
Pilarka tarczowa sto�owa i formatowa – maszyna 
stacjonarna, przeznaczona do wzd�u�nego, sko�nego 
i poprzecznego (po przystosowaniu) pi�owania pi�� tar-
czow� elementów z drewna litego, p�yt wiórowych i pil-
�niowych oraz sklejki i innych materia�ów o podobnych 
w�a�ciwo�ciach.
Pilarka tarczowa sto�owa jest obrabiark� z posuwem 
r�cznym, wyposa�on� w pojedyncz� pi�� tarczow� 
i poziomy stó�. Pilarka tarczowa formatowa jest pilark� 
tarczow� sto�ow�, wyposa�on� w przesuwny stó� i pi�� 
podcinaj�c�, umieszczon� przed pi�� g�ówn�. Pi�a pod-
cinaj�ca s�u�y do wykonywania p�ytkiego naci�cia na 
powierzchni zewn�trznej przedmiotu obrabianego, np. 
p�yt pokrytych warstw� forniru lub laminatów z tworzyw 
sztucznych b�d� stopów metali lekkich. Podstawowy-
mi technicznymi �rodkami ochronnymi w pilarkach tar-
czowych s�: os�ona ruchoma pi�y nad sto�em, os�ona 
sta�a lub ruchoma blokuj�ca pi�y poni�ej sto�u i elemen-
tów nap�du; klin rozszczepiaj�cy rzaz, prowadnice – 
wzd�u�na przedmiotu obrabianego oraz do pi�owania 
poprzecznego, hamulec.

Zagro�enia
� Mechaniczne: 

– ci�ciem lub odci�ciem (kontakt r�ki z pi��) w strefie 
skrawania, g�ównie podczas posuwu obrabianego 
materia�u lub wykonywania zabronionych czynno-
�ci, jak np. usuwania r�k� odpadów i trocin, przy-
padkowych ruchów r�k�, monta�u pi�y lub wskutek 

Pilarka tarczowa sto�owa i formatowa

Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Elementy sterownicze

� Elementy sterownicze, które maj� wp�yw na bez-
piecze�stwo pracowników, powinny by	: widoczne 
i mo�liwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio 
oznakowane (§ 9 ust. 11).

Pilarka tarczowa sto�owa i formatowa – powinna by	 wyposa�ona w ele-
menty sterownicze do uruchamiania, zatrzymywania normalnego i awa-
ryjnego, blokowania przesuwnego i os�ony w pilarce formatowej, wyboru 
rodzaju pracy – dla pilarki z pi�� nadcinaj�c� (podcinanie z nacinaniem 
tylnej kraw�dzi przedmiotu obrabianego lub bez nacinania), zmechanizo-
wanego ruchu prowadnicy lub pi�y.

Wymagania i dzia�ania dostosowawcze

niezamierzonego uruchomienia (np. zak�ócenia 
w systemie sterowania);

– uderzeniem wskutek odrzutu lub upadku przedmiotu 
obrabianego;

– wyrzuceniem i upadkiem odpadów, cz��ci obra-
biarki, narz�dzi itp.;

– wpl�taniem, pochwyceniem i zgnieceniem przez 
ruchome elementy nap�du;

� Pora�eniem pr�dem elektrycznym – dotyk bezpo-
�redni i po�redni;

� Zapyleniem;

� Po�arem lub wybuchem;

� Ha�asem.

Króciec
odci�gowy

Wspornik
os�ony pi�y

Prowadnica
wzd�u�na

Os�ona sta�a
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Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Uk�ad sterowania

� Elementy, o których wy�ej mowa, powinny by	 
usytuowane:

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

wych zagro�e�.
Nie mog� one same stwarza	 jakichkolwiek zagro�e� 
w zwi�zku z przypadkowym zadzia�aniem (§ 9 ust. 
2).

� Uk�ady sterowania maszyn powinny zapewnia	 
bezpiecze�stwo i by	 dobierane z uwzgl�dnieniem 
mo�liwych uszkodze�, defektów oraz ogranicze�, 
jakie mo�na przewidzie	 w planowanych warunkach 
u�ytkowania maszyny (§ 11).

