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Strugarki � ochrona przed zagro¿eniami mechanicznymi
trugarki stanowi¹ grupê maszyn
przeznaczonych do obróbki po-
wierzchni drewna lub materia³ów

pochodnych, za pomoc¹ obrotowego
wa³u no¿owego. W�ród tej grupy mo¿e-
my wyró¿niæ strugarki wyrówniarki
z rêcznym posuwem, jednostronne stru-
garki grubiarki z posuwem rêcznym lub
zmechanizowanym, strugarki wyrówniar-
ko-grubiarki, strugarki kombinowane
oraz strugarki trzy- i czterostronne (gdzie
wa³y no¿owe s¹ usytuowane poziomo
i pionowo).

Chocia¿ liczba wypadków podczas
mechanicznej obróbki drewna z zastoso-
waniem strugarek przejawia z roku na rok
tendencjê malej¹c¹, to jest ich nadal du¿o,
tym bardziej ¿e najczê�ciej s¹ to wypadki
ciê¿kie lub nawet �miertelne.

W 2000 roku, wed³ug danych GUS,
przy obs³udze strugarek zarejestrowano
425 wypadków. Z tych wzglêdów w Unii
Europejskiej oraz w Polsce maszyny te zo-
sta³y zakwalifikowane do szczególnie
niebezpiecznych, wymagaj¹cych badañ
i oceny pod wzglêdem bezpieczeñstwa,
przez jednostki niezale¿ne od producenta.
Podstawê tej oceny stanowi¹ wymagania
ujête w przepisach prawnych oraz nor-
mach, które uszczegó³awiaj¹ i konkrety-
zuj¹ wymagania ujête w tych przepisach.

Najbardziej rozpowszechnione w�ród
wspomnianej grupy strugarek, s¹ strugar-
ki wyrówniarki z rêcznym posuwem. S¹
one z powodzeniem stosowane w prze-
my�le drzewnym jak równie¿ wykorzy-
stywane do celów pozazawodowych (np.:
w gospodarstwie rolnym). W przemy�le
drzewnym, obok nowych strugarek sto-
sowane s¹ maszyny eksploatowane d³u¿-
szy czas. Natomiast osoby u¿ytkuj¹ce te
maszyny do celów pozazawodowych na-
bywaj¹ czêsto maszyny u¿ywane (np.
wycofywane z zak³adów pracy) lub wy-
konywane we w³asnym zakresie.

W trakcie u¿ytkowania strugarek
mog¹ powstawaæ zagro¿enia urazami,
spowodowane:

� przez pracuj¹ce ze znaczn¹ prêdko-
�ci¹ narzêdzia, co przy rêcznym posuwie
obrabianego materia³u mo¿e doprowadziæ
do kontaktu d³oni obs³uguj¹cego
z wiruj¹cym narzêdziem

� rozerwaniem siê lub rozpadem na-
rzêdzia podczas pracy

� mo¿liwo�ci¹ odrzutu obrabianego
materia³u, wynikaj¹cego najczê�ciej
z niejednorodnej struktury obrabianego
materia³u (drewna)

� oczyszczaniem strefy niebezpiecz-
nej z wiórów, trocin i py³u drzewnego
powsta³ych podczas skrawania.

Wymagania konstrukcyjne w zakresie
bezpieczeñstwa pracy, dotycz¹ce wszyst-
kich grup strugarek dotychczas by³y okre-
�lone w jednej normie PN-D-56277 [1].
Norma ta okre�la³a do�æ ogólnie wyma-
gania dotycz¹ce g³ównych elementów
konstrukcyjnych, jak korpusy, sto³y, wa³y
i g³owice no¿owe, zespo³y posuwowe,
urz¹dzenia do hamowania, urz¹dzenia
ochronne i zabezpieczaj¹ce, urz¹dzenia
odprowadzania py³ów i wiórów, urz¹dze-
nia do sterowania i wyposa¿enia elek-
tryczne, zespo³y dociskowe i zaciskowe,
nie precyzowa³a sposobu ochrony przed
zagro¿eniami mechanicznymi. Obecnie
norma ta zosta³a zast¹piona przez wpro-
wadzenie norm europejskich, okre�laj¹-
cych wymagania konstrukcyjne dotycz¹-
ce poszczególnych grup tych maszyn,
a mianowicie:

