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Spełnianie przez maszyny minimalnych 
wymagań – naruszenia przepisów

źródło: Sprawozdanie GIP z działalności PIP w 2006r.



Techniczne przyczyny wypadków przy pracy 
zbadanych przez PIP

brak lub niewłaściwy dobór oraz stan osłon i urządzeń ochronnych 
(zabezpieczeń m.in. przed zetknięciem ze stwarzającymi zagrożenia 
ruchomymi elementami maszyn, urządzeń i narzędzi; uderzeniem przez 
wyrzucane substancje, materiały i przedmioty; wybuchem, zetknięciem z 
powierzchniami o skrajnych temperaturach; porażeniem prądem 
elektrycznym) oraz pozostałych środków ochrony zbiorowej – 44,4% w 
grupie przyczyn technicznych;

niewłaściwa stateczność urządzenia (brak zabezpieczeń przed 
przewróceniem, zmianą położenia itp.) – 11,5%;

niewłaściwe układy sterowania, elementy sterownicze, a także urządzenia 
sygnalizujące powstawanie zagrożeń – 8,1%;

niewystarczająca wytrzymałość czynnika materialnego – 6,3%;

ukryte wady materiałowe – 5,9%;

źródło: Sprawozdanie GIP z działalności PIP w 2007r.



67 %maszyn nie spełniało wymagańminimalnych

Do najczęstszych uchybień ujawnionych podczas kontroli maszyn 
zaliczyć należy m.in.:

brak udokumentowanego przeglądu i ocenymaszyn pod względem 
spełniania wymagańminimalnych – stwierdzono w 60%
skontrolowanych maszyn,
brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne (brak lub nieprawidłowe 
osłony, brak wyłączników awaryjnych, brak zabezpieczeń stref 
niebezpiecznych) ‐ stwierdzono w 49% skontrolowanych maszyn,
brak wstępnych kontroli eksploatowanych maszyn – stwierdzono w 
odniesieniu do 49% skontrolowanych maszyn,
brak okresowych kontroli eksploatowanych maszyn – stwierdzono 
w odniesieniu do 43% skontrolowanych maszyn,
brak lub nieprawidłowa ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach 
związanych z obsługąmaszyn – stwierdzono na 37% stanowisk 
pracy,

Spełnianie minimalnych wymagań przez 
maszyny w przemyśle budowlanym

źródło: Sprawozdanie z kontroli tematycznych w roku 2008 – OIP Rzeszów.



Piła wzdłużna SCM‐Z30
Cykl pracy piły SCM Z30:

a) ułożenie płyty na stole transportera,
b) ustawienie wymiaru na jaki ma być cięta 
płyta przy pomocy przycisków na 
pulpicie maszynowym, który uruchamia 
zderzaki popychacza i przesuwa płytę
równolegle w kierunku szczeliny, wzdłuż
której porusza się tarcza piły,

c) uruchomienie obrotów piły i włączenie jej 
posuwu przyciskiem na pulpicie, co 
powoduje opadnięcie listwy dociskowej i 
podniesienie obracającej się tarczy piły, a 
następnie jej posuw,

d) ręczne ściągnięcie odciętej formatki płyty 
ze stołu odbiorczego i ułożenie jej na 
palecie,

e) ponowne ustawienie wymiaru na jaki ma 
być cięta płyta jak w pkt. b ,

f) cięcie ‐ czynności w pkt. c i d,
g) pozostałość po rozkroju płyty wysuwa się
na stół odbiorczy przy pomocy 
popychacza mechanicznego sterowanego 
przyciskiem sterownika, nie powodując 
potrzeby manipulowania rękami w 
strefie niebezpiecznej (strefie pracy 
narzędzia tnącego).



Wypadek
przy pracy



Wypadek przy pracy

Gdy lewa ręka poszkodowanego znajdowała się w 
strefie roboczej maszyny, opadła listwa dociskowa, 
piła ruszyła i rozpoczęła cykl cięcia odcinając po 2 
paliczki 2, 3, 4 i 5 palca na wysokości stawów. 
Poszkodowany zauważył, że piła pracuje dopiero w 
momencie, gdy odcięła mu palce. 



