Pilarka ramowa pionowa (trak)
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Pilarka ramowa pionowa jest przeznaczona do przecierania
kód drewna. W zalenoci od umiejscowienia napdu, traki
s instalowane w pomieszczeniach jedno- lub dwukondygnacyjnych (z tzw. podtraczem). Napd na ram piow przenoszony jest z silnika poprzez przekadnie klinowe, acuchowe
i mechanizm korbowodowy. Posuw materiau realizowany
jest za pomoc rowkowanych walców, a podawanie i odbiór
materiau odbywa si najczciej z wykorzystaniem wózków
poruszajcych si po torowisku.
Zagroenia
 Mechaniczne:
– ciciem lub odciciem (kontakt doni lub palców z pi)
podczas pracy;
– wpltaniem, pochwyceniem i zgnieceniem lub zmia-

–

–
–
–

deniem przez ruchome elementy napdu oraz poruszajce si wózki podawczo-odbiorcze;
uderzeniem – wskutek odrzutu obrabianego materiau
lub jego fragmentów (wyrzynków) oraz przez poruszajce si wózki podawczo-odbiorcze;
zgnieceniem – wskutek upadku przedmiotów;
upadkiem – wskutek polizgnicia si lub potknicia,
np. o elementy torowiska;
przekuciem zbami piy;

 Poraeniem prdem elektrycznym – dotyk bezporedni
i poredni;
 Zapyleniem;
 Poarem lub wybuchem;
 Haasem.

Wymagania i dziaania dostosowawcze
Wymaganie

Dziaania dostosowawcze
Elementy sterownicze

 Elementy sterownicze, które maj wpyw na bezpieczestwo pracowników, powinny by widoczne
i moliwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio
oznakowane (§ 9 ust. 11).
 Elementy, o których mowa w ust. 1, powinny
by usytuowane poza strefami zagroenia w taki
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Usytuowanie i identyfikacja
Elementy do uruchamiania i zatrzymywania traka powinny:
 by umieszczone poza strefami zagroenia, w polu widzenia operatora;
 by moliwe do zidentyfikowania przez:
– kodowanie barwami: uruchamianie – zielona lub biaa; zatrzymanie
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Elementy sterownicze cd.

sposób, aby ich obsuga nie powodowaa dodatkowych zagroe; nie mog one stwarza take jakichkolwiek zagroe w zwizku z przypadkowym
zadziaaniem (§ 9 ust. 2).

– czerwona lub czarna; zatrzymanie awaryjne – wycznie czerwona
na ótym tle;
– oznakowanie piktogramami lub w inny sposób.
Ochrona przed zagroeniami
 Elementy do uruchamiania nie powinny wystawa ponad obudow lub
by osonite (konierzem) bd umieszczone we wgbieniach;
 Powinny mie gadkie powierzchnie i zaokrglone krawdzie;
 Opór elementów sterowniczych nie powinien by mniejszy od 5 N.
Ukad sterowania

 Ukady sterowania maszyn powinny zapewnia
bezpieczestwo i by dobierane z uwzgldnieniem
moliwych uszkodze, defektów oraz ogranicze,
jakie mona przewidzie w planowanych warunkach uytkowania maszyny (§ 11).
 Podczas obsugi pilarek ramowych-traków powinno by zapewnione zblokowanie drzwi podtracza z obwodem zasilania traka w taki sposób, aby
otwarcie ich powodowao zatrzymanie pracy traka
(§ 13 ust. 1 pkt 102).

