізми для робіт, що не відповідають їх прямому
призначенню.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1.      Зупинити верстат. Покласти інструмент у відповідне місце.
4.2.    Прибрати із верстата стружку за допомогою щітки. Не здувати стружку, не змітати її
руками.
4.3.        Здати верстат керівнику, учителеві.
4.4.        Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.
4.5.        Виходити із майстерні тільки з дозволу керівника, учителя.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1.  У разі виявлення несправності під час роботи негайно вимкнути верстат і повідомити
керівника, учителя. Не приступати до роботи без його дозволу.
5.2.  У випадку травмування негайно повідомити керівника, учителя.


