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4.4.   Gospodarka materiałami, narzędziami i energią. Bezpieczeństwo 
i higiena pracy, ochrona przeciwpoŜarowa oraz ochrona 
środowiska 

 
4.4.1. Materiał nauczania 
 
Racjonalna gospodarka materiałami, narzędziami i energią 

Jak w kaŜdej dziedzinie działalności gospodarczej równieŜ w suszarnictwie naleŜy tak 
zorganizować proces technologiczny, aby osiągnąć zamierzone cele w sposób bezpieczny, 
zgodnie z załoŜeniami technologicznymi, a jednocześnie najtaniej. Suszenie drewna jest 
skomplikowanym procesem i co się z tym wiąŜe czasochłonnym, energochłonnym 
a jednocześnie niezbędnym w produkcji stolarskiej. Dlatego na kaŜdym etapie naleŜy 
optymalizować koszty związane z materiałami energią i narzędziami. Szczególną uwagę 
naleŜy zwracać na prawidłowy dobór parametrów suszenia aby nie zniszczyć wsadu drewna, 
waŜnym jest równieŜ prawidłowe załadowanie komory pod względem gatunkowym, 
jakościowym, wymiarowym suszonego drewna. Nie bez znaczenia jest równieŜ dobór 
wykwalifikowanej obsługi, która choć kosztowna to gwarantuje prawidłowość suszenia, 
bezpieczeństwo poŜarowe i higienę pracy. Do istotnych czynników  racjonalnej gospodarki 
zaliczyć naleŜy optymalny dobór narzędzi i urządzeń stosowanych podczas prac w suszarni. 
NaleŜy stosować narzędzia i urządzenia przede wszystkim bezpieczne, spełniające wymogi 
technologiczne ale nie przesadnie drogie. Niepotrzebne przeinwestowanie w suszarnictwie 
powoduje zwiększenie kosztów i zmniejszenie konkurencyjności w sprzedaŜy produktów.  

WaŜnym zagadnienie jest równieŜ przestrzeganie zasad ochrony środowiska. Suszenie 
drewna pochłania duŜo energii cieplnej do ogrzania drewna i w związku z tym istnieje 
konieczność wytwarzania tego ciepła w róŜny sposób. W rozdziale dotyczącym 
charakterystyki poszczególnych suszarń, zostały opisane sposoby dostarczania ciepła do 
suszarki.  NaleŜy wiec przestrzegać zasad związanych z odpowiednim doborem  kotłowni do 
danej suszarki. NaleŜy uwzględniać równieŜ lokalizacje suszarni w otoczeniu, której praca nie 
powinna być uciąŜliwa dla otoczenia. 
 
Zagadnienia bhp i ochrony przeciwpoŜarowej podczas suszenia drewna 

Warunki bhp. Niektóre zasady bezpieczeństwa i higieny pracy odnoszą się zarówno do 
naturalnego, jak i sztucznego suszenia drewna. Dotyczą one prac, związanych z manipulacją 
materiałami tartymi oraz obsługą wózków transportowych.  

W czasie wykonywania tych prac konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
− wózek podstawiony do układania tarcicy powinien być unieruchomiony, 
− naleŜy prawidłowo układać tarcicę na wózkach oraz sztaplach, 
− naleŜy zwrócić uwagę na stan techniczny wózków oraz zabezpieczenia przeciw 

działające zsuwaniu się tarcicy, 
− wózki załadowane naleŜy przepychać idąc tylko z tyłu wózka,  
− naleŜy zachować uwagę przy układaniu i rozbieraniu sztapli oraz załadunku i rozładunku 

wózków, 
W czasie wykonywania prac pracownicy mają obowiązek uŜywania odzieŜy ochronnej 

oraz sprzętu ochrony osobistej.  
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze suszarń komorowych 

wynikają głównie ze szkodliwych dla zdrowia warunków, spowodowanych wysoką 
temperaturą i wilgotnością powietrza. 
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Podczas komorowego suszenia drewna naleŜy: 
− ograniczyć do minimum wchodzenie do wnętrza komory w czasie pracy suszarni,  

a w razie takiej konieczności włoŜyć odzieŜ ochronną, 
− w razie awarii urządzeń suszarnianych natychmiast wyłączyć dopływ prądu i pary do 

komory suszarniczej,  
− przy wyjmowaniu i zakładaniu wyrzynków kontrolnych uŜywać rękawic skórzanych  

z ochraniaczami, 
− przed zamknięciem drzwi komory sprawdzić, czy nikt w niej nie pozostał, 
− po wyjściu z komory zwłaszcza zimą pozostać w pomieszczeniu  ogrzanym 20÷30 minut. 
 
Ochrona przeciw poŜarowa 

Zarówno naturalne suszenie tarcicy na składach, jak sztuczne suszenie w suszarniach jest 
związane z koniecznością przestrzegania obowiązujących instrukcji o ochronie 
przeciwpoŜarowej. Szczególne zagroŜenie poŜarowe stwarzają składy materiałów tartych.   
Dlatego konieczne jest rozmieszczenie sztapli zgodnie z przepisami, a w większych składach 
tworzenie specjalnych pasów przeciwpoŜarowych. W składach powinny się znajdować 
punkty ochrony przeciwpoŜarowej wyposaŜone w hydranty z węŜami poŜarowymi 
w szafkach oraz beczki z wodą, wiadra, skrzynia z piaskiem i inny sprzęt p.poŜ. Palenie 
tytoniu jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach.  

Na terenie składu powinny znajdować się urządzania alarmowe oraz sygnalizacyjne  
w kaŜdej chwili gotowe do uŜycia  
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Czy wiesz na czym polega racjonalna gospodarka materiałami, narzędziami i energią? 
2. Czy znasz zagadnienia bhp, które naleŜy stosować podczas prac w suszarniach? 
3. Jakie przepisy przeciwpoŜarowe obowiązują na składzie tarcicy oraz podczas naturalnego 

i sztucznego suszenia drewna? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Na podstawie materiału nauczania zawartego w „Poradniku” oraz obserwacji dokonanych 
podczas wycieczki programowej do zakładu (suszarni), opracuj propozycje zmian 
w organizacji prac podczas procesu suszenia drewna i oszczędności w materiałach 
i narzędziach stosowanych w suszarni, które Twoim zdaniem moŜna wprowadzić, aby 
obniŜyć koszty.  

Po opracowaniu takich propozycji naleŜy przedstawić je nauczycielowi przedmiotu 
„Przedsiębiorczość” z Waszej szkoły, który wytłumaczy, czy przedstawione propozycje mają 
podstawę do zastosowania czy nie oraz uzasadni dlaczego. 
Ćwiczenie powinno być realizowane w pierwszej części w zespołach 2–3 osobowych oraz  
z udziałem nauczyciela Przedsiębiorczości w całej grupie 12 osobowej. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z literaturą dotyczącą prac związanych z suszarnictwem, 
2) zapoznać się z wyposaŜeniem suszarni,  