� strugarek wyrówniarek z rêcznym
posuwem PN-EN 859:1999 [2]

� jednostronnych strugarek grubiarek
z posuwem rêcznym lub zmechanizowa-
nym PN-EN 860:1999 [3]

� strugarek wyrówniarko-grubiarek
PN-EN 861:1999 [4]

� strugarek kombinowanych PN-EN
940:1999 [5]

� frezarek czterostronnych PN-EN
12750:2002 (U) [6].

Nowe normy uwzglêdniaj¹ dotych-
czasowe ogólne wymagania konstrukcyj-
ne dotycz¹ce strugarek, rozszerzaj¹c

i uszczegó³awiaj¹c je oraz charakteryzu-
j¹c dok³adniej sposoby lub elementy
ochrony przed zagro¿eniami mechanicz-
nymi.

Bior¹c pod uwagê szeroki zakres sto-
sowania strugarek wyrówniarek z rêcz-
nym posuwem, w artykule zostan¹ omó-
wione wymagania bezpieczeñstwa pracy
w zakresie konstrukcji strugarek, wynika-
j¹ce z aktualnych norm. Norma PN-EN
859:1999, zastêpuj¹ca Polsk¹ Normê PN-
D-56277, szczegó³owo okre�la wymaga-
nia bezpieczeñstwa odno�nie: stateczno-
�ci korpusu i sto³ów oraz prowadnic,
a tak¿e precyzuje sposoby i elementy
ochrony przed zagro¿eniami mog¹cymi
zaistnieæ przy obs³udze strugarek wyrów-
niarek.

Konstrukcja strugarki powinna byæ
taka, aby ca³a maszyna oraz jej elementy
by³y stateczne, tzn. nie mog¹ zmieniaæ
pozycji pod wp³ywem drgañ lub innych
mo¿liwych do przewidzenia si³ zewnêtrz-
nych czy wewnêtrznych. Korpus strugar-
ki powinien byæ przystosowany do mo-
cowania (np. dziêki otworom) do pod³o-
gi, sto³u lub innego trwa³ego pod³o¿a.

Konstrukcja sto³u strugarki powinna
umo¿liwiaæ prowadzenie obrabianego
materia³u bez przeszkód oraz uniemo¿li-
wiaæ wykonywanie wrêgów koñcówk¹
wa³u no¿owego. Powierzchnia obu sto-
³ów (podawczego i odbiorczego) powin-
na byæ p³aska i równa, a sto³y strugarki
wzglêdem siebie równoleg³e. Sto³y po-
winny byæ wykonane z lekkiego stopu,
¿eliwa lub stali o wytrzyma³o�ci min. 20
daN/mm2. Zakoñczenie sto³u podawcze-
go i odbiorczego przy wale no¿owym
powinno byæ wyposa¿one w nak³adki
(stanowi¹ce czê�æ integraln¹ lub zapro-
jektowane jako czê�æ wymienna), których
brzegi powinny byæ zamontowane mo¿-
liwie blisko okrêgu skrawania (do 3 mm,
niezale¿nie od wysoko�ci sto³u). Nak³ad-
ki sto³ów zastosowane w strugarce powin-
ny mieæ wytrzyma³o�æ na rozci¹ganie nie
mniejsz¹ ni¿ 41 daN/mm2 i udarno�æ po-
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ni¿ej 3,5 daJ/mm2. Je¿eli d³ugo�æ nak³a-
dek przekracza 15 mm, nale¿y poddaæ je
badaniom wytrzyma³o�ciowym okre�lo-
nym szczegó³owo w za³¹czniku E do
omawianej normy. W przypadku, gdy
strugarka jest wyposa¿ona w pionow¹ re-
gulacjê sto³ów, elementy do regulacji
powinny byæ poza stref¹ niebezpieczn¹.
Zakres regulacji sto³ów powinien byæ
wyznaczony ogranicznikami.