Sprawdzi czy:
 zastosowane urzdzenia blokuj napd walców posuwowych i napd
ramy piowej w przypadku zaniku cinienia w ukadzie (w pilarkach z hydraulicznym lub pneumatycznym ukadem docisku górnych walców posuwowych);
 zapewniono moliwo natychmiastowego wyczenia posuwu roboczego i wczenia posuwu wstecznego w czasie ruchu ramy piowej;
 zastosowano urzdzenie do hamowania, jeeli czas swobodnego zatrzymania si pi jest duszy ni 10 s;
Urzdzenie to powinno:
– zatrzymywa ram piow w kadym momencie pracy uznanym
przez obsug za zagroenie jej bezpieczestwa (w dowolnym pooeniu);
– powodowa wyczenie napdu z chwil rozpoczcia hamowania;
– umoliwia hamowanie równie przy wczeniej wyczonym napdzie;
– powodowa, aby czas hamowania by krótszy ni czas swobodnego zatrzymania si pi, jednak nie duszy ni 30 s.
 drzwi podtracza s zblokowane z obwodem zasilania traka tak, aby
otwarcie ich powodowao zatrzymanie pracy traka;
 umoliwiono sterowanie wszystkimi mechanizmami wózka prowadzcego podawczego (zaciskaniem, powrotem, centrowaniem kody) bezporednio z miejsca obsugi, tj. wózka lub osobnego pulpitu w przypadku zdalnego sterowania wózkiem.

Sygnalizacja uruchomienia traka
 W przypadku, gdy jest to konieczne, operator
maszyny powinien mie moliwo sprawdzenia,
z gównego pulpitu sterowniczego, czy nikt nie
znajduje si w strefie niebezpiecznej. Jeeli sprawdzenie nie jest moliwe, ukad bezpieczestwa
automatycznie powinien wysya akustyczny lub
optyczny sygna ostrzegawczy przed uruchomieniem maszyny. (§ 10 ust. 1).
 Podczas obsugi pilarek ramowych-traków naley zapewni pomidzy pracownikami zatrudnionymi w hali traków i w podtraczu dwustronn
czno sygnalizacyjn oraz poinformowa pracowników o rodzaju i znaczeniu poszczególnych
sygnaów (§ 13 ust. 1 pkt 62).

Zapewnienie sygnalizacji ostrzegajcej o uruchomieniu traka – z zapewnieniem wyprzedzenia umoliwiajcego opuszczenie stref zagroenia. Sygnalizacja ta powinna obejmowa pracowników przebywajcych
w hali traków i w podtraczu. Sygnay te powinny by podane w instrukcji
bezpieczestwa i higieny pracy, a pracownicy powinni je zna.
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 Uruchomienie maszyny powinno by moliwe
tylko poprzez celowe zadziaanie na przeznaczony
do tego ukad sterowania (§ 12 ust. 1).
 Wymagania, o których mowa w ust. 1, stosuje
si do:
– ponownego uruchomienia maszyny po jej
zatrzymaniu, bez wzgldu na przyczyn zatrzymania (§ 12 ust. 2 pkt 1);

Trak powinien mie ukad sterowania uruchamianiem, wyposaony
w przeznaczone do tego oddzielne elementy sterownicze. Nie powinno by moliwe samoczynne uruchomienie po zatrzymaniu z dowolnej przyczyny (np. po przywróceniu przerwanego wczeniej zasilania, po otwarciu osony blokujcej, po wyczeniu awaryjnym).
Patrz równie – Odczanie od zasilania.

– sterowania, w przypadku znaczcych zmian
w parametrach pracy maszyny, w szczególnoci: prdkoci i cinienia, o ile ponowne uruchomienie lub zmiana w jej parametrach pracy
stwarzaj zagroenia (§ 12 ust. 2 pkt 2).
 Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si do ponownego
uruchomienia lub zmian parametrów pracy maszyny, o ile s spowodowane prawidowym cyklem roboczym urzdzenia automatycznego (§ 12 ust. 3).
Zatrzymanie normalne
 Maszyny wyposaa si ukad sterowania przeznaczony do cakowitego i bezpiecznego ich zatrzymywania (§ 13 ust. 1).

Ukad sterowania zatrzymaniem powinien by nadrzdny w stosunku do
ukadu uruchamiania i mie sucy do tego celu element sterowniczy.

