Pilarka tarczowa stoowa i formatowa
Pilarka tarczowa stoowa i formatowa – maszyna
stacjonarna, przeznaczona do wzdunego, skonego
i poprzecznego (po przystosowaniu) piowania pi tarczow elementów z drewna litego, pyt wiórowych i pilniowych oraz sklejki i innych materiaów o podobnych
waciwociach.
Pilarka tarczowa stoowa jest obrabiark z posuwem
rcznym, wyposaon w pojedyncz pi tarczow
i poziomy stó. Pilarka tarczowa formatowa jest pilark
tarczow stoow, wyposaon w przesuwny stó i pi
podcinajc, umieszczon przed pi gówn. Pia podcinajca suy do wykonywania pytkiego nacicia na
powierzchni zewntrznej przedmiotu obrabianego, np.
pyt pokrytych warstw forniru lub laminatów z tworzyw
sztucznych bd stopów metali lekkich. Podstawowymi technicznymi rodkami ochronnymi w pilarkach tarczowych s: osona ruchoma piy nad stoem, osona
staa lub ruchoma blokujca piy poniej stou i elementów napdu; klin rozszczepiajcy rzaz, prowadnice –
wzduna przedmiotu obrabianego oraz do piowania
poprzecznego, hamulec.
Zagroenia
 Mechaniczne:
– ciciem lub odciciem (kontakt rki z pi) w strefie
skrawania, gównie podczas posuwu obrabianego
materiau lub wykonywania zabronionych czynnoci, jak np. usuwania rk odpadów i trocin, przypadkowych ruchów rk, montau piy lub wskutek

Wspornik
osony piy

Króciec
odcigowy

Stó roboczy
Prowadnica
wzduna

Stó
przeduony
Klin rozszczepiajcy
Osona piy

Osona staa
poniej stou

Króciec
odcigowy
Prowadnica
poprzeczna
Elementy
sterownicze

niezamierzonego uruchomienia (np. zakócenia
w systemie sterowania);
– uderzeniem wskutek odrzutu lub upadku przedmiotu
obrabianego;
– wyrzuceniem i upadkiem odpadów, czci obrabiarki, narzdzi itp.;
– wpltaniem, pochwyceniem i zgnieceniem przez
ruchome elementy napdu;
 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).
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Pilarka tarczowa stoowa i formatowa – powinna by wyposaona w elementy sterownicze do uruchamiania, zatrzymywania normalnego i awaryjnego, blokowania przesuwnego i osony w pilarce formatowej, wyboru
rodzaju pracy – dla pilarki z pi nadcinajc (podcinanie z nacinaniem
tylnej krawdzi przedmiotu obrabianego lub bez nacinania), zmechanizowanego ruchu prowadnicy lub piy.
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Ukad sterowania

 Elementy, o których wyej mowa, powinny by
Usytuowanie i identyfikacja
usytuowane:
 Umieszczone poza strefami zagroenia, w polu widzenia operatora;
– poza strefami zagroenia;
zalecana wysoko od podoa – co najmniej 600 mm;
– tak, aby ich obsuga nie powodowaa dodatko-  Moliwe do zidentyfikowania przez:
wych zagroe.
– kodowane barwami: uruchamianie – zielona lub biaa; zatrzymanie
Nie mog one same stwarza jakichkolwiek zagroe
– czerwona lub czarna; zatrzymanie awaryjne – wycznie czerwona
w zwizku z przypadkowym zadziaaniem (§ 9 ust.
na ótym tle; pozostae elementy biaa lub szara;
2).
– oznakowanie piktogramami lub w inny sposób.

Ochrona przed zagroeniami
 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).

 Elementy sterownicze powinny mie gadkie powierzchnie i zaokrglone krawdzie;
 Elementy do uruchamiania nie powinny wystawa ponad obudow
lub by osonite (konierzem) bd umieszczone we wgbieniach;
 Opór elementów sterowniczych nie powinien by mniejszy od 5 N.

