
Strugarki wyrówniarki przeznaczone s� do strugania – 
wyrównywania i wyg�adzania – powierzchni drewna lub 
materia�ów o podobnych w�a�ciwo�ciach, za pomoc� 
poziomego wa�u no�owego, usytuowanego pomi�dzy 
dwoma sto�ami – podawczym i odbiorczym. Sto�y s�u�� 
do ustalania po�o�enia i podparcia przedmiotu obrabia-
nego, który jest trzymany lub prowadzony r�cznie.

Zagro�enia
� kontakt d�oni operatora z wa�em no�owym – pod-

czas posuwu obrabianego materia�u; usuwania wió-
rów, trocin i py�u drzewnego w czasie ruchu obra-
biarki;

� wyrzut obrabianego materia�u albo cz��ci obrabiarki 
– spowodowany niejednorodn� struktur� obrabiane-
go materia�u, kontynuacj� strugania po wy��czeniu 
obrabiarki (przy post�puj�cym spadku obrotów), 
struganiem ko�cówk� wa�u no�owego (wr�gowa-
niem), zbyt du�� g��boko�ci� strugania itp.;

Strugarki wyrówniarki z r�cznym posuwem

� rozerwanie si� lub rozpadni�cie narz�dzia, wskutek 
niew�a�ciwego zamocowania lub jego nieprawid�o-
wej konstrukcji;

� utrata stateczno�ci obrabiarki lub jej cz��ci;
� kontakt operatora z ruchomymi elementami nap�du;
� pora�enie pr�dem elektrycznym;
� ha�as, wibracja, zapylenie;
� po�ar lub wybuch.

Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Elementy sterownicze

Elementy do uruchamiania i normalnego zatrzyma-
nia i nastawiania wysoko�ci sto�ów powinny by�:

� widoczne, oznakowane i �atwe 
do zidentyfikowania,

� usytuowane poza stref� niebezpieczn� 
– po stronie sto�u podawczego,

� zabezpieczone przed przypadkowym 
zadzia�aniem.

Oznakowanie: umiejscowienie czytelnych napisów w j�zyku polskim lub 
zrozumia�ych symboli.

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

Umiejscowienie elementów: po stronie sto�u podawczego – co najmniej 
600 mm od pod�ogi i co najmniej 50 mm poni�ej górnej powierzchni sto�u 
roboczego.

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

Uk�ad sterowania

Uk�ad uruchamiania, zatrzymania normalnego i ha-
mowania, wykonane z u�yciem „dobrze sprawdzo-
nych” podzespo�ów i zasad; czas hamowania nie 
powinien przekracza� 10 s.

Wyposa�enie obrabiarki w automatyczny (samoczynny) hamulec mecha-
niczny, je�li maszyna ma tylko jeden wy��cznik do uruchamiania i zatrzy-
mywania.
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Zabezpieczenie przed oparzeniami i odmro�eniami

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

Znaki bezpiecze�stwa 

Os�ona typu mostkowego i wa� no�owy powinny 
by� oznakowane.

Czytelne oznakowanie os�ony typu mostkowego wraz z podaniem jej d�u-
go�ci u�ytkowej.

Oznakowanie wa�u no�owego wg normy EN 847-1.

Stosowanie maszyn zgodnie z przeznaczeniem

Strugarka powinna by� stosowana zgodnie 
z przeznaczeniem okre�lonym przez producenta 
maszyny.

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

Bezpiecze�stwo przy konserwacji maszyn

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

Wykonanie wszelkich prac konserwacyjnych, nastawczych i naprawczych 
podczas postoju maszyny.

Od��czanie od zasilania

Obrabiarka powinna by� wyposa�ona w �atwo roz-
poznawalne urz�dzenie do od��czania dop�ywu 
energii elektrycznej.

Zapewnienie od��czania dop�ywu energii w postaci roz��cznika izolacyjne-
go, wy��cznika samoczynnego lub zestawu wtyczka-gniazdo. Oznaczenie 
pozycji roz��cznika lub wy��cznika w�./wy�.(I/0).

Je�li obrabiarka jest wyposa�ona w hamulec elektryczny, wy��cznik po-
winien by� wyposa�ony w urz�dzenie blokuj�ce, a od��czenie energii po-
winno by� mo�liwe dopiero po r�cznym odblokowaniu tego urz�dzenia. 
Wy��cznik nie mo�e by� umiejscowiony po tej samej stronie obrabiarki, co 
w��czniki uruchamiania i zatrzymywania.