 Ukad sterowania przeznaczony do zatrzymywania maszyny powinien mie pierwszestwo
przed ukadem sterowania przeznaczonym do jej
uruchamiania (§ 13 ust. 3).
Zatrzymanie awaryjne
 Ze wzgldu na zagroenia, jakie stwarzaj maszyny, w zalenoci od czasu ich zatrzymywania,
wyposaa si je w urzdzenia zatrzymania awaryjnego (§ 14 ust. 1).

Sygna zatrzymania awaryjnego powinien by nadrzdny w stosunku do
pozostaych sygnaów sterujcych.
Urzdzenie zatrzymania awaryjnego powinno by sprzone z hamulcem.

Ochrona przed zagroeniami powodowanymi emisj pyu
 Maszyny stwarzajce zagroenie emisj gazu,
oparów, pynu lub pyu wyposaa si w odpowiednie obudowy lub urzdzenia wycigowe znajdujce si w pobliu róda zagroenia (§ 14 ust. 4).

Wyposaenie traka w ruchomy spad trocin umoliwiajcy odprowadzenie
trocin i odpadów (do pojemników lub przenoników) lub kocówk do
podczenia odcigu trocin.
Wózki podawcze i odbiorcze powinny by wyposaone w urzdzenia do
usuwania trocin z szyn.
Stateczno

 Maszyny oraz ich czci, o ile jest to konieczne
dla zapewnienia bezpieczestwa i zdrowia pracowników, mocuje si za pomoc odpowiednich
zaczepów lub innych podobnych urzdze w celu
zapewnienia ich statecznoci (§ 15 ust. 1).

Posadowienie traka na odpowiednim fundamencie, odizolowanym od
konstrukcji hali.
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Zabezpieczenie przed zagroeniami powodowanymi przez spadajce i wyrzucane przedmioty
 Maszyny stwarzajce ryzyko upadku przedmiotów lub ich wyrzucenia wyposaa si w rodki
ochrony odpowiednie do wystpujcego ryzyka
(§ 14 ust. 3).
 Podczas obsugi pilarek ramowych-traków powinny by spenione nastpujce wymagania:
– urzdzenia podajce i odbierajce powinny
zapewnia prowadzenie citego materiau
w kierunku równolegym do pi trakowych
(§ 13 ust. 1 pkt 22);
– tory wózków naley wyposay na ich kocowych odcinkach w urzdzenia zapobiegajce
zjechaniu wózków z toru (§ 13 ust. 1 pkt 42).

 Zapewnienie prowadzenia citego materiau (przez urzdzenia podajce i odbierajce) w kierunku równolegym do pi trakowych.
 Zapewnienie wyposaenia po stronie odbiorczej w urzdzenie rozdzielczo-prowadzce lub wózek odbiorczy – zapewniajce prowadzenie
rozpiowanego drewna równolegle do kierunku posuwu traka.
 Wyposaenie wózków prowadzcych podawczych w urzdzenia do
zamocowania, centrowania i obracania kody.
 Wyposaenie torów wózków na ich kocowych odcinakach w urzdzenia zabezpieczajce przed wypadniciem wózków z toru.
 Wózki powinny mie urzdzenia zabezpieczajce przed wypadniciem z toru.

Ochrona przed zetkniciem z ruchomymi elementami
 W przypadku wystpienia ryzyka bezporedniego kontaktu z ruchomymi czciami maszyn, mogcego powodowa wypadki, stosuje si osony
lub inne urzdzenia ochronne, które zapobiegayby dostpowi do strefy zagroenia lub zatrzymywayby ruch czci niebezpiecznych (§ 15 ust. 3).
 Osony i urzdzenia ochronne (§ 15 ust. 4):
– powinny mie mocn (trwa) konstrukcj (§
15 ust. 4 pkt 1);
– nie mog stwarza zagroenia (§ 15 ust. 4
pkt 2);
– nie mog by atwo usuwane lub wyczane
ze stosowania (§ 15 ust. 4 pkt 3);