Wa³y no¿owe wykorzystywane w stru-
garkach wyrówniarkach powinny spe³-
niaæ wymagania normy PN-EN 847-1 [7].
Wymagania te dotycz¹ kszta³tu korpusu
wa³u no¿owego (stosowane s¹ wa³y
o kszta³cie okr¹g³ym), k¹ta przy³o¿enia
oraz wystawania krawêdzi skrawaj¹cej
no¿a poza obrys korpusu wa³u (maks.
1,1 mm), a tak¿e maksymalnej dopusz-
czalnej szeroko�ci rowka wiórowego w za-
le¿no�ci od �rednicy narzêdzia. Wa³y no-
¿owe strugarek wyrówniarek powinny byæ
wywa¿ane dynamicznie w klasie dok³ad-
no�ci G6,3 (zapobiega to przenoszeniu
wibracji z narzêdzia obrotowego na kor-
pus strugarki). Wymagania tej normy sta-
nowi¹ podstawê badania wa³u no¿owego
u¿ywanego w strugarce z posuwem rêcz-
nym, podczas oceny typu strugarki.

W strugarkach wyrówniarkach pod-
czas skrawania wa³y no¿owe pracuj¹ ze
znacznymi prêdko�ciami (dopuszczalny
zakres prêdko�ci 4500-9000 obr/min),
stanowi¹c du¿e zagro¿enie dla obs³ugu-
j¹cego. Zgodnie z §15 rozporz¹dzenia
ministra gospodarki z dnia 14 kwietnia
2000 r. [8] strugarki wyrówniarki powin-
ny byæ wyposa¿one w automatyczny ha-
mulec sterowany samoczynnie lub d�wi-
gni¹ no¿n¹. Norma PN-EN 859 uszcze-
gó³awia wymagania dotycz¹ce uk³adu
hamowania, okre�laj¹c rodzaje stosowa-
nego hamulca (mechaniczny i elektrycz-
ny) oraz czas zatrzymania wa³u no¿owe-
go, który nie powinien przekraczaæ 10 s.

Strugarki wyrówniarki, uruchamiane
i zatrzymywane za pomoc¹ tylko jednego
elementu sterowniczego powinny byæ
wyposa¿one w hamulec mechaniczny. Je-
�li w strugarce zastosowano automatycz-
ny hamulec elektryczny, wówczas element
sterowniczy wy³¹cznika g³ównego stru-
garki nie powinien byæ umieszczony po
tej samej stronie strugarki co element ste-
rowniczy zatrzymywania normalnego.

Norma PN-EN 859 wymaga, aby stru-
garki wyrówniarki by³y wyposa¿ane
w mostkowe lub uchylne os³ony wa³u no-
¿owego ochraniaj¹ce przed urazami mo-
g¹cymi powstaæ np. podczas kontaktu
cz³owieka z wa³em no¿owym. Wed³ug tej
normy w strugarkach o u¿ytkowej szero-

ko�ci roboczej do 100 mm w³¹cznie, na-
le¿y stosowaæ mostkowe lub uchylne os³o-
ny wa³u, a powy¿ej 100 mm tylko os³ony
mostkowe.

Obydwa wspomniane rodzaje os³on,
powinny spe³niaæ pewne podstawowe
wymagania.

