
Pilarka ramowa pionowa jest przeznaczona do przecierania 
k�ód drewna. W zale�no�ci od umiejscowienia nap�du, traki 
s� instalowane w pomieszczeniach jedno- lub dwukondygna-
cyjnych (z tzw. podtraczem). Nap�d na ram� pi�ow� przeno-
szony jest z silnika poprzez przek�adnie klinowe, �a�cuchowe 
i mechanizm korbowodowy. Posuw materia�u realizowany 
jest za pomoc� rowkowanych walców, a podawanie i odbiór 
materia�u odbywa si� najcz��ciej z wykorzystaniem wózków 
poruszaj�cych si� po torowisku.

Zagro�enia
� Mechaniczne:

– ci�ciem lub odci�ciem (kontakt d�oni lub palców z pi��) 
podczas pracy;

– wpl�taniem, pochwyceniem i zgnieceniem lub zmia�-

Pilarka ramowa pionowa (trak)

Wymagania i dzia�ania dostosowawcze

d�eniem przez ruchome elementy nap�du oraz poru-
szaj�ce si� wózki podawczo-odbiorcze;

– uderzeniem – wskutek odrzutu obrabianego materia�u 
lub jego fragmentów (wyrzynków) oraz przez poruszaj�-
ce si� wózki podawczo-odbiorcze;

– zgnieceniem – wskutek upadku przedmiotów;
– upadkiem – wskutek po�lizgni�cia si� lub potkni�cia, 

np. o elementy torowiska;
– przek�uciem z�bami pi�y;

� Pora�eniem pr�dem elektrycznym – dotyk bezpo�redni 
i po�redni;
� Zapyleniem;
� Po�arem lub wybuchem;
� Ha�asem.

Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Elementy sterownicze

� Elementy sterownicze, które maj� wp�yw na bez-
piecze�stwo pracowników, powinny by� widoczne 
i mo�liwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio 
oznakowane (§ 9 ust. 11).
� Elementy, o których mowa w ust. 1, powinny 
by� usytuowane poza strefami zagro�enia w taki 

Usytuowanie i identyfikacja

Elementy do uruchamiania i zatrzymywania traka powinny:

� by� umieszczone poza strefami zagro�enia, w polu widzenia operatora;

� by� mo�liwe do zidentyfikowania przez:
– kodowanie barwami: uruchamianie – zielona lub bia�a; zatrzymanie 

Górna cz��� mechanizmu nap�dowego

Dolna cz��� mechanizmu nap�dowego

Wózek podpieraj�cy

Stó� odbiorczyTorowisko K�oda
drewna

Wózek
podawczy

Pulpit
sterowniczy
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Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Elementy sterownicze cd.

sposób, aby ich obs�uga nie powodowa�a dodat-
kowych zagro�e�; nie mog� one stwarza� tak�e ja-
kichkolwiek zagro�e� w zwi�zku z przypadkowym 
zadzia�aniem (§ 9 ust. 2).

– czerwona lub czarna; zatrzymanie awaryjne – wy��cznie czerwona 
na �ó�tym tle;

– oznakowanie piktogramami lub w inny sposób.

Ochrona przed zagro�eniami

� Elementy do uruchamiania nie powinny wystawa� ponad obudow� lub 
by� os�oni�te (ko�nierzem) b�d	 umieszczone we wg��bieniach;

� Powinny mie� g�adkie powierzchnie i zaokr�glone kraw�dzie;

� Opór elementów sterowniczych nie powinien by� mniejszy od 5 N.

Uk�ad sterowania

� Uk�ady sterowania maszyn powinny zapewnia� 
bezpiecze�stwo i by� dobierane z uwzgl�dnieniem 
mo�liwych uszkodze�, defektów oraz ogranicze�, 
jakie mo�na przewidzie� w planowanych warun-
kach u�ytkowania maszyny (§ 11).
� Podczas obs�ugi pilarek ramowych-traków po-
winno by� zapewnione zblokowanie drzwi podtra-
cza z obwodem zasilania traka w taki sposób, aby 
otwarcie ich powodowa�o zatrzymanie pracy traka 
(§ 13 ust. 1 pkt 102).

