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Instrukcja obsługi dla wyrobów produkowanych w CELSA Huta Ostrowiec
Wyroby produkowane przez CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o. należy stosować zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Pręty i walcówka żebrowane są przeznaczone w inżynierii komunikacyjnej do zbrojenia elementów
i konstrukcji żelbetowych, projektowanych według zasad i wymagań określonych w normie PN-EN
1992-1-1:2008 dla stali klasy C lub B, o charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa (B500C lub
B500B) lub w normach PN-B-03264:2002, PN-S-10042 dla stali klasy A-IIIN. Pręty i walcówka
żebrowana mogą być stosowane do zbrojenia konstrukcji żelbetowych, pracujących pod obciążeniami
dynamicznymi i wielokrotnie zmiennymi.
Pręty gładkie, kwadratowe, płaskowniki , kątowniki oraz kształtowniki są przeznaczone do stosowania
w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-betonowych.
Pręty i walcówka żebrowane, pręty gładkie i kwadratowe, płaskowniki, kątowniki oraz kształtowniki
powinny być stosowane zgodnie z:
- obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi,
- projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyrobów hutniczych.
Odpowiedzialnością każdej osoby jest posiadanie wiedzy i stosowanie w każdej chwili zasad oraz
procedur bezpieczeństwa, zarówno tych ogólnych jak i szczegółowych dla poszczególnych obszarów
pracy. Każdy pracownik jest zawsze odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo i za bezpieczeństwo
osób, które go otaczają.
Należy być zawsze wyczulonym na bezpieczną pracę oraz natychmiast alarmować i informować
przełożonych o warunkach pracy nie odpowiadającym przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy
stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub innym osobom.
Powyższe dotyczy również incydentów potencjalnie wypadkowych.
Stosować środki ochron indywidualnych odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy.
Maszyny, pojazdy i wózki widłowe mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby upoważnione,
posiadające właściwe kwalifikacje i uprawnienia. Przed przystąpieniem do pracy z jakimkolwiek
urządzeniem, najpierw zapoznaj się z instrukcją obsługi tego urządzenia ( DTR ). Pracuj zgodnie z
instrukcją. Przy pracy używaj właściwych narzędzi i sprzętu. Korzystaj z nich w sposób zgodny z ich
przeznaczeniem.
Nie uruchamiaj maszyn i innych urządzeń mechanicznych i nie przystępuj do ich obsługi, jeżeli:
• nie zostałeś przeszkolony w zakresie ich obsługi,
• nie zapoznałeś się z DTR / dokumentacja techniczno–ruchowa /,
• obsługa tego urządzenia / maszyny / nie wchodzi w zakres Twoich obowiązków i nie została
Tobie polecona.
Przed uruchomieniem urządzenia lub maszyny sprawdź stan techniczny oraz stan urządzeń
zabezpieczających ( osłony, blokady itp. ), żądaj niezwłocznie usunięcia wykrytych przy sprawdzaniu
usterek i nieprawidłowości. Nie przystępuj do pracy przed ich usunięciem.
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