
Strugarki grubiarki przeznaczone s� do strugania 
elementów drewnianych za pomoc� poziomego wa�u 
no�owego w celu uzyskania po��danej grubo�ci i g�ad-
ko�ci obrobionej powierzchni. Wa� no�owy osadzony 
jest wewn�trz korpusu obrabiarki. Strugana jest górna 
powierzchnia przedmiotu obrabianego.

Zagro�enia
� wyrzut obrabianego materia�u;  
� kontakt d�oni operatora z wiruj�cym wa�em, np. pod-

czas oczyszczania strefy niebezpiecznej z wiórów 
i py�u drzewnego powsta�ych podczas skrawania lub 
w czasie wymiany no�y;

� kontakt operatora z ruchomymi elementami 
nap�du;

Strugarki grubiarki jednostronne

Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Elementy sterownicze

Elementy do uruchamiania i normalnego za-
trzymania i nastawiania wysoko�ci sto�ów po-
winny by�:
� widoczne, oznakowane i �atwe 

do zidentyfikowania,
� usytuowane poza stref� niebezpieczn�,
� zabezpieczone przed przypadkowym 

zadzia�aniem.

Oznakowanie: umiejscowienie czytelnych napisów w j�zyku pol-
skim lub zrozumia�ych symboli.

Wprowadzenie barwnego oznakowania elementów: uruchamianie 
– zielony; normalne zatrzymanie – czerwony.

Umiejscowienie elementów co najmniej 600 mm nad pod�og� i po 
stronie sto�u podawczego. 

Zag��bienie przycisków w obudowie lub w ko�nierzach.

Uk�ad sterowania

Uk�ad uruchamiania, zatrzymania normalne-
go, zatrzymania awaryjnego, hamowania i blo-
kowania os�on ruchomych,  powinien by� wy-
konany z u�yciem „dobrze sprawdzonych” 
podzespo�ów i zasad; czas hamowania nie 
powinien przekracza� 10 s.

Zastosowanie hamulca automatycznego, je�eli czas swobodnego 
zatrzymywania wa�u no�owego jest d�u�szy ni� 10 s.

Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Bezpiecze�stwo przy konserwacji maszyn

Strugarek w ruchu nie wolno naprawia�, czy�-
ci� i smarowa�.

Wykonanie wszelkich prac konserwacyjnych, nastawczych i na-
prawczych podczas postoju maszyny.

Od��czanie od zasilania

Obrabiarka powinna by� wyposa�ona w �atwo 
rozpoznawalne i oznakowane urz�dzenie do 
od��czania dop�ywu energii elektrycznej.

Zapewnienie od��czania dop�ywu energii w postaci roz��cznika 
izolacyjnego, wy��cznika samoczynnego lub zestawu wtyczka-
gniazdo. 

Oznaczenie pozycji roz��cznika lub wy��cznika w�./wy�.(I/0).

Bezpieczny dost�p do ró�nych miejsc maszyny w zwi�zku z jej u�ytkowaniem

Nale�y zapewni� bezpieczny dost�p i przeby-
wanie pracowników w obszarze produkcyjnym 
oraz strefach ustawiania i konserwacji.

Zapewnienie przej�� mi�dzy obrabiark� a innymi urz�dzenia-
mi lub �cianami przeznaczonymi tylko do obs�ugi tych urz�dze� 
o szeroko�ci co najmniej 0,75 m. 

Zapewnienie przej�� o szeroko�ci co najmniej 1 m w przypadku 
ruchu dwukierunkowego.

W czasie pracy na strugarce obs�uguj�cy powinien zaj�� pozycj� 
z boku podawanego elementu, ze wzgl�du na mo�liwo�� odrzutu.

Ochrona przed po�arem i wybuchem

Maszyn� nale�y zabezpieczy� przed ryzykiem 
po�aru i wybuchu.

