Wymaganie

Dziaania dostosowawcze
Bezpieczestwo przy konserwacji maszyn

 Wykonywanie prac konserwacyjnych powinno by Wszelkie prace konserwacyjne, nastawcze i naprawcze oraz zwizane z czyszczemoliwe podczas postoju maszyny. Jeeli jest to niemo- niem maszyny powinny by moliwe po jej zatrzymaniu.
liwe, w celu wykonania tych prac stosuje si odpowiednie
rodki ochronne albo prace te wykonuje si poza strefami
niebezpiecznymi (§ 17 ust. 1).

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 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).
Wyposaenie otworu w stole, przez który przechodzi pia, w wymienn wkadk
o waciwociach nieiskrzcych, np. z drewna lub tworzywa sztucznego.
W miejscu przejcia piy przez stó powinna by wymienna wkadka z materiau
nieiskrzcego, np. z drewna lub tworzywa sztucznego. Szczelina midzy boczn
powierzchni piy a otworem wkadki w stole pilarki powinna by nie wiksza ni
3 mm.
Podczenie pilarki do odcigu trocin i pyów – patrz: Ochrona przed zagroeniami powodowanymi emisj pyu.
Elementy ukadu hamulcowego (jeli zastosowano) nie powinny si przegrzewa.

Ochrona przed poraeniem prdem elektrycznym
 Maszyny odpowiednio zabezpiecza si w celu ochrony Zastosowanie waciwych rodków ochrony przeciwporaeniowej, zarówno przed
pracowników przed zagroeniami wynikajcymi z bezpo- dotykiem bezporednim, jak i porednim.
redniego lub poredniego kontaktu z energi elektryczObudowy wyposaenia elektrycznego powinny zapewni wymagany stopie
n (§ 19 pkt 3).
ochrony przed wnikaniem pyów i cieczy (IP54 wg PN-EN 60529).
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”.

Pilarka tamowa stolarska
Pilarka tamowa stolarska – maszyna stacjonarna, przeznaczona do prosto- i krzywoliniowego wzdunego, poprzecznego i skonego piowania pi tamow elementów z drewna
litego, pyt wiórowych i pilniowych oraz sklejki i innych materiaów o podobnych waciwociach. Pilarki te s budowane w ukadzie pionowym – z koem napdowym jako dolnym
i koem napinajcym jako górnym. Rzaz moe by wykonany
prostopadle do powierzchni elementu obrabianego lub pod
innym ktem, zalenym od pochylenia stou. Posuw przedmiotu obrabianego odbywa si rcznie, przy czym moliwe jest
take zastosowanie dostawnego urzdzenia posuwowego.

Osona koa tamowego

Osona nastawna
piy tamowej

Zagroenia
 Mechaniczne:
– ciciem lub odciciem (kontakt doni lub palców z pi)
w strefie skrawania podczas posuwu obrabianego materiau i w strefach wolnych od dziaania narzdzi, a take
na skutek niezamierzonego uruchomienia (np. zakócenia w systemie sterowania);
– wpltaniem, pochwyceniem i zgnieceniem przez ruchome elementy napdu;
– upadkiem i wyrzuceniem czci obrabiarki, narzdzi,
przedmiotów obrabianych, odpadów itp.;
– przekuciem zbami piy;
– uderzeniem zerwan pi lub wskutek utraty statecznoci pilarki lub jej czci itp.;
 Poraeniem prdem elektrycznym – dotyk bezporedni
i poredni;
 Zapyleniem;
 Poarem lub wybuchem;
 Haasem.

Prowadnica
nastawna

Wymaganie
Rozporzdzenia 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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Stó roboczy

Pia tamowa

Elementy
sterownicze
START/STOP

Dolne koo
tamowe

Wymagania i dziaania dostosowawcze

Schemat wyposaenia elektrycznego umieszczony wewntrz obudowy lub niezwocznie dostpny.
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Górne koo
tamowe

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 wyej mowa, powinny by usytuowane:
– poza strefami zagroenia;
– tak, aby ich obsuga nie powodowaa dodatkowych
zagroe.
– Nie mog one same stwarza jakichkolwiek zagroe w zwizku z przypadkowym zadziaaniem (§ 9
ust. 2).