 Osonicie wszystkich poruszajcych si elementów maszyny znajdujcych si w hali traka i w podtraczu, tj. mechanizmu napdowego, mechanizmu posuwowego, mechanizmu korbowodowego, czników, kó
zbatych, kó acuchowych, acuchów i innych ruchomych elementów
poza walcami posuwowymi.
 Osony, których konstrukcja pozwala na ich usunicie lub otwarcie bez
uycia narzdzi, naley zblokowa z napdem, aby w przypadku, gdy
zostan zdemontowane lub otwarte, nastpia przerwa w pracy pilarki.
 Wyposaenie wózków traka w osony uniemoliwiajce woenie nóg
pod koa.
 Zapewnienie zamykanego ogrodzenia podtracza, speniajcego wymagania (§ 13 ust. 1 pkt 82).

– powinny by usytuowane w odpowiedniej
odlegoci od strefy zagroenia (§ 15 ust. 4
pkt 4);
– nie powinny ogranicza pola widzenia cyklu
pracy urzdzenia (§ 15 ust. 4 pkt 5);
– powinny umoliwia wykonywanie czynnoci
majcych na celu zamocowanie lub wymian
czci oraz umoliwia wykonywanie czynnoci konserwacyjnych, pozostawiajc jedynie
ograniczony dostp do obszaru, gdzie praca
ma by wykonywana, w miar moliwoci
bez zdejmowania oson i urzdze zabezpieczajcych (§ 15 ust. 4 pkt 6);
– powinny ogranicza dostp tylko do niebezpiecznej strefy pracy maszyny (§ 15 ust. 4
pkt 7).
 Wszystkie mechanizmy napdowe traków znajdujce si w hali traków i w podtraczu naley osoni w sposób uniemoliwiajcy dostp podczas
ruchu (§ 13 ust. 1 pkt 52).
 W pilarkach ramowych typu pionowego powinny by zastosowane osony wszystkich poruszaj–4–
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cych si elementów poza walcami posuwowymi;
osony te powinny by zblokowane z napdem pilarek (§ 13 ust. 2 i 32).
 Podtracze naley ogrodzi oraz zamyka
na klucz przed kadym uruchomieniem traka –
w przypadku ustawienia kilku traków obok siebie,
ich podtracza powinny by od siebie odgrodzone
i oddzielnie zamykane (§ 13 ust. 1 pkt 82).
Owietlenie miejsc i stanowisk pracy lub konserwacji
 Miejsca i stanowiska pracy lub konserwacji maszyn odpowiednio owietla si, stosownie do wykonywanych czynnoci (§ 16 ust. 1).

Zapewnienie odpowiedniego rodzaju owietlenia, adekwatnego do wykonywanych czynnoci (natenie, równomierno i barwa).
Owietlenie nie moe powodowa efektu stroboskopowego.
Jeli owietlenie ogólne nie zapewnia na stanowisku pracy wymaga PNEN 12464-1, to naley zastosowa owietlenie miejscowe, które wspólnie
z ogólnym, zapewni spenienie tych wymaga. Do dowietlania miejsc
konserwacji i obsugi technicznej mona stosowa lampy przenone.

Bezpieczestwo przy konserwacji maszyn
 Wykonywanie prac konserwacyjnych powinno
by moliwe podczas postoju maszyny. Jeeli jest
to niemoliwe, w celu wykonania tych prac stosuje si odpowiednie rodki ochronne albo prace te
wykonuje si poza strefami niebezpiecznymi (§ 17
ust. 1).

 Wykonywanie wszelkich prac konserwacyjnych, nastawczych, naprawczych i usuwania odpadów wycznie podczas postoju maszyny.
 Konstrukcja traka, w którym wymiana pi odbywa si w górnym pooeniu ramy piowej, powinna umoliwia (za pomoc urzdzenia rcznego
lub z napdem mechanicznym z ewentualnym wykorzystaniem hamulca)
jej ustawienie i zatrzymanie w tym pooeniu oraz zabezpieczy przed
samoczynnym lub niezamierzonym opadniciem ramy piowej.
 Wyposaenie traka w urzdzenia:
– zabezpieczajce górne walce posuwowe przed opadniciem podczas wymiany sprzgu pi lub prac konserwacyjnych i naprawczych;
– uniemoliwiajce wczenie napdu podczas wykonywania prac
w podpiwniczeniu (np. przy smarowaniu oysk).

