
Roboty stolarskie 

Roboty stolarskie obejmują wykonywanie: ościeżnic okiennych i drzwiowych, 

okien i drzwi, progów, parapetów, okładzin ściennych, ścianek działowych z 

desek, schodów oraz szaf ściennych, półek i pawlaczy. 

Występujące najczęściej zagrożenia to: 

• zetknięcie się ręki operatora z narzędziem tnącym, zwłaszcza w końcowej 

fazie obróbki przy pracy z użyciem obrabiarki 

• odrzut materiału w kierunku do operatora podczas skrawania 

• zetknięcie się ręki operatora z ostrzem narzędzia podczas skrawania 

• rozerwanie się, np. piły tarczowej lub elementów zamocowania   

• urazy twarzy i oczu odpryskami drewna 

• okaleczenia przez przekładnie napędowe 

• porażenia prądem itp. 

• pożar spowodowany przez pył drzewny przesycony powietrzem 

• podrażnienia błon śluzowych i schorzenia dróg oddechowych 

• możliwość wystąpienia alergii 

Do klejenia suchej stolarki używane są kleje syntetyczne lub stolarskie. Klejenie 

może odbywać się tylko w pomieszczeniach chroniących przed wpływami 

atmosferycznymi. 

Narzędzia ręczne stosowane przy robotach stolarskich to głównie: strugi, piły, 

dłuta, młotki, pilniki itp. Strug ręczny powinien być tak skonstruowany, aby nie 

kaleczył rąk użytkownika.   

Obrabiarki do drewna powinny być wyposażone w urządzenia chroniące przed 

wypadkami. W większości obrabiarek do drewna mamy do czynienia z ręcznym 

posuwem materiału. Aby uniknąć zetknięcia się ręki operatora z narzędziem 

tnącym materiał należy używać popychacza. 

Jeżeli podczas skrawania narzędzie napotyka np. na sęki, to wówczas opór może 

tak wzrosnąć, że nastąpi odrzut materiału w kierunku do operatora. Odrzucony 

materiał może uderzyć w brzuch lub w głowę operatora lub inną osobę, która 

nawet przypadkowo znalazła się w strefie zagrożenia. Odrzut materiału może też 

nastąpić z powodu zakleszczenia się narzędzia w przerzynanym materiale. W 



razie gdy narzędzie tnące trafi na cześć zbutwiałą , opór gwałtownie zmaleje, co 

może być powodem tego, że ręka operatora zsunie się z materiału i może 

zetknąć się z ostrzem narzędzia tnącego. 

Nadmierna prędkość obrotowa narzędzia (np. piły tarczowej) może spowodować 

jego rozerwanie się. Może to nastąpić wskutek działania sił odśrodkowych. 

Zjawisko wyrywania lub rozrywania może nastąpić, gdy siła odśrodkowa 

przewyższa wytrzymałość materiału, z jakiego jest wykonane narzędzie.   

Przy mechanicznej obróbce drewna powstają objętościowo duże ilości wiórów, co 

może utrudniać poruszanie się zatrudnionych i stwarzać dodatkowe zagrożenia. 

Ponadto pył drzewny tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową, co zwiększa 

zagrożenie powstania pożaru. Pył drzewny razem z powietrzem dostając się do 

dróg oddechowych powoduje podrażnienie błon śluzowych (schorzenia dróg 

oddechowych) i może być powodem zapadania na pylicę. W celu odpylenia np. 

szlifierek stosuje się wyciągi indywidualne dla każdego urządzenia. Służą one nie 

tylko do odwiórowania i odpylenia, ale także do wymiany powietrza wewnątrz 

hali. Tam, gdzie nie ma konieczności instalowania wyciągów, stosuje się 

wentylatory. 


