
Jeżeli 
na jakieś pytanie 
odpowiesz „NIE”, 
zastanów się  
i podejmij 
niezbędne działania, 
aby Twoje 
miejsce pracy 
było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z antypoślizgową podeszwą,

wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?

� Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm, 
okulary ochronne, ochronniki słuchu)?

� Czy zapoznałeś się z instrukcją obsługi pilarki?

� Czy pilarka ma zamontowane osłony na tarczę nad i pod stołem, klin rozszcze-
piający i osłonę na części napędowe? Czy tarcza nie jest uszkodzona?

� Czy przewód zasilający ma nieuszkodzoną izolację?

� Czy stanowisko jest zadaszone, czy jest właściwe dojście dla operatora 
pilarki?

� Czy przewody elektryczne są zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami
mechanicznymi? 

PRACE PILARKĄ TARCZOWĄ

Ruchoma osłona
zasłaniająca tarczę.

Podczas prac pylących
należy stosować
maski przeciwpyłowe.

Osłona dolnej części tarczy.

Sprawne urządzenia
sterownicze 
i wyłącznik awaryjny.



Odzież robocza i ochronna

Do prac przy ob słu dze pi lar ki tar czo wej pra cow nik mo że
przy stą pić ubra ny w odzież ro bo czą, do sto so wa ną do po -
ry ro ku. Ubiór mu si być do pa so wa ny, przy le ga ją cy do cia -
ła, rę ka wy nie mo gą od sta wać ani luź no zwi sać. Na le ży
wło żyć bu ty peł ne z po de szwą an ty po śli zgo wą, wkład ką
an ty prze bi cio wą i pod no skiem chro nią cym pal ce. Pra cow -
nik po wi nien być wy po sa żo ny ta kże w:

� hełm ochron ny z ak tu al ną da tą wa żno ści, okre ślo ną
przez pro du cen ta,

� oku la ry ochron ne, 

� ochronniki słuchu.

Uwa ga! 
Nie wol no ob słu gi wać pi lar ki w rę ka wi cach 
ani z oban da żo wa ny mi dłoń mi.

Przed przy stą pie niem do pra cy pra cow nik po wi nien zo stać
pod da ny in struk ta żo wi sta no wi sko we mu i za po zna ny z in -
struk cją bez piecz nej ob słu gi pi lar ki.

Bez piecz na ob słu ga

� Sta no wi sko pra cy przy ob słu dze pi lar ki mu si być za da -
szo ne i za bez pie czo ne, a w okre sie zi mo wym osło nię te.

� Prze wód za si la ją cy pi lar kę po wi nien mieć peł ną izo la cję
i być za bez pie czo ny przed wil go cią i uszko dze nia mi me -
cha nicz ny mi. 

� Do pra cy przy ob słu dze pi lar ki tar czo wej ope ra tor mo -
że przy stą pić wy łącz nie, gdy są za sto so wa ne wszyst kie
ele men ty ochron ne, tj. kap tur ochron ny, osło na dol nej
czę ści pi ły, osło na na pę du oraz klin roz sz cze pia ją cy.

� Kap tur ochron ny (osło na czę ści pi ły wy sta ją cej nad sto -
łem) po wi nien: 
� być więk szy od śred ni cy pi ły, 
� osła niać tar czę z obu stron i za kry wać miej sca prze -

cho dze nia zę bów przez stół,
� być naj bli żej cię te go ma te ria łu, tak aby pal ce nie mo -

gły do stać się po mię dzy kap tur  a cię ty ma te riał.

Klin roz sz cze pia ją cy (ele ment znaj du ją cy się za tar czą, za -
bez pie cza ją cy przed za klesz cze niem lub od rzu tem cię te go
ma te ria łu) mu si być: 

� sztyw ny i usy tu owa ny w jed nej li nii z pi łą,
� grub szy od tar czy pi ły, ale cień szy od rza zu (cień szy

od roz war cia zę bów pi ły),
� od po wied nio ozna ko wa ny (ozna cze nia: gru bo ści oraz

za kre su śred nic pi ły, do któ rych mo że być sto so wa ny).

� Dol na część pi ły znaj du ją ca się pod sto łem po win na być
cał ko wi cie osło nię ta z obu stron.

� Wszel kie ele men ty na pę du mu szą być cał ko wi cie osło -
nię te. 

� Uszko dzo ne bądź nie kom plet ne osło ny trze ba na tych -
miast wy mie nić.

� Uszko dzo ną pi lar kę na le ży odłą czyć od za si la nia i ozna -
czyć kart ką z na pi sem „awa ria”.

� Na pra wiać lub kon ser wo wać sprzęt mo gą wy łącz nie
oso by upo wa żnio ne przez pra co daw cę. 

Ob rób ka ma te ria łu

� Cię ty ma te riał po wi nien być za mo co wa ny w spo sób
unie mo żli wia ją cy je go wy rwa nie lub nie kon tro lo wa ną
zmia nę po ło że nia.

� Przy ręcz nym po su wie ma te ria łu na le ży sto so wać od -
po wied nio wy so kie i wła ści wie usta wio ne pro wad ni ce
w ce lu bez piecz ne go pod par cia cię te go ma te ria łu.

� Przy cię ciu ma łych ele men tów, a ta kże w koń co wej fa -
zie cię cia wzdłu żne go, ma te riał mo że być prze su wa ny
tyl ko za po mo cą po py cha czy. 

� Bez piecz ny po py chacz po wi nien mieć dłu gość mi ni -
mum 40 cm i być wy ko na ny z drew na, sklej ki lub two -
rzy wa sztucz ne go.

� W mo men cie cię cia pal ce le wej dło ni po win ny być uło -
żo ne rów no le gle do tar czy pi ły.

� Tro ci ny i wió ry na le ży usu wać za po mo cą sprzę tu
do te go prze zna czo ne go, po uprzed nim wy łą cze niu
na pę du.

� Po za koń czo nej pra cy na le ży wy jąć wtycz kę z za si la nia.

Nie wol no!

�   De mon to wać lub kli no wać osłon czę ści ru cho mych
pilarki. 

�   Uży wać pi lar ki, któ rej prze wo dy za si la ją ce są uszko -
dzo ne, np. prze tar te, pęk nię te, prze cię te itp.

�   Ciąć uszko dzo ną lub od kształ co ną tar czą. 

�   Usu wać wió rów w trak cie cię cia ma te ria łu. 

�   Czy ścić ele men tów bę dą cych w ru chu. 

�   Ha mo wać ob ro tów tar czy pi ły po przez bocz ne do ci ska -
nie jej ka wał kiem drew na lub też in nym ma te ria łem.

�   Po zo sta wiać bez nad zo ru pi lar ki pod łą czo nej do za si -
la nia.
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