Sprawdzi� czy:

� zastosowane urz�dzenia blokuj� nap�d walców posuwowych i nap�d 
ramy pi�owej w przypadku zaniku ci�nienia w uk�adzie (w pilarkach z hy-
draulicznym lub pneumatycznym uk�adem docisku górnych walców po-
suwowych);
� zapewniono mo�liwo�� natychmiastowego wy��czenia posuwu robo-
czego i w��czenia posuwu wstecznego w czasie ruchu ramy pi�owej;

� zastosowano urz�dzenie do hamowania, je�eli czas swobodnego za-
trzymania si� pi� jest d�u�szy ni� 10 s;

Urz�dzenie to powinno:
– zatrzymywa� ram� pi�ow� w ka�dym momencie pracy uznanym 

przez obs�ug� za zagro�enie jej bezpiecze�stwa (w dowolnym po�o-
�eniu);

– powodowa� wy��czenie nap�du z chwil� rozpocz�cia hamowania;
– umo�liwia� hamowanie równie� przy wcze�niej wy��czonym nap�-

dzie;
– powodowa�, aby czas hamowania by� krótszy ni� czas swobodne-

go zatrzymania si� pi�, jednak nie d�u�szy ni� 30 s.

� drzwi podtracza s� zblokowane z obwodem zasilania traka tak, aby 
otwarcie ich powodowa�o zatrzymanie pracy traka;

� umo�liwiono sterowanie wszystkimi mechanizmami wózka prowadz�ce-
go podawczego (zaciskaniem, powrotem, centrowaniem k�ody) bezpo�red-
nio z miejsca obs�ugi, tj. wózka lub osobnego pulpitu w przypadku zdalne-
go sterowania wózkiem.

Sygnalizacja uruchomienia traka

� W przypadku, gdy jest to konieczne, operator 
maszyny powinien mie� mo�liwo�� sprawdzenia, 
z g�ównego pulpitu sterowniczego, czy nikt nie 
znajduje si� w strefie niebezpiecznej. Je�eli spraw-
dzenie nie jest mo�liwe, uk�ad bezpiecze�stwa 
automatycznie powinien wysy�a� akustyczny lub 
optyczny sygna� ostrzegawczy przed uruchomie-
niem maszyny. (§ 10 ust. 1).
� Podczas obs�ugi pilarek ramowych-traków na-
le�y zapewni� pomi�dzy pracownikami zatrud-
nionymi w hali traków i w podtraczu dwustronn� 
��czno�� sygnalizacyjn� oraz poinformowa� pra-
cowników o rodzaju i znaczeniu poszczególnych 
sygna�ów (§ 13 ust. 1 pkt 62).

Zapewnienie sygnalizacji ostrzegaj�cej o uruchomieniu traka – z za-
pewnieniem wyprzedzenia umo�liwiaj�cego opuszczenie stref zagro�e-
nia. Sygnalizacja ta powinna obejmowa� pracowników przebywaj�cych 
w hali traków i w podtraczu. Sygna�y te powinny by� podane w instrukcji 
bezpiecze�stwa i higieny pracy, a pracownicy powinni je zna�.
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Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Uruchomienie traka

� Uruchomienie maszyny powinno by� mo�liwe 
tylko poprzez celowe zadzia�anie na przeznaczony 
do tego uk�ad sterowania (§ 12 ust. 1).

� Wymagania, o których mowa w ust. 1, stosuje 
si� do:

– ponownego uruchomienia maszyny po jej 
zatrzymaniu, bez wzgl�du na przyczyn� za-
trzymania (§ 12 ust. 2 pkt 1);

– sterowania, w przypadku znacz�cych zmian 
w parametrach pracy maszyny, w szczególno-
�ci: pr�dko�ci i ci�nienia, o ile ponowne uru-
chomienie lub zmiana w jej parametrach pracy 
stwarzaj� zagro�enia (§ 12 ust. 2 pkt 2).

� Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si� do ponownego 
uruchomienia lub zmian parametrów pracy maszy-
ny, o ile s� spowodowane prawid�owym cyklem ro-
boczym urz�dzenia automatycznego (§ 12 ust. 3).

Trak powinien mie� uk�ad sterowania uruchamianiem, wyposa�ony 
w przeznaczone do tego oddzielne elementy sterownicze. Nie po-
winno by� mo�liwe samoczynne uruchomienie po zatrzymaniu z do-
wolnej przyczyny (np. po przywróceniu przerwanego wcze�niej za-
silania, po otwarciu os�ony blokuj�cej, po wy��czeniu awaryjnym).

Patrz równie� – Od��czanie od zasilania.

Zatrzymanie normalne

� Maszyny wyposa�a si� uk�ad sterowania prze-
znaczony do ca�kowitego i bezpiecznego ich za-
trzymywania (§ 13 ust. 1).

� Uk�ad sterowania przeznaczony do zatrzymy-
wania maszyny powinien mie� pierwsze�stwo 
przed uk�adem sterowania przeznaczonym do jej 
uruchamiania (§ 13 ust. 3).