Usytuowanie i identyfikacja
Elementy do uruchamiania i zatrzymywania pilarki oraz dostawnego urzdzenia
posuwowego (w przypadku zastosowania) powinny:
 by umieszczenie po stronie podawczej stou, poza strefami zagroenia, w polu
widzenia operatora; zalecana wysoko od podoa – 0,6 do 1,4 m;
 by moliwe do zidentyfikowania przez:
– kodowanie barwami: uruchamianie – zielona lub biaa; zatrzymanie – czerwona lub czarna; zatrzymanie awaryjne – wycznie czerwona na ótym tle (niezbdne w przypadku zastosowania dostawnego urzdzenia posuwowego);
– oznakowanie piktogramami lub w inny sposób – w przypadku zastosowania
dostawnego urzdzenia posuwowego.
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Wymaganie

Dziaania dostosowawcze
Elementy sterownicze cd.
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;

Wymaganie

Dziaania dostosowawcze
Ochrona przed zagroeniami powodowanymi emisj pyu

 Maszyny stwarzajce zagroenie emisj gazu, oparów, Wyposaenie pilarki w króciec przyczeniowy do odcigu trocin i pyów. Wyposapynu lub pyu wyposaa si w odpowiednie obudowy lub enie pilarki w samoczynne urzdzenia oczyszczajce pi i koa tamowe z trocin
urzdzenia wycigowe znajdujce si w pobliu róda (np. szczotki, zgarniacze).
zagroenia (§ 14 ust. 4).

 Opór elementów sterowniczych nie powinien by mniejszy od 5 N.

Stateczno

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).

 Czy w trakcie uytkowania maszyny wystpoway uszkodzenia w ukadzie sterowania, prowadzce do niespenienia lub niewaciwego speniania okrelonych
funkcji, np. niezadziaanie lub niewaciwe zadziaanie po uaktywnieniu elementu
sterowniczego, zakócenia w dziaaniu urzdze blokujcych.

 Maszyny oraz ich czci, o ile jest to konieczne dla Zamocowanie pilarki do podoa – za pomoc rub (przez otwory w korpusie obzapewnienia bezpieczestwa i zdrowia pracowników, mo- rabiarki).
cuje si za pomoc odpowiednich zaczepów lub innych
podobnych urzdze w celu zapewnienia ich statecznoci
(§ 15 ust. 1).

 Czy hamulec samoczynnie dziaa w przypadku zerwania piy, otwarcia osony
piy oraz nacinicia przycisku stop.

Ochrona przed nastpstwami oderwania lub rozpadnicia si czci maszyn

 W przypadku modyfikacji ukadu sterowania, naley zapewni jego zgodno
z wymaganiami PN-EN 1807; np. aktualnie: ukad sterowania zatrzymywaniem normalnym powinien spenia wymagania kategorii 1 wg PN-EN 60204-1, jeli pilarka
jest wyposaona w hamulec elektryczny lub kategorii 0 – w innych przypadkach.

 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).

Uruchomienie maszyny
 Uruchomienie maszyny powinno by moliwe tylko po- Ukad sterownia pilark powinien mie oddzielny element sterowniczy do jej uruprzez celowe zadziaanie na przeznaczony do tego ukad chamiania. Nie powinno by moliwe samoczynne uruchomienie – po przywróceniu zasilania po jego zaniku, po wyczeniu awaryjnym, otwarciu osony z blokad
sterowania (§ 12 ust. 1).
 Powysze wymaganie stosuje si do ponownego uru- itp. Nie dotyczy to obrabiarek sterowanych numerycznie.
chomienia maszyny po jej zatrzymaniu – bez wzgldu na
Patrz równie – Odczanie od zasilania.
przyczyn zatrzymania (§ 12 ust. 2 pkt 1).
 Wymaga tych 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 w stosunku do
do cakowitego i bezpiecznego ich zatrzymywania (§ 13 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, Pilarki z przyczem elektrycznym dla dostawnego urzdzenia posuwowego, pow zalenoci od czasu ich zatrzymywania, wyposaa si winny by wyposaone w urzdzenie do zatrzymywania awaryjnego, odczajce
wszystkie napdy od róda zasilania i uruchamiajce hamulec (jeli wystpuje).
je w urzdzenia zatrzymania awaryjnego (§ 14 ust. 1).
Element sterowniczy tego urzdzenia powinien mie ksztat grzybka barwy czerwonej. Sygna zatrzymania awaryjnego powinien by nadrzdny w stosunku do
pozostaych sygnaów sterowania.