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

Nale�y zapewni� bezpieczny dost�p i przebywanie 
pracowników w obszarze produkcyjnym oraz stre-
fach ustawiania i konserwacji.

Zapewnienie przej�� mi�dzy obrabiark� a innymi urz�dzeniami lub �cia-
nami 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. 

Ochrona przed po�arem i wybuchem

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

Strugarka powinna by� pod��czona do odci�gu wiórów i py�u.

Wyposa�enie obrabiarki powinno by� zabezpieczone przed zwarciem 
i przeci��eniem i posiada� w�a�ciwy stopie� ochrony.

Ochrona przed zagro�eniami pr�dem elektrycznym

Wyposa�enie elektryczne obrabiarki powinno za-
pewni� ochron� osób przed pora�eniem elektrycz-
nym.

Zastosowanie w�a�ciwych �rodków ochrony przeciwpora�eniowej, zarów-
no przed dotykiem bezpo�rednim, jak i po�rednim.

Stopie� ochrony wszystkich podzespo�ów elektrycznych powinien wyno-
si� minimum IP54.

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

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 
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Uk�ad sterowania cd.

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

Urz�dzenie do hamowania nap�du mo�e by� sterowane d	wigni� no�n� 
lub uruchamia� si� samoczynnie (automatycznie), po zadzia�aniu na ele-
ment sterowniczy do zatrzymania normalnego obrabiarki. 

Uruchomienie maszyny

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

Zastosowanie rozwi�za� technicznych uniemo�liwiaj�cych samoczynne 
uruchomienie w przypadku ponownego pojawienia si� napi�cia zasilaj�-
cego, po jego zaniku.

Zatrzymywanie normalne

Obrabiarka powinna by� wyposa�ona w wy��cznik 
zatrzymania normalnego, który powinien by� nad-
rz�dny przed wy��cznikiem uruchomienia. 

Zapewnienie takich rozwi�za� technicznych, by uk�ad sterowania do za-
trzymania obrabiarki by� nadrz�dny przed uk�adem jej uruchomienia.

Zapewnienie takiego sposobu zatrzymania maszyny, który od��czy wszyst-
kie nap�dy od 	ród�a zasilania.

Zatrzymanie awaryjne 

Nie jest wymagane. Nie dotyczy.

Ochrona przed zagro�eniami powodowanymi wyrzucanymi przedmiotami

Strugarka powinna by� wyposa�ona w prowadnic� 
i umo�liwia� prowadzenie obrabianego materia�u 
bez przeszkód oraz uniemo�liwia� wykonywanie 
wr�gów ko�cówk� wa�u no�owego.

Wyposa�enie maszyny w sto�y (podawczy i odbiorczy) o p�askiej i równej 
powierzchni i ustawienie ich równolegle wzgl�dem siebie. Zakres regulacji 
sto�ów powinien by� ograniczony, tak aby g��boko�� skrawania nie mog�a 
przekroczy� 8 mm.

Wyposa�enie maszyny w prowadnice, które stwarzaj� mo�liwo�� bloko-
wania ich w dowolnym po�o�eniu oraz umo�liwiaj� regulacje nastawienia 
na ca�ej d�ugo�ci wa�u, bez pomocy narz�dzia. Szczelina pomi�dzy sto-
�em odbiorczym a doln� powierzchni� prowadnicy nie powinna przekra-
cza� 5 mm.

Wyposa�enie kraw�dzi sto�u podawczego i odbiorczego przy wale no�o-
wym w nak�adki, których brzegi powinny by� zamontowane mo�liwie blisko 
okr�gu skrawania (maksymalnie 5 mm, niezale�nie od wysoko�ci sto�u).

Ochrona przed zagro�eniami powodowanymi emisj� py�u

Powstaj�ce w czasie obróbki wióry i py� powinny 
by� odprowadzone.

Wyposa�enie strugarki w króciec umo�liwiaj�cy pod��czenie odci�gu wió-
rów i py�u (ssawy).

Zapewnienie pr�dko�ci przep�ywu powietrza w przewodach: 20  m/s 
w przypadku wiórów suchych i 28 m/s w przypadku wiórów mokrych.

