
Pilarka ta�mowa stolarska – maszyna stacjonarna, przezna-
czona do prosto- i krzywoliniowego wzd�u�nego, poprzeczne-
go i sko�nego pi�owania pi�� ta�mow� elementów z drewna 
litego, p�yt wiórowych i pil�niowych oraz sklejki i innych ma-
teria�ów o podobnych w�a�ciwo�ciach. Pilarki te s� budowa-
ne w uk�adzie pionowym – z ko�em nap�dowym jako dolnym 
i ko�em napinaj�cym jako górnym. Rzaz mo�e by� wykonany 
prostopadle do powierzchni elementu obrabianego lub pod 
innym k�tem, zale�nym od pochylenia sto�u. Posuw przedmio-
tu obrabianego odbywa si� r�cznie, przy czym mo�liwe jest 
tak�e zastosowanie dostawnego urz�dzenia posuwowego.

Zagro�enia
� Mechaniczne:

– ci�ciem lub odci�ciem (kontakt d�oni lub palców z pi��) 
w strefie skrawania podczas posuwu obrabianego mate-
ria�u i w strefach wolnych od dzia�ania narz�dzi, a tak�e 
na skutek niezamierzonego uruchomienia (np. zak�óce-
nia w systemie sterowania);

– wpl�taniem, pochwyceniem i zgnieceniem przez rucho-
me elementy nap�du;

– upadkiem i wyrzuceniem cz��ci obrabiarki, narz�dzi, 
przedmiotów obrabianych, odpadów itp.;

– przek�uciem z�bami pi�y;
– uderzeniem zerwan� pi�� lub wskutek utraty stateczno-

�ci pilarki lub jej cz��ci itp.;
� Pora�eniem pr�dem elektrycznym – dotyk bezpo�redni 

i po�redni;
� Zapyleniem;
� Po�arem lub wybuchem;
� Ha�asem.

Pilarka ta�mowa stolarska

Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Elementy sterownicze

� Elementy sterownicze, które maj� wp�yw na bezpie-
cze�stwo pracowników, powinny by� widoczne i mo�liwe 
do zidentyfikowania oraz odpowiednio oznakowane (§ 9 
ust. 11).  
� Elementy, o których wy�ej mowa, powinny by� usytu-
owane:

– poza strefami zagro�enia;
– tak, aby ich obs�uga nie powodowa�a dodatkowych 

zagro�e�.
– Nie mog� one same stwarza� jakichkolwiek zagro-

�e� w zwi�zku z przypadkowym zadzia�aniem (§ 9 
ust. 2).

Usytuowanie i identyfikacja

Elementy do uruchamiania i zatrzymywania pilarki oraz dostawnego urz�dzenia 
posuwowego (w przypadku zastosowania) powinny: 

� by� umieszczenie po stronie podawczej sto�u, poza strefami zagro�enia, w polu 
widzenia operatora; zalecana wysoko�� od pod�o�a – 0,6 do 1,4 m;

� by� mo�liwe do zidentyfikowania przez:
– kodowanie barwami: uruchamianie – zielona lub bia�a; zatrzymanie – czerwo-

na lub czarna; zatrzymanie awaryjne –  wy��cznie czerwona na �ó�tym tle (nie-
zb�dne w przypadku zastosowania dostawnego urz�dzenia posuwowego);

– oznakowanie piktogramami lub w inny sposób – w przypadku zastosowania 
dostawnego urz�dzenia posuwowego.
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Bezpiecze�stwo przy konserwacji maszyn

� Wykonywanie prac konserwacyjnych powinno by� 
mo�liwe podczas postoju maszyny. Je�eli jest to niemo�-
liwe, w celu wykonania tych prac stosuje si� odpowiednie 
�rodki ochronne albo prace te wykonuje si� poza strefami 
niebezpiecznymi (§ 17 ust. 1).

Wszelkie prace konserwacyjne, nastawcze i naprawcze oraz zwi�zane z czyszcze-
niem maszyny powinny by� mo�liwe po jej zatrzymaniu.