Uk�ad sterowania zatrzymaniem powinien by� nadrz�dny w stosunku do 
uk�adu uruchamiania i mie� s�u��cy do tego celu element sterowniczy.

Zatrzymanie awaryjne

� Ze wzgl�du na zagro�enia, jakie stwarzaj� ma-
szyny, w zale�no�ci od czasu ich zatrzymywania, 
wyposa�a si� je w urz�dzenia zatrzymania awaryj-
nego (§ 14 ust. 1).

Sygna� zatrzymania awaryjnego powinien by� nadrz�dny w stosunku do 
pozosta�ych sygna�ów steruj�cych.
Urz�dzenie zatrzymania awaryjnego powinno by� sprz��one z hamul-
cem.

Ochrona przed zagro�eniami powodowanymi emisj� py�u

� Maszyny stwarzaj�ce zagro�enie emisj� gazu, 
oparów, p�ynu lub py�u wyposa�a si� w odpowied-
nie obudowy lub urz�dzenia wyci�gowe znajduj�-
ce si� w pobli�u 	ród�a zagro�enia (§ 14 ust. 4).

Wyposa�enie traka w ruchomy spad trocin umo�liwiaj�cy odprowadzenie 
trocin i odpadów (do pojemników lub przeno�ników) lub ko�cówk� do 
pod��czenia odci�gu trocin.
Wózki podawcze i odbiorcze powinny by� wyposa�one w urz�dzenia do 
usuwania trocin z szyn.

Stateczno��

� Maszyny oraz ich cz��ci, o ile jest to konieczne 
dla zapewnienia bezpiecze�stwa i zdrowia pra-
cowników, mocuje si� za pomoc� odpowiednich 
zaczepów lub innych podobnych urz�dze� w celu 
zapewnienia ich stateczno�ci (§ 15 ust. 1).

Posadowienie traka na odpowiednim fundamencie, odizolowanym od 
konstrukcji hali.
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Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Zabezpieczenie przed zagro�eniami powodowanymi przez spadaj�ce i wyrzucane przedmioty

� Maszyny stwarzaj�ce ryzyko upadku przed-
miotów lub ich wyrzucenia wyposa�a si� w �rodki 
ochrony odpowiednie do wyst�puj�cego ryzyka 
(§ 14 ust. 3).

� Podczas obs�ugi pilarek ramowych-traków po-
winny by� spe�nione nast�puj�ce wymagania:

– urz�dzenia podaj�ce i odbieraj�ce powinny 
zapewnia� prowadzenie ci�tego materia�u 
w kierunku równoleg�ym do pi� trakowych 
(§ 13 ust. 1 pkt 22);

– tory wózków nale�y wyposa�y� na ich ko�co-
wych odcinkach w urz�dzenia zapobiegaj�ce 
zjechaniu wózków z toru (§ 13 ust. 1 pkt 42).

� Zapewnienie prowadzenia ci�tego materia�u (przez urz�dzenia poda-
j�ce i odbieraj�ce) w kierunku równoleg�ym do pi� trakowych.

� Zapewnienie wyposa�enia po stronie odbiorczej w urz�dzenie roz-
dzielczo-prowadz�ce lub wózek odbiorczy – zapewniaj�ce prowadzenie 
rozpi�owanego drewna równolegle do kierunku posuwu traka.

� Wyposa�enie wózków prowadz�cych podawczych w urz�dzenia do 
zamocowania, centrowania i obracania k�ody.

� Wyposa�enie torów wózków na ich ko�cowych odcinakach w urz�-
dzenia zabezpieczaj�ce przed wypadni�ciem wózków z toru.

� Wózki powinny mie� urz�dzenia zabezpieczaj�ce przed wypadni�-
ciem z toru.

Ochrona przed zetkni�ciem z ruchomymi elementami

� W przypadku wyst�pienia ryzyka bezpo�rednie-
go kontaktu z ruchomymi cz��ciami maszyn, mo-
g�cego powodowa� wypadki, stosuje si� os�ony 
lub inne urz�dzenia ochronne, które zapobiega�y-
by dost�powi do strefy zagro�enia lub zatrzymy-
wa�yby ruch cz��ci niebezpiecznych (§ 15 ust. 3).

