
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 53 

4.9. Zasady bhp przy obsłudze obrabiarek do drewna  
 
4.9.1. Materiał nauczania 

 
Pracownik obsługujący maszynę lub pracujący na danym stanowisku musi przejść 

szkolenia: stanowiskowe przed rozpoczęciem pracy oraz okresowe. Powinien także zapoznać 
się z instrukcją BHP obsługi danego urządzenia oraz dokumentacją techniczno – ruchową. 
Nieznajomość zasad bezpieczeństwa i nieumiejętna praca na obrabiarkach do drewna stwarza 
duży stopień zagrożenia. Przyczyną wypadków są najczęściej: 
– zbyt duża prędkość obrotowa narzędzi skrawających, 
– występowanie znacznych sił oddziaływujących na obrabiane elementy, 
– nieosłonięte narzędzia skrawające, 
– nieostrożność obsługi obrabiarki, 
– zły stan techniczny maszyn i urządzeń, 
– bałagan na stanowisku pracy. 

 
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wypadku producenci maszyn mają obowiązek 

stosować określone urządzenia ochronne, do których zaliczamy: 
– osłony noży, pił i innych narzędzi skrawających, 
– osłony zespołów napędowych (silników, przekładni itp.), 
– osłony zespołów posuwowych, 
– hamulce pozwalające natychmiast zatrzymać wrzeciono, 
– wyłączniki odcinające dopływ energii, 
– urządzenia eliminujące możliwość przypadkowego włączenia obrabiarki. 

 
Przed rozpoczęciem pracy pracownik obsługujący obrabiarkę powinien: 

– sprawdzić ogólny stan techniczny maszyny (sprawdzić stan osłon zabezpieczających, 
prawidłowość zamocowania narzędzia skrawającego, stan techniczny narzędzia, 
prawidłowość zamocowania zespołów prowadzących obrabiany materiał), 

– sprawdzić uziemienie korpusu i stan połączeń elektrycznych, 
– uporządkować i przygotować stanowisko pracy, 

 
Państwowa Inspekcja Pracy jest urzędem państwowym odpowiedzialnym za 

przeprowadzanie kontroli stanu BHP w zakładach produkcyjnych. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości pracownicy mogą również zwracać się do PIP-u. 
 
4.9.2 Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie szkolenia BHP powinien przejść pracownik? 
2. Dlaczego szkolenia BHP są tak ważne? 
3. Dlaczego producenci obrabiarek wyposażają je w osłony i zabezpieczenia? 
4. Co powinien zrobić pracownik kiedy zauważy uszkodzenie maszyny? 
5. Jakie czynności powinien zrobić pracownik przed rozpoczęciem pracy na obrabiarce? 
6. Kiedy można zdemontować osłonę wału nożowego w strugarce? 
7. Jak nazywa się urząd państwowy odpowiedzialny za kontrolę przestrzegania przepisów 

BHP? 
 