Od��czanie od zasilania

� Maszyny wyposa�a si� w �atwo rozpoznawalne urz�-
dzenia s�u��ce do od��czania od 	róde� energii; ponowne 
przy��czenie maszyny do 	róde� energii nie mo�e stano-
wi� zagro�enia dla pracowników (§ 18 ust. 1 pkt 1).

Urz�dzeniem od��czaj�cym pilark� od zasilania mo�e by� roz��cznik izolacyjny 
(spe�niaj�cy wymagania PN-IEC 60947-3) lub zespó� gniazdo-wtyczka. Roz��cz-
nik g�ówny powinien  wyró�nia� si� barw�, mie� tylko jedno po�o�enie otwarcia 
i zamkni�cia, odpowiednio oznaczone (O,I). Zewn�trzny element do uruchamia-
nia ��cznika (np. pokr�t�o) powinien umo�liwia� jego zaryglowanie lub zamkni�cie 
w pozycji otwarcia styków. 

Ochrona przed po�arem i wybuchem

� Maszyny odpowiednio zabezpiecza si� w celu ochrony 
pracowników przed:
� ryzykiem po�aru, przegrzania lub uwolnienia si� 

gazu, py�u, p�ynu oraz innych substancji wytwarza-
nych, u�ywanych lub zmagazynowanych w maszy-
nach (§ 19 pkt 1);

� ryzykiem wybuchu urz�dzenia lub substancji wytwa-
rzanych, u�ywanych albo zmagazynowanych w ma-
szynach (§ 19 pkt 2). 

Zabezpieczenie wyposa�enia obrabiarki przed zwarciem i przeci��eniem oraz za-
pewnienie w�a�ciwego stopnia ochrony przed wnikaniem py�ów i cieczy (IP54 wg 
PN-EN 60529). 
Wyposa�enie otworu w stole, przez który przechodzi pi�a, w wymienn� wk�adk� 
o w�a�ciwo�ciach nieiskrz�cych, np. z drewna lub tworzywa sztucznego. 
W miejscu przej�cia pi�y przez stó� powinna by� wymienna wk�adka z materia�u 
nieiskrz�cego, np. z drewna lub tworzywa sztucznego. Szczelina mi�dzy boczn� 
powierzchni� pi�y a otworem wk�adki w stole pilarki powinna by� nie wi�ksza ni� 
3 mm.

Pod��czenie pilarki do odci�gu trocin i py�ów – patrz: Ochrona przed zagro�enia-
mi powodowanymi emisj� py�u.

Elementy uk�adu hamulcowego (je�li zastosowano) nie powinny si� przegrzewa�.

Ochrona przed pora�eniem pr�dem elektrycznym

� Maszyny odpowiednio zabezpiecza si� w celu ochrony 
pracowników przed zagro�eniami wynikaj�cymi z bezpo-
�redniego lub po�redniego kontaktu z energi� elektrycz-

n� (§ 19 pkt 3).

Zastosowanie w�a�ciwych �rodków ochrony przeciwpora�eniowej, zarówno przed 
dotykiem bezpo�rednim, jak i po�rednim.

Obudowy wyposa�enia elektrycznego powinny zapewni� wymagany stopie� 
ochrony przed wnikaniem py�ów i cieczy (IP54 wg PN-EN 60529).

Uk�ad sterowania pilarki powinien by� zasilany z transformatora – zw�aszcza wów-
czas, gdy zastosowane jest dostawne urz�dzenie posuwowe. 

Zastosowanie uk�adów po��cze� ochronnych, wykluczaj�cych po��czenie w ma-
szynie z przewodem neutralnym – je�eli wyst�puje.

Odpowiednie oznakowanie elementów wyposa�enia elektrycznego.  Umieszczenie 
na obudowie pilarki znaku „b�yskawicy”. 

Schemat wyposa�enia elektrycznego umieszczony wewn�trz obudowy lub nie-
zw�ocznie dost�pny.

1 Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pa	dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga� dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny 
pracy w zakresie u�ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 z pó	n. zm.).

 Uwaga: wyst�puj�ce w tek�cie jednostki redakcyjne bez przypisu – odnosz� si� równie� do rozporz�dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pa	-
dziernika 2002 r.