Ochrona przed zagroeniami powodowanymi wyrzucanymi przedmiotami
 Maszyny stwarzajce ryzyko upadku przedmiotów lub Zapewnienie dostatecznej wielkoci stou – w zalenoci od rednicy koa tamoich wyrzucenia wyposaa si w rodki ochrony odpowied- wego (np. 250 mm x 310 mm dla pilarek o rednicy koa x320 mm); pochylenie
stou nie powinno przekracza 20 .
nie do wystpujcego ryzyka (§ 14 ust. 3).
Pilarki stolarskie powinny mie nastawn, sztywn prowadnic do piowania
wzdunego przedmiotu obrabianego i umoliwia – w przypadku pilarki z pochylnym stoem – jej mocowanie po obu stronach piy tamowej. Wymiary prowadnicy
powinny by zgodne z PN-EN 1807.
Uwaga: pilarki stolarskie nie s przeznaczone do poprzecznego piowania drewna
opaowego.
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Wyposaenie jednego z kó tamowych w mechanizm do przechylania zapewniajcy poprawne naprowadzenie piy. Zastosowanie urzdzenia kompensacyjnego
do utrzymywania wymaganego napicia piy podczas pracy. Pilarka powinna mie
prowadniki piy (rolkowe, szczkowe lub naciskowe) powyej i poniej przedmiotu
obrabianego.
Osony piy tamowej w przypadku jej pknicia powinny uniemoliwi jej przedostanie si na zewntrz.

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).
 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);
– 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).
 Podczas cicia materiaów o maych wymiarach naley
stosowa urzdzenia pomocnicze, pozwalajce na bezpieczne przesuwanie tych materiaów do piy tamowej (§
12 ust. 1 pkt 12 ).

Elementy ruchome w strefie roboczej
Nierobocze strefy piy (znajdujce si midzy koem dolnym i górnym; midzy stoem a dolnym koem) powinny by osonite osonami staymi lub osonami ruchomymi blokujcymi – bez lub z ryglowaniem.
Strefa robocza (skrawania) powinna mie oson nastawn, okrywajc niepracujc cz piy ze wszystkich 4 stron. Konstrukcja osony powinna pozwala na jej
nastawianie (na wysoko zalen od gruboci przedmiotu obrabianego) i ryglowanie w wybranym pooeniu bez uycia narzdzi.
Przy ciciu materiaów o maych wymiarach oraz w kocowej fazie cicia do dosuwania przedmiotu do piy naley stosowa odpowiednie popychacze wykonane
z tworzywa sztucznego, drewna lub sklejki.
Elementy napdu oraz dodatkowe urzdzenia
Koa tamowe – dolne i górne z mechanizmem napdzajcym – powinny by osonite osonami staymi lub osonami ruchomymi blokujcymi – bez lub z ryglowaniem.
Osony powinny spenia wymagania podane w lewej kolumnie oraz by zgodne
z PN-EN 294, a urzdzenia blokujce z PN-EN 1088.

Owietlenie miejsc i stanowisk pracy lub konserwacji
 Miejsca i stanowiska pracy lub konserwacji maszyn Jeli owietlenie ogólne nie zapewnia na stanowisku pracy wymaga PN-EN
odpowiednio owietla si, stosownie do wykonywanych 12464-1, to naley zastosowa owietlenie miejscowe, które wspólnie z ogólnym,
zapewni spenienie tych wymaga. Do dowietlania miejsc konserwacji i obsugi
czynnoci (§ 16 ust. 1).
technicznej mona stosowa lampy przenone.

2008-11-24 14:29:21