Usytuowanie i identyfikacja
� Umieszczone poza strefami zagro�enia, w polu widzenia operatora; 
zalecana wysoko�	 od pod�o�a – co najmniej 600 mm;
� Mo�liwe do zidentyfikowania przez:

– kodowane barwami: uruchamianie – zielona lub bia�a; zatrzymanie 
– czerwona lub czarna; zatrzymanie awaryjne – wy��cznie czerwona 
na �ó�tym tle; pozosta�e elementy bia�a lub szara;

– oznakowanie piktogramami lub w inny sposób.
Ochrona przed zagro�eniami

� Elementy sterownicze powinny mie	 g�adkie powierzchnie i zaokr�-
glone kraw�dzie;
� Elementy do uruchamiania nie powinny wystawa	 ponad obudow� 
lub by	 os�oni�te (ko�nierzem) b�d� umieszczone we wg��bieniach;
� Opór elementów sterowniczych nie powinien by	 mniejszy od 5 N.

Uk�ad sterowania
� W przypadku modyfikacji uk�adu sterowania, nale�y zapewni	 jego 
zgodno�	 z wymaganiami PN-EN 1870-1, np. aktualnie: uk�ad stero-
wania zatrzymywaniem normalnym i awaryjnym powinien spe�nia	 wy-
magania kategorii 1 wg PN-EN 60204-1, je�li pilarka jest wyposa�ona 
w hamulec elektryczny lub kategorii 0 – w przypadku hamulca mecha-
nicznego;
� Pi�a podcinaj�ca, po uruchomieniu wy��cznika zatrzymywania pi�y 
g�ównej, powinna si� zatrzymywa	;
� Wy��czenie pi�y g�ównej powinno powodowa	 opuszczenie pi�y naci-
naj�cej do najni�szego po�o�enia poni�ej sto�u;
� Czas hamowania pilarki powinien by	 krótszy ni� 10 s;
� Zatrzymywanie awaryjne – pierwsze�stwo przed innymi funkcjami we 
wszystkich rodzajach pracy;
� Wybór rodzaju pracy – w pilarkach z pi�� nadcinaj�c� (wybór mi�dzy 
„podcinaniem z nadcinaniem tylnej kraw�dzi przedmiotu obrabianego” 
a „podcinaniem bez nacinania”); pi�a nadcinaj�ca powinna si� podnosi	 
i opada	 tylko po sygnale zainicjowanym przez kraw�d� obrabianego 
przedmiotu lub stó� przesuwny b�d� zadzia�aniu na urz�dzenie zezwalaj�-
ce; ka�de zadzia�anie na urz�dzenie zezwalaj�ce powinno spowodowa	: 
jedno podniesienie i opuszczenie pi�y nadcinaj�cej;
� Przy zmechanizowanym nastawianiu pi�y lub prowadnicy powinny 
by	 uniemo�liwione jednoczesne ruchy pi�y i prowadnicy.

Uruchomienie maszyny 

� Uruchomienie maszyny powinno by	 mo�liwe tyl-
ko poprzez celowe zadzia�anie na przeznaczony do 
tego uk�ad sterowania (§ 12 ust. 1).
� Wymagania, o których mowa w ust. 1, stosuje si� do:

– ponownego uruchomienia maszyny po jej za-
trzymaniu, bez wzgl�du na przyczyn� zatrzyma-
nia (§ 12 ust. 2 pkt 1);

Obrabiarka powinna mie	 uk�ad sterowania uruchamianiem, wyposa�o-
ny w przeznaczone do tego oddzielne elementy sterownicze. Nie powin-
no by	 mo�liwe samoczynne uruchomienie obrabiarki po przywróceniu 
zasilania, zresetowaniu systemu (po wy��czeniu awaryjnym), przerwie 
blokowania os�on itp.
Uk�ad sterownia pilark� powinien mie	 oddzielny element sterowniczy 
do jej uruchamiania, umieszczony po stronie podawczej. Nie powinno 
by	 mo�liwe samoczynne uruchomienie – po przywróceniu 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.
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Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Uruchomienie maszyny  cd.

– sterowania, w przypadku znacz�cych zmian 
w parametrach pracy maszyny, w szczególno�ci: 
pr�dko�ci i ci�nienia, o ile ponowne uruchomie-
nie lub zmiana w jej parametrach pracy stwarza-
j� zagro�enia (§ 12 ust. 2 pkt 2);

Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si� do ponownego 
uruchomienia lub zmian parametrów pracy maszyny, 
o ile s� spowodowane prawid�owym cyklem robo-
czym urz�dzenia automatycznego (§ 12 ust. 3).

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 
maszyny powinien mie	 pierwsze�stwo przed uk�a-
dem sterowania 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 ele-
ment 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).