� Os�ony i urz�dzenia ochronne (§ 15 ust. 4):

– powinny mie� mocn� (trwa��) konstrukcj� (§ 
15 ust. 4 pkt 1);

– nie mog� stwarza� zagro�enia (§ 15 ust. 4 
pkt 2);

– nie mog� by� �atwo usuwane lub wy��czane 
ze stosowania (§ 15 ust. 4 pkt 3);

– powinny by� usytuowane w odpowiedniej 
odleg�o�ci od strefy zagro�enia (§ 15 ust. 4 
pkt 4);

– nie powinny ogranicza� pola widzenia cyklu 
pracy urz�dzenia (§ 15 ust. 4 pkt 5);

– powinny umo�liwia� wykonywanie czynno�ci 
maj�cych na celu zamocowanie lub wymian� 
cz��ci oraz umo�liwia� wykonywanie czynno-
�ci konserwacyjnych, pozostawiaj�c jedynie 
ograniczony dost�p do obszaru, gdzie praca 
ma by� wykonywana, w miar� mo�liwo�ci 
bez zdejmowania os�on i urz�dze� zabezpie-
czaj�cych (§ 15 ust. 4 pkt 6);

– powinny ogranicza� dost�p tylko do niebez-
piecznej strefy pracy maszyny (§ 15 ust. 4 
pkt 7).

� Wszystkie mechanizmy nap�dowe traków znaj-
duj�ce si� w hali traków i w podtraczu nale�y os�o-
ni� w sposób uniemo�liwiaj�cy dost�p podczas 
ruchu (§ 13 ust. 1 pkt 52).

� W pilarkach ramowych typu pionowego powin-
ny by� zastosowane os�ony wszystkich poruszaj�-

� Os�oni�cie wszystkich poruszaj�cych si� elementów maszyny znajdu-
j�cych si� w hali traka i w podtraczu, tj. mechanizmu nap�dowego, me-
chanizmu posuwowego, mechanizmu korbowodowego, ��czników, kó� 
z�batych, kó� �a�cuchowych, �a�cuchów i innych ruchomych elementów 
poza walcami posuwowymi.

� Os�ony, których konstrukcja pozwala na ich usuni�cie lub otwarcie bez 
u�ycia narz�dzi, nale�y zblokowa� z nap�dem, aby w przypadku, gdy 
zostan� zdemontowane lub otwarte, nast�pi�a przerwa w pracy pilarki.

� Wyposa�enie wózków traka w os�ony uniemo�liwiaj�ce w�o�enie nóg 
pod ko�a.

� Zapewnienie zamykanego ogrodzenia podtracza, spe�niaj�cego wy-
magania (§ 13 ust. 1 pkt 82).
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Ochrona przed zetkni�ciem z ruchomymi elementami cd.

cych si� elementów poza walcami posuwowymi; 
os�ony te powinny by� zblokowane z nap�dem pi-
larek (§ 13 ust. 2 i 32).

� Podtracze nale�y ogrodzi� oraz zamyka� 
na klucz przed ka�dym uruchomieniem traka – 
w przypadku ustawienia kilku traków obok siebie, 
ich podtracza powinny by� od siebie odgrodzone 
i oddzielnie zamykane (§ 13 ust. 1 pkt 82).

O�wietlenie miejsc i stanowisk pracy lub konserwacji

� Miejsca i stanowiska pracy lub konserwacji ma-
szyn odpowiednio o�wietla si�, stosownie do wy-
konywanych czynno�ci (§ 16 ust. 1).

Zapewnienie odpowiedniego rodzaju o�wietlenia, adekwatnego do wyko-
nywanych czynno�ci (nat��enie, równomierno�� i barwa).
O�wietlenie nie mo�e powodowa� efektu stroboskopowego.
Je�li o�wietlenie ogólne nie zapewnia na stanowisku pracy wymaga� PN-
EN 12464-1, to nale�y zastosowa� o�wietlenie miejscowe, które wspólnie 
z ogólnym, zapewni spe�nienie tych wymaga�. Do do�wietlania miejsc 
konserwacji i obs�ugi technicznej mo�na stosowa� lampy przeno�ne.

Bezpiecze�stwo przy konserwacji maszyn

� Wykonywanie prac konserwacyjnych powinno 
by� mo�liwe podczas postoju maszyny. Je�eli jest 
to niemo�liwe, w celu wykonania tych prac stosu-
je si� odpowiednie �rodki ochronne albo prace te 
wykonuje si� poza strefami niebezpiecznymi (§ 17 
ust. 1).

� Wykonywanie wszelkich prac konserwacyjnych, nastawczych, na-
prawczych i usuwania odpadów wy��cznie podczas postoju maszyny.

� Konstrukcja traka, w którym wymiana pi� odbywa si� w górnym po�o�e-
niu ramy pi�owej, powinna umo�liwia� (za pomoc� urz�dzenia r�cznego 
lub z nap�dem mechanicznym z ewentualnym wykorzystaniem hamulca) 
jej ustawienie i zatrzymanie w tym po�o�eniu oraz zabezpieczy� przed 
samoczynnym lub niezamierzonym opadni�ciem ramy pi�owej.