2 Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy obs�udze obrabiarek do drewna 
(Dz.U. Nr 36, poz. 409).

Wymagania i dzia�ania dostosowawcze
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Ochrona przed zagro�eniami powodowanymi emisj� py�u

� Maszyny stwarzaj�ce zagro�enie emisj� gazu, oparów, 
p�ynu lub py�u wyposa�a si� w odpowiednie obudowy lub 
urz�dzenia wyci�gowe znajduj�ce si� w pobli�u 	ród�a 
zagro�enia (§ 14 ust. 4). 

Wyposa�enie pilarki w króciec przy��czeniowy do odci�gu trocin i py�ów. Wyposa-
�enie pilarki w samoczynne urz�dzenia oczyszczaj�ce pi�� i ko�a ta�mowe z trocin 
(np. szczotki, zgarniacze).

Stateczno��

� Maszyny oraz ich cz��ci, o ile jest to konieczne dla 
zapewnienia bezpiecze�stwa i zdrowia pracowników, mo-
cuje si� za pomoc� odpowiednich zaczepów lub innych 
podobnych urz�dze� w celu zapewnienia ich stateczno�ci 
(§ 15 ust. 1).

Zamocowanie pilarki do pod�o�a – za pomoc� �rub (przez otwory w korpusie ob-
rabiarki).  

Ochrona przed nast�pstwami oderwania lub rozpadni�cia si� cz��ci maszyn

� Je�eli wyst�puje ryzyko oderwania lub rozpadni�cia 
si� cz��ci maszyn powoduj�ce zagro�enie dla bezpie-
cze�stwa i zdrowia pracowników, pracodawca powinien 
zastosowa� odpowiednie �rodki ochronne (§ 15 ust. 2).

Wyposa�enie jednego z kó� ta�mowych w mechanizm do przechylania zapewnia-
j�cy poprawne naprowadzenie pi�y. Zastosowanie urz�dzenia kompensacyjnego 
do utrzymywania wymaganego napi�cia pi�y podczas pracy. Pilarka powinna mie� 
prowadniki pi�y (rolkowe, szcz�kowe lub naciskowe) powy�ej i poni�ej przedmiotu 
obrabianego.
Os�ony pi�y ta�mowej w przypadku jej p�kni�cia powinny uniemo�liwi� jej przedo-
stanie si� na zewn�trz. 

Ochrona przed zetkni�ciem z elementami ruchomymi

� W przypadku wyst�pienia ryzyka bezpo�redniego 
kontaktu z ruchomymi cz��ciami maszyn, mog�cego po-
wodowa� wypadki, stosuje si� os�ony lub inne urz�dze-
nia ochronne, które zapobiega�yby dost�powi do strefy 
zagro�enia lub zatrzymywa�yby ruch cz��ci niebezpiecz-
nych (§ 15 ust. 3).
� Os�ony i urz�dzenia ochronne (§ 15 ust. 4):

– powinny mie� mocn� (trwa��) konstrukcj� (§ 15 ust. 
4 pkt 1);

– nie mog� stwarza� zagro�enia (§ 15 ust. 4 pkt 2);
– nie mog� by� �atwo usuwane lub wy��czane ze sto-

sowania (§ 15 ust. 4 pkt 3);
– powinny by� usytuowane w odpowiedniej odleg�o�ci 

od strefy zagro�enia (§ 15 ust. 4 pkt 4);
– nie powinny ogranicza� pola widzenia cyklu pracy 

urz�dzenia (§ 15 ust. 4 pkt 5);
– powinny umo�liwia� wykonywanie czynno�ci maj�-

cych na celu zamocowanie lub wymian� cz��ci oraz 
umo�liwia� wykonywanie czynno�ci konserwacyj-
nych, pozostawiaj�c jedynie ograniczony dost�p do 
obszaru, gdzie praca ma by� wykonywana, w miar� 
mo�liwo�ci bez zdejmowania os�on i urz�dze� za-
bezpieczaj�cych (§ 15 ust. 4 pkt 6);

– powinny ogranicza� dost�p tylko do niebezpiecznej 
strefy pracy maszyny (§ 15 ust. 4 pkt 7).