Sygna� zatrzymania awaryjnego powinien by	 nadrz�dny w stosunku 
do pozosta�ych sygna�ów steruj�cych. W przypadku hamulca mecha-
nicznego, nale�y zastosowa	 wy��cznik kategorii 0, a przy elektrycznym 
– kategorii 1 (wg PN-EN 60204-1). Elementy sterownicze zatrzymania 
awaryjnego – usytuowane po stronie podawczej i odbiorczej.

Ochrona przed zagro�eniami powodowanymi wyrzucanymi i spadaj�cymi przedmiotami

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

� Pilarki tarczowe przewidziane do wzd�u�nego ci�-
cia drewna lub p�yt powinny by	 wyposa�one w na-
stawny klin rozszczepiaj�cy zabezpieczaj�cy przed 
zakleszczeniem lub odrzutem obrabianego przed-
miotu (§ 11 ust. 2).

Wymiary sto�u powinny by	 dobrane do �rednicy pi�y i zapewnia	 bezpie-
cze�stwo podczas uk�adania i przesuwania przedmiotu obrabianego, np. 
dla pi�y  o �rednicy D � 200 mm stó� powinien mie	 wymiary co najmniej 
500 mm x 335 mm, a przy �rednicy pi�y D > 500 mm, 1150 mm x 1000 
mm. Nale�y przewidzie	 mo�liwo�	 dostawienia sto�u pomocniczego.

Stó� przesuwny pilarek formatowych powinien mie	 ogranicznik zatrzy-
muj�cy go, gdy jego koniec osi�gnie �rodek tarczy pi�y. Nale�y zainsta-
lowa	 na przesuwnym stole zaciski do dociskania na ko�cu nierównych 
przedmiotów podczas przecinania wzd�u�nego.

Od strony podawczej szczelina przed pi�� tarczow� lub przed pi�� podci-
naj�c� wysuni�t� do najwy�szego po�o�enia – nie powinna przekracza	 
20 mm.

Pilarka powinna by	 wyposa�ona w kliny rozszczepiaj�ce rzaz o wymia-
rach i kszta�tach dostosowanych do �rednicy i grubo�ci stosowanych 
na niej pi� (patrz rysunek). Klin powinien by	 ze stali narz�dziowej lub 
porównywalnego materia�u i mie	 p�askie, oszlifowane powierzchnie 
boczne. Jego przednia kraw�d� powinna by	 obustronnie �ci�ta. Klin 
powinien znajdowa	 si� w p�aszczy�nie pi�y, a jego regulowane zamoco-
wanie zapewnia	 sta�e po�o�enie (wzgl�dem pi�y) podczas pracy, zgodnie 
z rysunkiem.
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Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Ochrona przed zagro�eniami powodowanymi wyrzucanymi i spadaj�cymi przedmiotami cd.

Po stronie podawczej sto�u powinna by	 prowadnica wzd�u�na równo-
leg�a do p�aszczyzny pi�y, a jej koniec powinien znajdowa	 si� mi�dzy 
liniami prostopad�ymi do tarczy przechodz�cymi przez przedni� kraw�d� 
klina i pierwszy z�b pi�y o najwi�kszej �rednicy. Prowadnica powinna by	 
nastawialna w kierunku prostopad�ym do pi�y – po prawej stronie pi�y. 
Wysoko�	 prowadnicy powinna by	 dostosowana do wysoko�ci ci�cia
 i �rednicy pi�y (wg PN-EN 1870-1:2001 – rys. 18).

Pilarki powinny by	 wyposa�one w prowadnic� do pi�owania poprzecz-
nego, zamocowan� tak, aby by�o zapewnione swobodne prostopad�e 
przemieszczanie wzgl�dem osi pi�y i uniemo�liwione jej unoszenie i wy-
chylanie.

Ochrona przed zagro�eniami powodowanymi emisj� py�ów

� 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 os�ony strefy nieroboczej (pod sto�em roboczym) oraz na-
stawnej os�ony górnej (tzw. kaptura) w króciec przy��czeniowy do odci�-
gu trocin i py�ów.

Stateczno��

� Maszyny oraz ich cz��ci, o ile jest to konieczne dla 
zapewnienia bezpiecze�stwa i zdrowia pracowników, 
mocuje 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 kor-
pusie obrabiarki).

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 
bezpiecze�stwa i zdrowia pracowników, pracodawca 
powinien zastosowa	 odpowiednie �rodki ochronne 
(§ 15 ust. 2).