Os³ony powinny byæ wykonane z ma-
teria³ów, które w razie kontaktu z tym
wa³em nie spowoduj¹ jego uszkodzenia
(np. z drewna, z aluminium). Powinny one
zakrywaæ wa³ no¿owy na ca³ej jego d³u-
go�ci, niezale¿nie od po³o¿enia sto³u
i prowadnicy. Ich kszta³t powinien byæ
wypuk³y lub p³aski, a powierzchnia dol-
na os³ony nie powinna dotykaæ wa³u no-
¿owego, nawet pod wp³ywem obci¹¿enia
oko³o 40 kg. Powinny posiadaæ mo¿li-
wo�æ zablokowania nastawy os³ony
w ka¿dym po³o¿eniu roboczym, bez po-
mocy narzêdzia. Ponadto powinna byæ
mo¿liwo�æ, rêcznej lub automatycznej re-
gulacji pozwalaj¹cej na zmniejszanie do
6 mm szczeliny odkrywaj¹cej wa³ miê-
dzy prowadnic¹ a os³on¹. Wszystkie ele-
menty do regulacji nastawy os³ony po-
winny byæ dostêpne dla obs³uguj¹cego
w jego normalnej pozycji roboczej. Os³o-
ny mostkowe i uchylne powinny byæ
poddane badaniom wytrzyma³o�ciowym
opisanym w za³¹czniku D do normy PN-
EN 859.

Os³ony mostkowe (fot. 1.) powinny
zakrywaæ wa³ no¿owy przez ca³y cykl
pracy, unosz¹c siê tylko pod wp³ywem
naporu obrabianego materia³u i samo-
czynnie powracaj¹c do po³o¿enia wyj-
�ciowego po skoñczeniu skrawania (np.
pod dzia³aniem sprê¿yny lub w³asnego
ciê¿aru). Krawêd� os³ony mostkowej po
stronie sto³u podawczego powinna siê
znajdowaæ najwy¿ej 2 mm, a po stronie
sto³u odbiorczego 3 mm, od górnej po-
wierzchni przedmiotu obrabianego. Os³o-
na mostkowa wykonana ze stali powinna
mieæ wytrzyma³o�æ na rozci¹ganie nie
mniejsz¹ ni¿ 350 N/mm2 i grubo�æ �cian-
ki co najmniej 2 mm. W przypadku za-
stosowania materia³u o wytrzyma³o�ci
185 N/mm2 grubo�æ jej powinna wynosiæ
co najmniej 5 mm. Dolna powierzchnia
os³ony oraz przednia krawêd� po stronie
podawczej powinny byæ tak wykonane
i ukszta³towane, aby nie utrudnia³y prze-
suwu przedmiotu po stole strugarki. Os³o-
na mostkowa powinna dzia³aæ na obra-
biany materia³ z si³¹ 15÷30 N. Os³ona
mostkowa nie powinna wystawaæ poza
korpus strugarki wiêcej ni¿ 550 mm.

Minusem zastosowania os³ony most-
kowej jest to, i¿ w trakcie obrabiania ma-
teria³u nale¿y przek³adaæ d³oñ nad os³on¹,

co poci¹ga za sob¹ pogorszenie jako�ci
obrabianego materia³u, spowodowane
zmniejszeniem docisku w tym miejscu.

Wady tej nie ma os³ona uchylna
(fot. 2.), która odchyla siê równolegle do
blatu sto³u pod wp³ywem nacisku struga-
nego przedmiotu i ods³ania tylko tê czê�æ
wa³u, która bierze udzia³ w struganiu. Wa³
no¿owy, nie bior¹cy udzia³u w procesie
skrawania, ca³y czas pozostaje zakryty.
Os³ona uchylna jest mocowana do kor-
pusu strugarki wraz ze sprê¿yn¹, która po-
woduje samoczynny jej powrót do stanu
wyj�ciowego. Dziêki sprê¿ynie os³ona
dzia³a czê�ciowo jak dociskacz, ponie-
wa¿ poddaj¹c siê jej dzia³aniu (o sile do-
cisku 30 N ± 10%), dociska materia³ ob-
rabiany do prowadnicy. Os³ona uchylna
powinna mieæ grubo�æ 10 mm.