� Podczas ci�cia materia�ów o ma�ych wymiarach nale�y 
stosowa� urz�dzenia pomocnicze, pozwalaj�ce na bez-
pieczne przesuwanie tych materia�ów do pi�y ta�mowej (§ 
12 ust. 1 pkt 12 ).

Elementy ruchome w strefie roboczej

Nierobocze strefy pi�y (znajduj�ce si� mi�dzy ko�em dolnym i górnym; mi�dzy sto-
�em a dolnym ko�em) powinny by� os�oni�te os�onami sta�ymi lub os�onami rucho-
mymi blokuj�cymi – bez lub z ryglowaniem.   

Strefa robocza (skrawania) powinna mie� os�on� nastawn�, okrywaj�c� niepracu-
j�c� cz��� pi�y ze wszystkich 4 stron. Konstrukcja os�ony powinna pozwala� na jej 
nastawianie (na wysoko�� zale�n� od grubo�ci przedmiotu obrabianego) i ryglowa-
nie w wybranym po�o�eniu bez u�ycia narz�dzi.

Przy ci�ciu materia�ów o ma�ych wymiarach oraz w ko�cowej fazie ci�cia do do-
suwania przedmiotu do pi�y nale�y stosowa� odpowiednie popychacze wykonane 
z tworzywa sztucznego, drewna lub sklejki.

Elementy nap�du oraz dodatkowe urz�dzenia

Ko�a ta�mowe – dolne i górne z mechanizmem nap�dzaj�cym – powinny by� os�o-
ni�te os�onami sta�ymi lub os�onami ruchomymi blokuj�cymi – bez lub z ryglowa-
niem.

Os�ony powinny spe�nia� wymagania podane w lewej kolumnie oraz by� zgodne 
z PN-EN 294, a urz�dzenia blokuj�ce z PN-EN 1088.

O�wietlenie miejsc i stanowisk pracy lub konserwacji

� Miejsca i stanowiska pracy lub konserwacji maszyn 
odpowiednio o�wietla si�, stosownie do wykonywanych 
czynno�ci (§ 16 ust. 1).

Je�li o�wietlenie ogólne nie zapewnia na stanowisku pracy wymaga� PN-EN 
12464-1, to nale�y zastosowa� o�wietlenie miejscowe, które wspólnie z ogólnym, 
zapewni spe�nienie tych wymaga�. Do do�wietlania miejsc konserwacji i obs�ugi 
technicznej mo�na stosowa� lampy przeno�ne.  
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Elementy sterownicze cd.

Ochrona przed zagro�eniami 

� Elementy do uruchamiania nie powinny wystawa� ponad obudow� lub by� os�o-
ni�te (ko�nierzem) b�d	 umieszczone we wg��bieniach;

� Powinny mie� g�adkie powierzchnie i zaokr�glone kraw�dzie;

� Opór elementów sterowniczych nie powinien by� mniejszy od 5 N. 

Uk�ad sterowania

� Uk�ady sterowania maszyn powinny zapewnia� bez-
piecze�stwo i by� dobierane z uwzgl�dnieniem mo�li-
wych uszkodze�, defektów oraz ogranicze�, jakie mo�na 
przewidzie� w planowanych warunkach u�ytkowania ma-
szyny (§ 11).

� Czy w trakcie u�ytkowania maszyny wyst�powa�y uszkodzenia w uk�adzie ste-
rowania, prowadz�ce do niespe�nienia lub niew�a�ciwego spe�niania okre�lonych 
funkcji, np. niezadzia�anie lub niew�a�ciwe zadzia�anie po uaktywnieniu elementu 
sterowniczego, zak�ócenia w dzia�aniu urz�dze� blokuj�cych.

� Czy hamulec samoczynnie dzia�a w przypadku zerwania pi�y, otwarcia os�ony 
pi�y oraz naci�ni�cia przycisku stop.