Zamocowanie pi�y przy u�yciu ko�nierzy (dociskowego i oporowego) 
o �rednicy co najmniej D/4 (D – �rednica najwi�kszej pi�y dla danej obra-
biarki) z zastosowaniem po��czenia gwintowego o gwincie przeciwnym 
do kierunku obrotów pi�y lub innych zabezpiecze� przed odkr�ceniem. 
Je�li s� u�yte dwa ko�nierze, powinny mie	 jednakow� �rednic� ze-
wn�trzn�; powierzchni� dociskow� o szeroko�ci min. 3 mm z wybraniem 
wewn�trznym. Celem zapobie�enia poluzowaniu si� pi�y, zastosowa	 
po��czenie wymuszaj�ce okre�lone jej po�o�enie wzgl�dem wrzeciona 
lub wzgl�dem ko�nierza dociskowego.

W przypadku, gdy �rednica wrzeciona jest ró�na od wielko�ci otworu 
tarczy pi�y, mo�na stosowa	 tuleje redukcyjne z ko�nierzem.

Ochrona przed zetkni�ciem z elementami ruchomymi

� W przypadku wyst�pienia ryzyka bezpo�redniego 
kontaktu z ruchomymi cz��ciami maszyn, mog�ce-
go powodowa	 wypadki, stosuje si� os�ony lub inne 
urz�dzenia ochronne, które zapobiega�yby dost�po-
wi do strefy zagro�enia lub zatrzymywa�yby ruch cz�-
�ci niebezpiecznych (§ 15 ust. 3).

� Os�ony i urz�dzenia ochronne (§ 15 ust. 4):
– powinny mie	 mocn� (trwa��) konstrukcj� (§ 15 

ust. 4 pkt 1);

Elementy ruchome w strefie roboczej

Cz��	 pi�y wystaj�ca ponad stó�, ��cznie z pi�� podcinaj�c�, powin-
na by	 os�oni�ta os�on� nastawn� (tzw. kapturem), zamocowan� na 
– umieszczonym poza p�aszczyzn� pi�y – wsporniku tak, aby zapew-
nione by�o jej samoczynne opadanie. Dla pilarek z pi�� o �rednicy do 
315 mm, dopuszcza si� zamocowanie os�ony bezpo�rednio na klinie 
rozszczepiaj�cym. Wówczas klin powinien mie	 odpowiedni� sztywno�	 
i wytrzyma�o�	. Os�ona powinna os�ania	 gór� i boki pi�y g�ównej i pod-
cinaj�cej (je�li zastosowano), umo�liwiaj�c przy tym jej swobodne usta-
wienie w wymaganym po�o�eniu. Przednia cz��	 os�ony powinna mie	 
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Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Ochrona przed zetkni�ciem z elementami ruchomymi cd.

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

stosowania (§ 15 ust. 4 pkt 3);
– powinny by	 usytuowane w odpowiedniej odle-

g�o�ci od strefy zagro�enia (§ 15 ust. 4 pkt 4);
– nie powinny ogranicza	 pola widzenia cyklu pra-

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

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

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

Zastosowane �rodki powinny chroni	 wszystkie oso-
by maj�ce dost�p do strefy narz�dziowej podczas 
produkcji, konserwacji, czyszczenia, ustawiania i in-
nych wykonywanych tam czynno�ci.

� Przy r�cznym posuwie powinny by	 stosowane 
prowadnice ci�tego materia�u, a przy zmechanizowa-
nym, urz�dzenia podaj�ce i odbieraj�ce (§ 11 ust. 1 
pkt 2 i pkt 32);

� Przy ci�ciu materia�ów o ma�ych wymiarach oraz 
w ko�cowej fazie ci�cia wzd�u�nego do dosuwania 
przedmiotu do pi�y nale�y stosowa	 odpowiednie po-
pychacze wykonane z tworzywa sztucznego, drewna 
lub sklejki (§ 11 ust. 1 pkt 42).

� Dopuszcza si� mocowanie os�ony górnej tarczy 
pi�y na klinie rozszczepiaj�cym w przypadku, gdy 
�rednica zewn�trzna tej tarczy, jaka mo�e by	 zasto-
sowana w pilarce zgodnie z dokumentacj� technicz-
no-ruchow� lub instrukcj� obs�ugi, nie przekracza 
315 mm (§ 11 ust. 32).

naprowadzenie w postaci p�ozy lub rolki, umo�liwiaj�ce jej uniesienie 
przez wsuwany pod ni� przedmiot obrabiany, a w przypadku os�ony nie-
przezroczystej powinna by	 równie� zaznaczona linia ci�cia.