Przyczyny bezpośrednie wypadku 

Zdejmowanie rozkrawanych płyt ręcznie, bez użycia 
przeznaczonego do tego celu urządzenia 
mechanicznego – operowanie rękami w strefie 
zagrożenia, lekceważenie zagrożenia przez 
obsługujących pracowników,
Brak zabezpieczenia strefy niebezpiecznej od strony 
stanowisk pracy pracowników obsługujących, która 
uniemożliwiłaby operowanie rękami w strefie 
zagrożenia,
Tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad 
bezpiecznej pracy przy zdejmowaniu rozkrawanych 
płyt, 



Propozycje rozwiązań
dostosowujących piłę wzdłużną

SCM‐Z30 do wymogów 
minimalnych



Osłona ruchoma z urządzeniem 
blokującym
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Wartości w milimetrach

e – prześwit osłony
sr – odległość od strefy niebezpiecznej

Grubość płyty 30 [mm]
+ 10 [mm] „luzu”

= 40 [mm]

źródło: Maszyny i inne urządzenia techniczne. Środki 
ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi. CIOP 
Warszawa 2002, ISBN 83-88703-94-3



Osłona ruchoma z urządzeniem 
blokującym (c.d.)

‐Montaż uniemożliwiający pominięcie.
‐ Działanie identyczne z wyłącznikiem awaryjnym.
‐Współpraca z przekaźnikiem bezpieczeństwa.
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Listwa krawędziowa bezpieczeństwa
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LEGENDA:
1 – listwa dociskowa (ruch góra/dół)
2 – listwa bezpieczeństwa
3 – tarcza piły (ruch góra/dół)
4 – element cięty
5 – stół piły

‐Montaż nie utrudniający czynności technologicznych.
‐ Blokada pracy gdy pomiędzy stołem a listwą bezpieczeństwa znajdzie się
przeszkoda o gabarytach większych niż suma wysokości „e” i drogi działania 
listwy
‐Współpraca z przekaźnikiem bezpieczeństwa.



Wyłącznik(i) bezpieczeństwa
Dyskusja fachowców: 
„przekaźnik bezpieczeństwa to nie 
wszystko – najpierw analiza potem 
projekt systemu”
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-przycisk bezpieczeństwa oraz przewody doprowadzające 
są narażone na szczególne zagrożenie,
- natychmiastowe wyłączenie zasilania nie powoduje 
dodatkowego zagrożenia (zatrzymanie nie sterowane – kat. 
zatrzymania 0 wg PN-EN 60204-1:2001),
- wykrywanie przerwania przewodu lub mostkowania na 
skutek zwarcia,
-ponowne załączenie urządzenia stwarzającego zagrożenie 
podczas ruchu następuje po kolejnym sygnale sterującym: 
ZAŁĄCZ,
- dodatkowa współpraca z łącznikiem osłony lub 
krawędziową listwą bezpieczeństwa.

Zestaw
danych

Projekt

Bezpieczeństwo maszyn jest „modne”, czołowi producenci 
podzespołów dostarczają certyfikowane podzespoły wraz z 
poradnikami na temat sposobu aplikacji.



Pozostałe:
‐ Zabezpieczenie przewodów elektrycznych przy skrzynce sterowniczej
‐ Czytelny opis lub oznakowanie elementów sterowniczych obrabiarki
‐ Uzyskanie lub odtworzenie DTR
‐ Przegląd okresowy urządzenia
‐ Dostosowane treści instrukcji



Podsumowanie

Dostosowanie maszyn do wymagań
minimalnych za pomocą dostępnych środków

Prostota rozwiązań i wymiana doświadczeń

Faktyczne działania podjęte pracodawcę
użytkującego pilarkę SCM‐Z30, jako realizacja 
zaleceń pokontrolnych



Ciekawostka techniczna

Źródło: www.sawstop.com



Dziękuję za uwagę