� W przypadku modyfikacji uk�adu sterowania, nale�y zapewni� jego zgodno�� 
z wymaganiami PN-EN 1807; np. aktualnie: uk�ad sterowania zatrzymywaniem nor-
malnym powinien spe�nia� wymagania kategorii 1 wg PN-EN 60204-1, je�li pilarka 
jest wyposa�ona w hamulec elektryczny lub kategorii 0 – w innych przypadkach.

Uruchomienie maszyny 

� Uruchomienie maszyny powinno by� mo�liwe tylko po-
przez celowe zadzia�anie na przeznaczony do tego uk�ad 
sterowania (§ 12 ust. 1).

� Powy�sze wymaganie stosuje si� do ponownego uru-
chomienia maszyny po jej zatrzymaniu – bez wzgl�du na 
przyczyn� zatrzymania (§ 12 ust. 2 pkt 1).

� Wymaga� tych nie stosuje si� do ponownego urucho-
mienia lub zmian parametrów pracy maszyny, o ile s� 
spowodowane prawid�owym cyklem roboczym urz�dze-
nia automatycznego (§ 12 ust. 3).

Uk�ad sterownia pilark� powinien mie� oddzielny element sterowniczy do jej uru-
chamiania. Nie powinno by� mo�liwe samoczynne uruchomienie – po przywróce-
niu zasilania po jego zaniku, po wy��czeniu awaryjnym, otwarciu os�ony z blokad� 
itp. Nie dotyczy to obrabiarek sterowanych numerycznie. 

Patrz równie� – Od��czanie od zasilania.

Zatrzymanie normalne

� Maszyny wyposa�a si� uk�ad sterowania przeznaczony 
do ca�kowitego i bezpiecznego ich zatrzymywania (§ 13 
ust. 1).
� Uk�ad sterowania przeznaczony do zatrzymywania ma-
szyny powinien mie� pierwsze�stwo przed uk�adem stero-
wania przeznaczonym do jej uruchamiania (§ 13 ust. 3).

Uk�ad sterowania zatrzymaniem obrabiarki powinien by� nadrz�dny w stosunku do 
uk�adu jej uruchamiania i mie� s�u��cy do tego celu element sterowniczy. 

Zatrzymanie awaryjne

� Ze wzgl�du na zagro�enia, jakie stwarzaj� maszyny, 
w zale�no�ci od czasu ich zatrzymywania, wyposa�a si� 
je w urz�dzenia zatrzymania awaryjnego (§ 14 ust. 1).  

Pilarki z przy��czem elektrycznym dla dostawnego urz�dzenia posuwowego, po-
winny by� wyposa�one w urz�dzenie do zatrzymywania awaryjnego, od��czaj�ce 
wszystkie nap�dy od 	ród�a zasilania i uruchamiaj�ce hamulec (je�li wyst�puje). 
Element sterowniczy tego urz�dzenia powinien mie� kszta�t grzybka barwy czer-
wonej. Sygna� zatrzymania awaryjnego powinien by� nadrz�dny w stosunku do 
pozosta�ych sygna�ów sterowania. 

Ochrona przed zagro�eniami powodowanymi wyrzucanymi przedmiotami

� Maszyny stwarzaj�ce ryzyko upadku przedmiotów lub 
ich wyrzucenia wyposa�a si� w �rodki ochrony odpowied-
nie do wyst�puj�cego ryzyka (§ 14 ust. 3).

Zapewnienie dostatecznej wielko�ci sto�u – w zale�no�ci od �rednicy ko�a ta�mo-
wego (np. 250 mm x 310 mm dla pilarek o �rednicy ko�a ��320 mm); pochylenie 
sto�u nie powinno przekracza� 20
.
Pilarki stolarskie powinny mie� nastawn�, sztywn� prowadnic� do pi�owania 
wzd�u�nego przedmiotu obrabianego i umo�liwia� – w przypadku pilarki z pochyl-
nym sto�em – jej mocowanie po obu stronach pi�y ta�mowej. Wymiary prowadnicy 
powinny by� zgodne z PN-EN 1807. 

Uwaga: pilarki stolarskie nie s� przeznaczone do poprzecznego pi�owania drewna 
opa�owego.
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