Odczanie od zasilania
 Maszyny wyposaa si w atwo rozpoznawalne urzdzenia suce do odczania od róde
energii; ponowne przyczenie maszyny do róde
energii nie moe stanowi zagroenia dla pracowników (§ 18 ust. 1 pkt 1).

Urzdzeniem odczajcym trak od zasilania powinien by rozcznik
izolacyjny (speniajcy wymagania PN-IEC 60947-3). Rozcznik gówny
powinien wyrónia si barw, mie tylko jedno pooenie otwarcia i zamknicia, odpowiednio oznaczone (O,I). Zewntrzny element do uruchamiania cznika (np. pokrto) powinien umoliwia jego zaryglowanie lub
zamknicie w pozycji otwarcia styków.

Dojcia i dostpy do miejsc konserwacji, regulacji itp.
 Powinny by zastosowane rozwizania zapewniajce bezpieczny dostp i przebywanie pracowników w obszarach produkcyjnych oraz strefach
ustawienia i konserwowania maszyn (§ 18 ust. 2).

 Zapewnienie dojcia do podtracza staymi schodami z porczami
(w wyjtkowych przypadkach uzasadnionych wzgldami uytkowymi
i technicznymi dopuszcza si zastosowanie drabin).
 Zapewnienie przej midzy maszyn a innymi urzdzeniami lub cianami przeznaczonymi tylko do obsugi tych urzdze o szerokoci co
najmniej 0,75 m.
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 Maszyny odpowiednio zabezpiecza si w celu
ochrony pracowników przed:
– ryzykiem poaru, przegrzania lub uwolnienia
si gazu, pyu, pynu oraz innych substancji
wytwarzanych, uywanych lub zmagazynowanych w maszynach (§ 19 pkt 1);
– ryzykiem wybuchu urzdzenia lub substancji
wytwarzanych, uywanych albo zmagazynowanych w maszynach (§ 19 pkt 2).

 Zabezpieczenie prowadnic ramy piowej przed nadmiernym nagrzewaniem si w czasie pracy.
 Zabezpieczenie wyposaenia elektrycznego traka przed zwarciem
i przecieniem oraz zapewnienie waciwego stopnia ochrony przed
wnikaniem pyów i cieczy (IP 54 wg PN-EN 60529).

Ochrona przed zagroeniami prdem elektrycznym
 Maszyny odpowiednio zabezpiecza si w celu
ochrony pracowników przed zagroeniami wynikajcymi z bezporedniego lub poredniego kontaktu z energi elektryczn (§ 19 pkt 3).

1

Zastosowanie waciwych rodków ochrony przeciwporaeniowej, zarówno przed dotykiem bezporednim, jak i porednim.
Dostp do wyposaenia elektrycznego maszyny powinien by uniemoliwiony przez zastosowanie rodków wymagajcych uycia specjalnych
narzdzi (np. klucza).
Odpowiednie oznakowanie elementów wyposaenia elektrycznego.
Umieszczenie na obudowie traka znaku „byskawicy”.
Schemat wyposaenia elektrycznego umieszczony wewntrz obudowy
lub niezwocznie dostpny.

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny
pracy w zakresie uytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 z pó n. zm.)
Uwaga: wystpujce w tekcie jednostki redakcyjne bez przypisu – odnosz si równie do rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pa dziernika 2002 r.

2

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze obrabiarek do drewna
(Dz.U. Nr 36, poz. 409).

Opiniodawca: Józef Gierasimiuk – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pastwowy Instytut Badawczy
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