Ukad sterowania
 W przypadku modyfikacji ukadu sterowania, naley zapewni jego
zgodno z wymaganiami PN-EN 1870-1, np. aktualnie: ukad sterowania zatrzymywaniem normalnym i awaryjnym powinien spenia wymagania kategorii 1 wg PN-EN 60204-1, jeli pilarka jest wyposaona
w hamulec elektryczny lub kategorii 0 – w przypadku hamulca mechanicznego;
 Pia podcinajca, po uruchomieniu wycznika zatrzymywania piy
gównej, powinna si zatrzymywa ;
 Wyczenie piy gównej powinno powodowa opuszczenie piy nacinajcej do najniszego pooenia poniej stou;
 Czas hamowania pilarki powinien by krótszy ni 10 s;
 Zatrzymywanie awaryjne – pierwszestwo przed innymi funkcjami we
wszystkich rodzajach pracy;
 Wybór rodzaju pracy – w pilarkach z pi nadcinajc (wybór midzy
„podcinaniem z nadcinaniem tylnej krawdzi przedmiotu obrabianego”
a „podcinaniem bez nacinania”); pia nadcinajca powinna si podnosi
i opada tylko po sygnale zainicjowanym przez krawd obrabianego
przedmiotu lub stó przesuwny bd zadziaaniu na urzdzenie zezwalajce; kade zadziaanie na urzdzenie zezwalajce powinno spowodowa :
jedno podniesienie i opuszczenie piy nadcinajcej;
 Przy zmechanizowanym nastawianiu piy lub prowadnicy powinny
by uniemoliwione jednoczesne ruchy piy i prowadnicy.

Uruchomienie maszyny
 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);

Obrabiarka powinna mie ukad sterowania uruchamianiem, wyposaony w przeznaczone do tego oddzielne elementy sterownicze. Nie powinno by moliwe samoczynne uruchomienie obrabiarki po przywróceniu
zasilania, zresetowaniu systemu (po wyczeniu awaryjnym), przerwie
blokowania oson itp.
Ukad sterownia pilark powinien mie oddzielny element sterowniczy
do jej uruchamiania, umieszczony po stronie podawczej. Nie powinno
by moliwe samoczynne uruchomienie – po przywróceniu zasilania po
jego zaniku, po wyczeniu awaryjnym, otwarciu osony z blokad itp.
Nie dotyczy to obrabiarek sterowanych numerycznie.
Patrz równie – Odczanie od zasilania.
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Uruchomienie maszyny cd.

– 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 Ukad sterowania zatrzymaniem obrabiarki powinien by nadrzdny
do cakowitego i bezpiecznego ich zatrzymywania (§ 13 w stosunku do ukadu jej uruchamiania i mie sucy do tego celu element sterowniczy.
ust. 1).
 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. W przypadku hamulca mechanicznego, naley zastosowa wycznik kategorii 0, a przy elektrycznym
– kategorii 1 (wg PN-EN 60204-1). Elementy sterownicze zatrzymania
awaryjnego – usytuowane po stronie podawczej i odbiorczej.

Ochrona przed zagroeniami powodowanymi wyrzucanymi i spadajcymi przedmiotami
 Maszyny stwarzajce ryzyko upadku przedmiotów Wymiary stou powinny by dobrane do rednicy piy i zapewnia bezpielub ich wyrzucenia wyposaa si w rodki ochrony czestwo podczas ukadania i przesuwania przedmiotu obrabianego, np.
odpowiednie do wystpujcego ryzyka (§ 14 ust. 3). dla piy o rednicy D x 200 mm stó powinien mie wymiary co najmniej
 Pilarki tarczowe przewidziane do wzdunego ci- 500 mm x 335 mm, a przy rednicy piy D > 500 mm, 1150 mm x 1000
cia drewna lub pyt powinny by wyposaone w na- mm. Naley przewidzie moliwo dostawienia stou pomocniczego.
stawny klin rozszczepiajcy zabezpieczajcy przed Stó przesuwny pilarek formatowych powinien mie ogranicznik zatrzyzakleszczeniem lub odrzutem obrabianego przed- mujcy go, gdy jego koniec osignie rodek tarczy piy. Naley zainstalowa na przesuwnym stole zaciski do dociskania na kocu nierównych
miotu (§ 11 ust. 2).
przedmiotów podczas przecinania wzdunego.
Od strony podawczej szczelina przed pi tarczow lub przed pi podcinajc wysunit do najwyszego pooenia – nie powinna przekracza
20 mm.
Pilarka powinna by wyposaona w kliny rozszczepiajce rzaz o wymiarach i ksztatach dostosowanych do rednicy i gruboci stosowanych
na niej pi (patrz rysunek). Klin powinien by ze stali narzdziowej lub
porównywalnego materiau i mie paskie, oszlifowane powierzchnie
boczne. Jego przednia krawd powinna by obustronnie cita. Klin
powinien znajdowa si w paszczynie piy, a jego regulowane zamocowanie zapewnia stae pooenie (wzgldem piy) podczas pracy, zgodnie
z rysunkiem.
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Ochrona przed zagroeniami powodowanymi wyrzucanymi i spadajcymi przedmiotami cd.
Po stronie podawczej stou powinna by prowadnica wzduna równolega do paszczyzny piy, a jej koniec powinien znajdowa si midzy
liniami prostopadymi do tarczy przechodzcymi przez przedni krawd
klina i pierwszy zb piy o najwikszej rednicy. Prowadnica powinna by
nastawialna w kierunku prostopadym do piy – po prawej stronie piy.
Wysoko prowadnicy powinna by dostosowana do wysokoci cicia
i rednicy piy (wg PN-EN 1870-1:2001 – rys. 18).
Pilarki powinny by wyposaone w prowadnic do piowania poprzecznego, zamocowan tak, aby byo zapewnione swobodne prostopade
przemieszczanie wzgldem osi piy i uniemoliwione jej unoszenie i wychylanie.
Ochrona przed zagroeniami powodowanymi emisj pyów
 Maszyny stwarzajce zagroenie emisj gazu, Wyposaenie osony strefy nieroboczej (pod stoem roboczym) oraz naoparów, pynu lub pyu wyposaa si w odpowiednie stawnej osony górnej (tzw. kaptura) w króciec przyczeniowy do odciobudowy lub urzdzenia wycigowe znajdujce si gu trocin i pyów.
w pobliu róda zagroenia (§ 14 ust. 4).
Stateczno
 Maszyny oraz ich czci, o ile jest to konieczne dla Zamocowanie pilarki do podoa – za pomoc rub (przez otwory w korzapewnienia bezpieczestwa i zdrowia pracowników, pusie obrabiarki).
mocuje si za pomoc odpowiednich zaczepów lub
innych podobnych urzdze w celu zapewnienia ich
statecznoci (§ 15 ust. 1).
Ochrona przed nastpstwami oderwania lub rozpadnicia si czci maszyn
 Jeeli wystpuje ryzyko oderwania lub rozpadnicia si czci maszyn powodujce zagroenie dla
bezpieczestwa i zdrowia pracowników, pracodawca
powinien zastosowa odpowiednie rodki ochronne
(§ 15 ust. 2).