W koñcowej fazie skrawania, przy
maksymalnym wychyleniu os³ony, czê�æ
wa³u no¿owego mo¿e na krótki moment
pozostaæ odkryta, stwarzaj¹c zagro¿enie
np. dotkniêciem wa³u lub pochwyceniem
noszonej odzie¿y. Dlatego tak wa¿ne jest
zachowanie odpowiednich kszta³tów
i wymiarów os³ony, minimalizuj¹cych od-
krywanie wa³u (k¹t natarcia krawêdzi
os³ony na obrabiany materia³ powinien
byæ wiêkszy ni¿ 15°, rys. 3.). Źle wyprofi-
lowana przednia krawêd� os³ony, przy
zetkniêciu siê z obrabianym materia³em,
mo¿e powodowaæ odkrywanie wa³u,
umo¿liwiaj¹c do niego dostêp.

Fot. 1. Os³ona mostkowa

Fot. 2. Os³ona uchylna
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Konstrukcja strugarki wyrówniarki
powinna umo¿liwiaæ zamontowanie pro-
wadnicy. Prowadnice powinny stwarzaæ
mo¿liwo�æ ich blokowania w dowolnym
po³o¿eniu oraz umo¿liwiaæ regulacje na-
stawienia na ca³ej d³ugo�ci wa³u, bez po-
mocy narzêdzia. Szczelina pomiêdzy sto-
³em odbiorczym a doln¹ powierzchni¹
prowadnicy nie powinna przekraczaæ
5 mm, we wszystkich jej po³o¿eniach.

Zmiana po³o¿enia prowadnicy (jej
przesuwanie) mo¿e spowodowaæ ods³a-
nianie wa³u po nie roboczej stronie sto³u,
stwarzaj¹c dodatkowe zagro¿enia. Miej-
sce to powinno byæ zabezpieczone przez
os³onê przymocowan¹ do prowadnicy lub
do podpory prowadnicy. Os³ona ta powin-
na poruszaæ siê wraz z prowadnic¹, zakry-
waj¹c ca³kowicie niepracuj¹c¹ czê�æ wa³u
no¿owego. Pod wp³ywem obci¹¿enia
os³ona nie powinna dotykaæ no¿y wa³u
no¿owego.

Stosowanie wymagañ dotycz¹cych
konstrukcji zawartych w normie PN-EN
859 mo¿e spowodowaæ wyeliminowanie
lub zminimalizowanie ekspozycji osoby
obs³uguj¹cej maszynê, na czynnik powo-
duj¹cy zagro¿enie. Mimo przestrzegania
wszystkich wymagañ bezpieczeñstwa
dotycz¹cych konstrukcji strugarek, ich
obs³uga wi¹¿e siê z pewnym ryzykiem.
Mo¿e ono byæ istotnie ograniczone w wy-
niku rygorystycznego przestrzegania
przez osobê obs³uguj¹c¹ tê maszynê za-
sad bezpieczeñstwa obs³ugi, zgodnie ze
wskazaniami producenta podanymi w do-

kumentacji techniczno-ruchowej (instruk-
cji obs³ugi) danej strugarki.

 W celu u³atwienia producentom opra-
cowywania tych wskazañ, w za³¹czniku
C do normy PN-EN 859 przedstawiono
metody bezpieczeñstwa pracy przy ob-
s³ugiwaniu strugarek, zw³aszcza podczas
strugania. W za³¹czniku tym zawarto opi-
sy i ilustracje dotycz¹ce przygotowania
strugarki do obróbki materia³ów oraz spo-
sobu ich prowadzenia obur¹cz. Zalecane
jest prowadzenie i dociskanie materia³u
do powierzchni sto³u odpowiednimi po-
pychaczami (dociskaczami), (fot. 4.). Po-
pychacz nie powinien byæ grubszy od
przedmiotu obrabianego. Obs³uguj¹cy
strugarkê wyrówniarkê znajdzie tu rów-
nie¿ opis, w jaki sposób przek³adaæ d³o-
nie nad os³on¹ mostkow¹. Wskazania te
mog¹ byæ bezpo�rednio wykorzystywa-
ne przez u¿ytkownika podczas obs³ugi
strugarki.