Pod��czenie strugarki do odci�gu wiórów i py�u. Zabezpieczenie 
wyposa�enia obrabiarki przed zwarciem i przeci��eniem i zapew-
nienie w�a�ciwego stopnia ochrony.

Ochrona przed zagro�eniami pr�dem elektrycznym

Wyposa�enie elektryczne obrabiarki powinno 
zapewni� ochron� przed pora�eniem elek-
trycznym.

Zastosowanie w�a�ciwych �rodków ochrony przeciwpora�eniowej, 
zarówno przed dotykiem bezpo�rednim, jak i po�rednim.
Stopie� ochrony wszystkich podzespo�ów elektrycznych powinien 
wynosi� minimum IP54.

� pora�enie pr�dem elektrycznym;
� ha�as, wibracja, zapylenie;
� po�ar lub wybuch.

Ulotka, któr� czytasz, jest jedn� z przygotowanej przez Pa�stwow� Inspekcj� Pracy 

serii ulotek dotycz�cych maszyn, które najcz��ciej powoduj� wypadki. 

Wszystkie publikacje z cyklu

Sprz�t roboczy. Minimalne wymagania. 
s� dost�pne nieodp�atnie na naszej stronie internetowej 

www.pip.gov.plwww.pip.gov.pl

PAMI�TAJ!   Znajomo�	 zasad bhp mo�e ocali	 Twoje zdrowie! 



Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Uruchomienie maszyny

Uruchomienie maszyny po jej zatrzymaniu, 
bez wzgl�du na przyczyn� zatrzymania, po-
winno by� mo�liwe tylko poprzez celowe za-
dzia�anie na uk�ad sterowania.

Zastosowanie rozwi�za� technicznych uniemo�liwiaj�cych samo-
czynne uruchomienie w przypadku ponownego pojawienia si� na-
pi�cia zasilaj�cego, po jego zaniku.

Uruchomienie posuwu powinno by	 mo�liwe tylko wtedy, gdy 
wa� no�owy obraca si�.

Zatrzymywanie normalne

Obrabiarka powinna by� wyposa�ona w wy-
��cznik zatrzymania normalnego, który powi-
nien by� nadrz�dny przed wy��cznikiem uru-
chomienia. 

Zapewnienie takich rozwi�za� technicznych, by uk�ad sterowania 
do zatrzymania obrabiarki by� nadrz�dny przed uk�adem jej uru-
chomienia. Zapewnienie takiego sposobu zatrzymania maszyny, 
który od��czy wszystkie nap�dy od 	ród�a zasilania.

Zatrzymanie awaryjne 

Obrabiarka powinna by� wyposa�ona w wy-
��cznik zatrzymania awaryjnego.

Umieszczenie wy��cznika awaryjnego zatrzymania si� po stronie 
podawczej, tak aby by� dost�pny z pozycji operatora obrabiarki.

Ochrona przed zagro�eniami powodowanymi wyrzucanymi przedmiotami

Strugarka powinna by� wyposa�ona w urz�-
dzenie przeciwodrzutowe.

Wyposa�enie grubiarki na ca�ej szeroko�ci roboczej w urz�dzenie 
przeciwodrzutowe typu zapadkowego.

Zapadki powinny by� równe i ostre, o du�ej udarno�ci i twardo�ci, 
umiejscowione na wspólnej osi przed przednim walcem posuwo-
wym. Odleg�o�� mi�dzy s�siednimi zapadkami powinna wynosi� 
od 1 mm do po�owy szeroko�ci zapadki. Zapadki powinny powra-
ca� (opada�) do pozycji spoczynkowej pod w�asnym ci��arem, 
nale�y  regularnie sprawdza� skuteczno�� zapadek poprzez wsu-
ni�cie pod nie deski, a nast�pnie prób� jej wyciagni�cia.

Wyposa�enie maszyny w stó� o g�adkiej i równej powierzchni. Sto-
sowanie bocznych prowadnic wzd�u�nych w celu ograniczenia 
szeroko�ci obrabianego materia�u do d�ugo�ci wa�u no�owego.