Zamocowanie piy przy uyciu konierzy (dociskowego i oporowego)
o rednicy co najmniej D/4 (D – rednica najwikszej piy dla danej obrabiarki) z zastosowaniem poczenia gwintowego o gwincie przeciwnym
do kierunku obrotów piy lub innych zabezpiecze przed odkrceniem.
Jeli s uyte dwa konierze, powinny mie jednakow rednic zewntrzn; powierzchni dociskow o szerokoci min. 3 mm z wybraniem
wewntrznym. Celem zapobieenia poluzowaniu si piy, zastosowa
poczenie wymuszajce okrelone jej pooenie wzgldem wrzeciona
lub wzgldem konierza dociskowego.
W przypadku, gdy rednica wrzeciona jest róna od wielkoci otworu
tarczy piy, mona stosowa tuleje redukcyjne z konierzem.

Ochrona przed zetkniciem z elementami ruchomymi
 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).

Elementy ruchome w strefie roboczej

Cz piy wystajca ponad stó, cznie z pi podcinajc, powinna by osonita oson nastawn (tzw. kapturem), zamocowan na
– umieszczonym poza paszczyzn piy – wsporniku tak, aby zapewnione byo jej samoczynne opadanie. Dla pilarek z pi o rednicy do
315 mm, dopuszcza si zamocowanie osony bezporednio na klinie
rozszczepiajcym. Wówczas klin powinien mie odpowiedni sztywno
 Osony i urzdzenia ochronne (§ 15 ust. 4):
– powinny mie mocn (trwa) konstrukcj (§ 15 i wytrzymao . Osona powinna osania gór i boki piy gównej i podcinajcej (jeli zastosowano), umoliwiajc przy tym jej swobodne ustaust. 4 pkt 1);
wienie w wymaganym pooeniu. Przednia cz osony powinna mie
–4–
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– nie mog stwarza zagroenia (§ 15 ust. 4 pkt 2);
– nie mog by atwo usuwane lub wyczane ze
stosowania (§ 15 ust. 4 pkt 3);
– 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).

naprowadzenie w postaci pozy lub rolki, umoliwiajce jej uniesienie
przez wsuwany pod ni przedmiot obrabiany, a w przypadku osony nieprzezroczystej powinna by równie zaznaczona linia cicia.
Cz piy pod stoem powinna by osonita – oson sta lub ruchom
blokujc.
Przy ciciu materiaów o maych wymiarach oraz w kocowej fazie cicia wzdunego do dosuwania przedmiotu do piy naley stosowa odpowiednie popychacze wykonane z tworzywa sztucznego, drewna lub
sklejki.
Elementy napdu oraz dodatkowe urzdzenia
Elementy przeniesienia napdu (np. przekadnia pasowa) powinny by
osonite osonami staymi (moliwymi do usunicia tylko przy uyciu
narzdzi) lub osonami ruchomymi blokujcymi.