Stateczno�	

Obrabiarka powinna by� przystosowana do moco-
wania do trwa�ego pod�o�a.

Wykonanie w korpusie obrabiarki otworów s�u��cych do mocowania do 
pod�o�a.
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Ochrona przed nast�pstwami oderwania lub rozpadni�cia si� cz��ci maszyn

Narz�dzie powinno by� nale�ycie zamocowane 
i spe�nia� wymogi konstrukcyjne dla narz�dzi 
sk�adanych u�ywanych w maszynach z posuwem 
r�cznym.

Wyposa�enie maszyny w wa� no�owy o kszta�cie walca, wywa�ony dyna-
micznie.

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

K�t przy�o�enia powinien by� zgodny z PN-EN 847-1.

Dobranie szeroko�ci rowka wiórowego do �rednicy narz�dzia.

Ochrona przed ruchomymi elementami przenoszenia nap�du

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

Zabezpieczenie mechanizmu nap�dowego os�on� sta�� (mo�liw� do usu-
ni�cia tylko przy u�yciu narz�dzi).

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

Wa� no�owy wyrówniarki powinien by� os�oni�ty 
przed i za prowadnic�.

Wyposa�enie maszyny w os�on� wa�u no�owego przed prowadnic� typu 
mostkowego lub uchylnego. Os�ona powinna zakrywa� wa� no�owy na 
ca�ej jego d�ugo�ci, niezale�nie od po�o�enia sto�u i prowadnicy (szczelina 
odkrywaj�ca wa� mi�dzy prowadnic� a os�on� nie mo�e by� wi�ksza ni� 
6 mm). Górna powierzchnia os�ony powinna by� g�adka bez wystaj�cych 
cz��ci, a powierzchnia dolna nie powinna dotyka� wa�u no�owego, gdy 
os�ona jest dociskana do sto�u.

Os�ona mostkowa powinna zakrywa� wa� no�owy przez ca�y cykl pracy, 
unosz�c si� tylko pod wp�ywem naporu obrabianego materia�u i samo-
czynnie powracaj�c do po�o�enia wyj�ciowego po sko�czeniu skrawania 
(np. pod dzia�aniem spr��yny lub w�asnego ci��aru). W trakcie obrabiania 
materia�u d�o� jest przek�adana nad os�on�. Os�ona powinna posiada� 
mo�liwo�� zablokowania nastawy os�ony w ka�dym po�o�eniu roboczym, 
bez pomocy narz�dzia. Kraw�d	 os�ony mostkowej po stronie sto�u po-
dawczego powinna si� znajdowa� najwy�ej 2 mm, a po stronie sto�u od-
biorczego 3 mm, od górnej powierzchni przedmiotu obrabianego. Dolna 
powierzchnia os�ony oraz przednia kraw�d	 po stronie podawczej powin-
ny by� tak wykonane i ukszta�towane, aby nie utrudnia�y przesuwu przed-
miotu po stole strugarki.

Os�ona uchylna powinna odchyla� si� równolegle do blatu sto�u pod wp�y-
wem nacisku struganego przedmiotu i ods�ania� tylko t� cz��� wa�u, któ-
ra bierze udzia� w struganiu. Os�ona uchylna powinna by� mocowana do 
korpusu strugarki wraz ze spr��yn�, która dociska przedmiot obrabiany 
do prowadnicy i jednocze�nie powoduje samoczynny jej powrót do stanu 
wyj�ciowego. Powinna by� wykonana z materia�ów, które w razie kontaktu 
z wa�em nie spowoduj� jego uszkodzenia (np. z drewna, z aluminium). 
Przednia kraw�d	 os�ony powinna by� tak wyprofilowana, by nie powo-
dowa�a odkrywania wa�u zarówno w pocz�tkowej fazie skrawania przy 
zetkni�ciu si� z obrabianym materia�em, jak i w ko�cowej fazie skrawania 
przy maksymalnym wychyleniu os�ony (k�t natarcia os�ony powinien by� 
wi�kszy ni� 15°).

Os�ona wa�u no�owego za prowadnic� powinna porusza� si� wraz z pro-
wadnic�, zakrywaj�c ca�kowicie niepracuj�c� cz��� wa�u no�owego (na 
ca�ej d�ugo�ci i �rednicy) i nie stykaj�c si� z no�ami wa�u.

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 stroboskopowego.