Umieszczenie urz�dzenia ograniczaj�cego g��boko�� skrawa-
nia po stronie podawania, aby zapobiec podaniu zbyt grubego 
materia�u.

Ochrona przed zagro�eniami powodowanymi emisj� py�u

Powstaj�ce w czasie obróbki wióry i py� po-
winny by� odprowadzone.

Wyposa�enie strugarki po stronie odbiorczej w króciec umo�liwia-
j�cy pod��czenie odci�gu wiórów i py�u (ssawy).

Stateczno�	

Obrabiarka powinna by� przystosowana do 
mocowania do trwa�ego pod�o�a.

Wykonanie w korpusie obrabiarki otworów s�u��cych do mocowa-
nia do pod�o�a.

Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Ochrona przed nast�pstwami oderwania lub rozpadni�cia si� cz��ci maszyn

Narz�dzie powinno by� nale�ycie zamocowa-
ne i spe�nia� wymogi konstrukcyjne dla na-
rz�dzi sk�adanych u�ywanych w maszynach 
z posuwem zmechanizowanym.

Wyposa�enie maszyny w wa� no�owy w kszta�cie walca, wywa�ony 
dynamicznie.

Kraw�dzie no�y nie powinny wystawa� wi�cej ni� 1,5 mm ponad 
korpus wa�u.

Ochrona przed ruchomymi elementami przenoszenia nap�du

Mechanizm nap�dowy obrabiarki powinien 
by� os�oni�ty.

Zabezpieczenie mechanizmu nap�dowego os�on� sta��. Os�ony 
sta�e to takie, których nie mo�na zdemontowa� lub otworzy� bez 
u�ycia narz�dzi.

Ochrona przed ruchomymi elementami bior�cymi bezpo�redni udzia� w procesie pracy

Wa� no�owy i wa�y posuwowe grubiarki powin-
ny by� os�oni�te.

Uniemo�liwienie dost�pu do wa�u no�owego i wa�ów posuwowych 
z boku obrabiarki i po obu stronach obrabianego materia�u za po-
moc� os�on sta�ych lub ruchomych os�on blokuj�cych (zatrzymu-
j�cych nap�d wa�ów w przypadku jej otwarcia).

O�wietlenie miejsc i stanowisk pracy lub konserwacji

Wymagane jest zapewnienie odpowiedniego 
o�wietlenia sztucznego (elektrycznego).

Zapewnienie odpowiedniego rodzaju o�wietlenia, 	róde� �wiat�a 
i opraw, z uwzgl�dnieniem jego nat��enia i równomierno�ci oraz 
barwy. O�wietlenie nie mo�e powodowa� efektu stroboskopo-
wego.

Zabezpieczenie przed oparzeniami i odmro�eniami

Zagro�enia nie wyst�puj�. Nie dotyczy.

Znaki bezpiecze�stwa 

Wa� no�owy powinien by� oznakowany. Czytelne oznakowanie wa�u no�owego.

Stosowanie maszyn zgodnie z przeznaczeniem

Strugarka powinna by� stosowana zgodnie 
z przeznaczeniem okre�lonym przez produ-
centa maszyny.

U�ytkowanie obrabiarki podczas wszelkich prac zgodnie z zale-
ceniami okre�lonymi przez producenta maszyny w dokumentacji 
techniczno-ruchowej. 

Nie wolno struga� elementów krótszych lub równych odleg�o�ci 
mi�dzy walcami posuwowymi przednim i tylnim.

Nie nale�y jednocze�nie struga� kilku elementów, zw�aszcza o ró�-
nej grubo�ci.

Nie wolno podawa� materia�u czo�o w czo�o, oraz pod k�tem 
w stosunku do osi pod�u�nej grubiarki.

Zabrania si� popychania r�cznego wprowadzanych elementów do 
strugania.