Cz��	 pi�y pod sto�em powinna by	 os�oni�ta – os�on� sta�� lub ruchom� 
blokuj�c�.
Przy ci�ciu materia�ów o ma�ych wymiarach oraz w ko�cowej fazie ci�-
cia wzd�u�nego do dosuwania przedmiotu do pi�y nale�y stosowa	 od-
powiednie popychacze wykonane z tworzywa sztucznego, drewna lub 
sklejki.

Elementy nap�du oraz dodatkowe urz�dzenia

Elementy przeniesienia nap�du (np. przek�adnia pasowa) powinny by	 
os�oni�te os�onami sta�ymi (mo�liwymi do usuni�cia tylko przy u�yciu 
narz�dzi) lub os�onami ruchomymi blokuj�cymi.

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 ma-
szyn odpowiednio o�wietla si�, stosownie do wyko-
nywanych czynno�ci (§ 16 ust. 1).

O�wietlenie nie mo�e powodowa	 efektu stroboskopowego.
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�wie-
tlania miejsc konserwacji i obs�ugi technicznej mo�na stosowa	 lampy 
przeno�ne.

Bezpiecze�stwo przy konserwacji maszyn

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

Wszelkie prace konserwacyjne, nastawcze i naprawcze oraz zwi�zane 
z czyszczeniem maszyny powinny by	 mo�liwe po jej zatrzymaniu.
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Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

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 stanowi	 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� gniaz-
do-wtyczka. Roz��cznik 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 uruchamiania ��cznika (np. pokr�t�o) po-
winien 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 wy-
twarzanych, u�ywanych lub zmagazynowanych 
w maszynach (§ 19 pkt 1);

– ryzykiem wybuchu urz�dzenia lub substancji wy-
twarzanych, u�ywanych albo zmagazynowanych 
w maszynach (§ 19 pkt 2).

Zabezpieczenie wyposa�enia obrabiarki przed zwarciem i przeci��e-
niem oraz zapewnienie w�a�ciwego stopnia ochrony przed wnikaniem 
py�ów i cieczy (IP54 wg PN-EN 60529).
W miejscu przej�cia pi�y przez stó� powinna by	 wymienna wk�adka z ma-
teria�u nieiskrz�cego, np. z drewna lub tworzywa sztucznego. Szeroko�	 
szczeliny na pi�� we wk�adce nie powinna przekracza	: 12 mm dla pi� 
o �rednicy < 500 mm i 16 mm – dla pi� o �rednicy � 500 mm. Odleg�o�	 
mi�dzy boczn� powierzchni� pi�y a kraw�dzi� szczeliny we wk�adce – nie 
wi�ksza ni� 3 mm (dla pi�y o �rednicy < 500 mm) i 5 mm (dla pi� o �rednicy
 � 500 mm).
Pod��czenie pilarki do odci�gu trocin i py�ów – patrz: Ochrona przed 
zagro�eniami powodowanymi emisj� py�ów.
Elementy uk�adu hamulcowego (je�li zastosowano) nie powinny si� 
przegrzewa	.
Zabezpieczenie wyposa�enia elektrycznego obrabiarki przed zwarciem 
i przeci��eniem oraz zapewnienie w�a�ciwej ochrony przed przedosta-
waniem si� cia� sta�ych i cieczy (IP54).

Ochrona przed zagro�eniami pr�dem elektrycznym

� Maszyny odpowiednio zabezpiecza si� w celu 
ochrony pracowników przed zagro�eniami wynika-
j�cymi z bezpo�redniego lub po�redniego kontaktu 
z energi� elektryczn� (§ 19 pkt 3).

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

Dost�p do wyposa�enia elektrycznego maszyny powinien by	 uniemo�-
liwiony przez zastosowanie �rodków wymagaj�cych u�ycia specjalnych 
narz�dzi (np. klucza).

Uk�ad sterowania pilarki powinien by	 zasilany z transformatora – zw�asz-
cza wówczas, gdy zastosowane jest dostawne urz�dzenie posuwowe.

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

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

Schemat wyposa�enia elektrycznego powinien by	 umieszczony we-
wn�trz obudowy lub niezw�ocznie dost�pny.

1 Rozporz�dzenie 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).

Opiniodawca: Józef Gierasimiuk – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pa�stwowy Instytut Badawczy
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