Ryzyko zawodowe zwi¹zane z obs³ug¹
strugarek mo¿e byæ zminimalizowane
w wyniku spe³niania wymagañ konstruk-
cyjnych przez producentów strugarek
oraz przestrzegania zasad bezpiecznej ich
obs³ugi przez osoby pracuj¹ce z tymi ma-
szynami.
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Rys. 3. K¹t natarcia krawêdzi os³ony na materia³
obrabiany

Fot. 4. Widok ogólny popychacza

rojektowana i budowana prasa hy-
drauliczna powinna spe³niaæ wy-
magania dotycz¹ce bezpieczeñ-

stwa i ochrony zdrowia. Okre�la je przede
wszystkim rozporz¹dzenie Rady Mini-
strów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie
wymagañ zasadniczych dla maszyn i ele-
mentów bezpieczeñstwa podlegaj¹cych
ocenie zgodno�ci, warunków i trybu do-
konywania oceny zgodno�ci oraz sposo-
bu oznakowania tych maszyn i elemen-
tów bezpieczeñstwa (DzU nr 127, poz.
1391, zm. DzU z 2002 r. nr  231, poz. 1945).
Rozporz¹dzenie to wprowadza do prawo-
dawstwa polskiego postanowienia dyrek-
tywy 95/37/WE, tzw. maszynowej.

Postanowienia tych aktów prawnych,
w odniesieniu do pras hydraulicznych,
u�ci�la i konkretyzuje zharmonizowana
z dyrektyw¹ maszynow¹ Norma Europej-
ska EN 693. Norma ta zosta³a uznana jako
Polska Norma i na zamówienie jest do-
stêpna w jêzyku angielskim jako PN-EN
693:2002 (U), w O�rodku Informacji Nor-
malizacyjnej Polskiego Komitetu Norma-
lizacyjnego (00-050 Warszawa, ul. �wiê-
tokrzyska 14 B, tel. 556 77 77). Projekt
polskiej wersji tej normy (PN-EN 693 Ob-
rabiarki � Bezpieczeñstwo � Prasy hy-
drauliczne) bêdzie w ankietyzacji w mar-
cu br. i w tym czasie bêdzie dostêpny
w O�rodku PKN (tel. 556 74 64).

Ogóln¹ zasad¹ zapewnienia ochrony
pracowników przed zagro¿eniami zwi¹-
zanymi z ruchomymi czê�ciami maszy-
ny jest:

� uniemo¿liwienie dostêpu do ele-
mentów ruchomych przeniesienia napê-
du realizowanego g³ównie poprzez ich
wbudowanie w korpus maszyny lub za-
stosowanie, najczê�ciej sta³ych, os³on.

� uniemo¿liwienie lub co najmniej
ograniczenie dostêpu do jej strefy ro-
boczej, w której poruszaj¹ siê te czê�ci.
Chodzi o to, aby dostêp do strefy robo-
czej by³ uniemo¿liwiony podczas wyko-
nywania niebezpiecznego ruchu czê�ci,
jakim � w przypadku prasy � jest ruch za-
mykania w jej strefie roboczej oraz aby
dostêp ten by³ ograniczony � stosownie
do potrzeb technologicznych � wówczas
gdy ruch odbywa siê w kierunku przeciw-
nym i ryzyko urazowe zwi¹zane z tym ru-
chem jest niewielkie.

Zasada ta, uwzglêdniaj¹c potrzeby
technologiczne i wystêpuj¹ce przy tym