Osony powinny spenia wymagania podane w lewej kolumnie oraz by
Zastosowane rodki powinny chroni wszystkie oso- zgodne z PN-EN 294, a urzdzenia blokujce z PN-EN 1088.
by majce dostp do strefy narzdziowej podczas
produkcji, konserwacji, czyszczenia, ustawiania i innych wykonywanych tam czynnoci.
 Przy rcznym posuwie powinny by stosowane
prowadnice citego materiau, a przy zmechanizowanym, urzdzenia podajce i odbierajce (§ 11 ust. 1
pkt 2 i pkt 32);
 Przy ciciu materiaów o maych wymiarach oraz
w kocowej fazie cicia wzdunego do dosuwania
przedmiotu do piy naley stosowa odpowiednie popychacze wykonane z tworzywa sztucznego, drewna
lub sklejki (§ 11 ust. 1 pkt 42).
 Dopuszcza si mocowanie osony górnej tarczy
piy na klinie rozszczepiajcym w przypadku, gdy
rednica zewntrzna tej tarczy, jaka moe by zastosowana w pilarce zgodnie z dokumentacj techniczno-ruchow lub instrukcj obsugi, nie przekracza
315 mm (§ 11 ust. 32).
Owietlenie miejsc i stanowisk pracy lub konserwacji
 Miejsca i stanowiska pracy lub konserwacji ma- Owietlenie nie moe powodowa efektu stroboskopowego.
szyn odpowiednio owietla si, stosownie do wyko- Jeli owietlenie ogólne nie zapewnia na stanowisku pracy wymaga
PN-EN 12464-1, to naley zastosowa owietlenie miejscowe, które
nywanych czynnoci (§ 16 ust. 1).
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 Wszelkie prace konserwacyjne, nastawcze i naprawcze oraz zwizane
moliwe podczas postoju maszyny. Jeeli jest to nie- z czyszczeniem maszyny powinny by moliwe po jej zatrzymaniu.
moliwe, w celu wykonania tych prac stosuje si odpowiednie rodki ochronne albo prace te wykonuje
si poza strefami niebezpiecznymi (§ 17 ust. 1).
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 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 pilark od zasilania moe by rozcznik
izolacyjny (speniajcy wymagania PN-IEC 60947-3) lub zespó gniazdo-wtyczka. 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.

Ochrona przed poarem i wybuchem
 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 wyposaenia obrabiarki przed zwarciem i przecieniem oraz zapewnienie waciwego stopnia ochrony przed wnikaniem
pyów i cieczy (IP54 wg PN-EN 60529).
W miejscu przejcia piy przez stó powinna by wymienna wkadka z materiau nieiskrzcego, np. z drewna lub tworzywa sztucznego. Szeroko
szczeliny na pi we wkadce nie powinna przekracza : 12 mm dla pi
o rednicy < 500 mm i 16 mm – dla pi o rednicy  500 mm. Odlego
midzy boczn powierzchni piy a krawdzi szczeliny we wkadce – nie
wiksza ni 3 mm (dla piy o rednicy < 500 mm) i 5 mm (dla pi o rednicy
 500 mm).
Podczenie pilarki do odcigu trocin i pyów – patrz: Ochrona przed
zagroeniami powodowanymi emisj pyów.
Elementy ukadu hamulcowego (jeli zastosowano) nie powinny si
przegrzewa .
Zabezpieczenie wyposaenia elektrycznego obrabiarki przed zwarciem
i przecieniem oraz zapewnienie waciwej ochrony przed przedostawaniem si cia staych i cieczy (IP54).

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).

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).
Ukad sterowania pilarki powinien by zasilany z transformatora – zwaszcza wówczas, gdy zastosowane jest dostawne urzdzenie posuwowe.
Zastosowanie ukadów pocze ochronnych, wykluczajcych poczenie w maszynie z przewodem neutralnym – jeeli wystpuje.
Odpowiednie oznakowanie elementów wyposaenia elektrycznego.
Umieszczenie na obudowie pilarki znaku „byskawicy”.
Schemat wyposaenia elektrycznego powinien by umieszczony wewntrz obudowy lub niezwocznie dostpny.

1

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 padziernika 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 pón. zm.).
Uwaga: wystpujce w tekcie jednostki redakcyjne bez przypisu – odnosz si równie do rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 padziernika 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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