� Wyposa�enie traka w urz�dzenia:

– zabezpieczaj�ce górne walce posuwowe przed opadni�ciem pod-
czas wymiany sprz�gu pi� lub prac konserwacyjnych i napraw-
czych;

– uniemo�liwiaj�ce w��czenie nap�du podczas wykonywania prac 
w podpiwniczeniu (np. przy smarowaniu �o�ysk).

Od��czanie od zasilania

� Maszyny wyposa�a si� w �atwo rozpoznawal-
ne urz�dzenia s�u��ce do od��czania od 	róde� 
energii; ponowne przy��czenie maszyny do 	róde� 
energii nie mo�e stanowi� zagro�enia dla pracow-
ników (§ 18 ust. 1 pkt 1).

Urz�dzeniem od��czaj�cym trak od zasilania powinien by� roz��cznik 
izolacyjny (spe�niaj�cy wymagania PN-IEC 60947-3). Roz��cznik g�ówny 
powinien wyró�nia� si� barw�, mie� tylko jedno po�o�enie otwarcia i za-
mkni�cia, odpowiednio oznaczone (O,I). Zewn�trzny element do urucha-
miania ��cznika (np. pokr�t�o) powinien umo�liwia� jego zaryglowanie lub 
zamkni�cie w pozycji otwarcia styków.

Doj�cia i dost�py do miejsc konserwacji, regulacji itp.

� Powinny by� zastosowane rozwi�zania zapew-
niaj�ce bezpieczny dost�p i przebywanie pracow-
ników w obszarach produkcyjnych oraz strefach 
ustawienia i konserwowania maszyn (§ 18 ust. 2).

� Zapewnienie doj�cia do podtracza sta�ymi schodami z por�czami 
(w wyj�tkowych przypadkach uzasadnionych wzgl�dami u�ytkowymi 
i technicznymi dopuszcza si� zastosowanie drabin).

� Zapewnienie przej�� mi�dzy maszyn� a innymi urz�dzeniami lub �cia-
nami przeznaczonymi tylko do obs�ugi tych urz�dze� o szeroko�ci co 
najmniej 0,75 m.
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Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Ochrona przed po�arem i wybuchem

� Maszyny odpowiednio zabezpiecza si� w celu 
ochrony pracowników przed:

– ryzykiem po�aru, przegrzania lub uwolnienia 
si� gazu, py�u, p�ynu oraz innych substancji 
wytwarzanych, u�ywanych lub zmagazyno-
wanych w maszynach (§ 19 pkt 1);

– ryzykiem wybuchu urz�dzenia lub substancji 
wytwarzanych, u�ywanych albo zmagazyno-
wanych w maszynach (§ 19 pkt 2).

� Zabezpieczenie prowadnic ramy pi�owej przed nadmiernym nagrze-
waniem si� w czasie pracy.

� Zabezpieczenie wyposa�enia elektrycznego traka przed zwarciem 
i przeci��eniem oraz zapewnienie w�a�ciwego stopnia ochrony przed 
wnikaniem py�ów i cieczy (IP 54 wg PN-EN 60529).

Ochrona przed zagro�eniami pr�dem elektrycznym

� Maszyny odpowiednio zabezpiecza si� w celu 
ochrony pracowników przed zagro�eniami wynika-
j�cymi z bezpo�redniego lub po�redniego kontak-
tu z energi� elektryczn� (§ 19 pkt 3).

Zastosowanie w�a�ciwych �rodków ochrony przeciwpora�eniowej, za-
równo przed dotykiem bezpo�rednim, jak i po�rednim.
Dost�p do wyposa�enia elektrycznego maszyny powinien by� uniemo�-
liwiony przez zastosowanie �rodków wymagaj�cych u�ycia specjalnych 
narz�dzi (np. klucza).
Odpowiednie oznakowanie elementów wyposa�enia elektrycznego. 
Umieszczenie na obudowie traka znaku „b�yskawicy”.
Schemat wyposa�enia elektrycznego umieszczony wewn�trz obudowy 
lub niezw�ocznie dost�pny.

1 Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa	dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga� dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny 
pracy w zakresie u�ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 z pó	n. zm.)

 Uwaga: wyst�puj�ce w tek�cie jednostki redakcyjne bez przypisu – odnosz� si� równie� do rozporz�dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pa	-
dziernika 2002 r.

2 Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy obs�udze obrabiarek do drewna 
(Dz.U. Nr 36, poz. 409).

Opiniodawca: Józef Gierasimiuk – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pa�stwowy Instytut Badawczy
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