
Zapylenie  
 
Jednym z podstawowych problemów w stolarniach i zakładach przemysłu drzewnego jest pył 
drzewny powstaj�cy podczas mechanicznej obróbki drewna. Do najbardziej zapylonych 
nale�� stanowiska pracy szlifierkach, pilarkach tarczowych i formatowych oraz tokarkach.  
Pyły drewna twardego (d�bu i buku) maj� działanie rakotwórcze a niektóre gatunki drewna 
tropikalnego oddziaływaj� toksycznie na organizm ludzki. Nale�y:  
 
zmniejsza� st��enie pyłu na stanowiskach roboczych przez skuteczne instalacje odci�gowe,  
 
zwi�ksza� liczb� przerw w ci�gu dnia pracy, podczas których pracownik powinien mie� 
mo�liwo�ci umycia r�k i twarzy oraz przepłukanie jamy ustnej i gardła,  
 
stosowa� k�piel po zako�czeniu pracy,  
 
prowadzi� okresowe badania lekarskie 
 
Zapylenie mo�e by� nie tylko przyczyn� dolegliwo�ci zdrowotnych i chorób zawodowych  
lecz stwarza równie� warunki zagro�enia po�arem i wybuchem.  
 
Po�ar i wybuch  
 
 
Pył drzewny jest tym gro�niejszy pod wzgl�dem wybuchowo�ci, im wi�cej ma drobnych 
frakcji, poniewa� opadaj� one bardzo powoli lub nie opadaj� wcale.  
 
Najbardziej zagro�onym wybuchem miejscem jest zbiornik odpadów drzewnych, maj�cy na 
ogół du�� pojemno��, w zwi�zku, z czym skutki wybuchu wła�nie zbiornika odpadów s� z 
reguły najgro�niejsze.  
 
�ródłem zapłonu obłoku pyłu mo�e by� otwarty ogie�, zaiskrzenie mechaniczne, iskra 
elektryczna, pr�dy elektrostatyczne, rozgrzane do temperatury zapłonu elementy maszyn.  
 
Najcz��ciej inicjatorem zapłonu s� tl�ce si� cz�stki drewna niesione strumieniem powietrza 
od pilarki tarczowej lub innej obrabiarki do drewna, której st�pione a co gorsze z narostem 
�ywicy -narz�dzia wywołuj� na skutek tarcia przyrosty temperatury przekraczaj�ce punkt 
zapłonu drewna.  
 
Zło�a pyłu stanowi� niebezpiecze�stwo, je�eli zostan� wzburzone, poniewa� powstaj� 
wówczas obłoki pyłu o du�ej koncentracji drobnych ziaren, które s� przyczyn� eksplozji. 
Wybuch taki wyst�puje niespodziewanie i zmienia si� przewa�nie w eksplozj� ła�cuchow�.  
 
 
Zapobieganie zagro�eniom powodowanym przez pył drzewny  
 
Z przedsi�wzi�� profilaktycznych nale�y wymieni�:  
 
Usuwanie wszelkich skupisk pyłu, najlepiej za pomoc� odkurzaczy, aby zapobiec unoszeniu 
si� i powtórnemu osiadaniu pyłu. Warstwa krytyczna wokół obrabiarek do drewna mo�e 
utworzy� si� ju� w ci�gu kilku godzin.  



 
U�ywanie w czasie operacji obróbczych tylko prawidłowo przygotowanych, ostrych narz�dzi, 
które nale�y regularnie oczyszcza� z �ywicy, gdy� w przeciwnym razie tarcie powoduje 
podgrzanie cz�stek drewna do temperatury �arzenia si� i w konsekwencji dochodzi do po�aru 
lub wybuch w instalacji odci�gowej lub w zbiorniku odpadów.  
 
Eliminowanie mo�liwo�ci zaiskrzenie w czasie obróbki lub transportu pneumatycznego. 
Zagro�enie stanowi zwłaszcza zerwanie si� ta�my �ciernej w szlifierkach. W celu ochrony 
przed iskrzeniem na wewn�trzne powierzchnie osłon nanosi si� warstwy z materiałów 
nieiskrz�cych.  
 
Instalacja odci�gowa nie mo�e gromadzi� ładunków elektrostatycznych, gdy� grozi to 
wywołaniem iskry. Dlatego nale�y j� uziemi�. W przypadku przewodów wykonanych z 
tworzyw sztucznych, uziemi� nale�y metalow� spr��yn� znajduj�ca si� wewn�trz takiego 
przewodu.  
 
Bardzo wa�na jest szczelno�� poł�cze� w instalacji. Wszelkie nieszczelno�ci powoduj� 
wydostawanie si� pyłu na zewn�trz i zmniejszaj� skuteczno�� odpylania.  
 
Aby wióry i pył nie zalegały wewn�trz instalacji konieczne jest uzyskanie odpowiedniej 
pr�dko�ci powietrza. Obecnie zalecana jest pr�dko�� 20 m/s w przypadku wiórów suchych i 
28 m/s w przypadku wilgotno�ci drewna powy�ej 18%. Przewody instalacji w pobli�u łuków, 
kolan, rozgał�zie� i w miejscach zmian �rednicy powinny by� regularnie oczyszczane z 
nagromadzonego pyłu.  
 
W zbiorniku pyłów nie powinno si� gromadzi� wi�cej ni� 7 m3 pyłu, przy czym pył ten 
nale�y codziennie ze zbiornika usuwa�. Zbiornik mo�e by� stalowy, �elbetowy lub murowany 
o gładkich �cianach wewn�trznych, w celu zmniejszenia prawdopodobie�stwa zawi�ni�cia 
odpadów.  
 
Usuwanie odpadów ze zbiornika powinno odbywa� si� za pomoc� wygarniaczy 
mechanicznych, tak, aby zbiornik mógł by� jak najdokładniej opró�niony. Zbiornik powinien 
by� wyposa�ony w wewn�trzn� instalacj� wodn� gasz�c�. Gaszenie ognia mo�e nast�powa� 
przy tym tylko rozpylon� wod�, a nie jej strumieniem.  
 
Do urz�dze� zmniejszaj�cych prawdopodobie�stwo lub sił� wybuchu nale�y zaliczy� 
odpylacze mokre, stosowane powszechnie do oddzielania pyłu ze szlifowania powłok 
lakierniczych.  
 
Niedopuszczalne jest stosowanie otwartego ognia w pomieszczeniach, gdzie wyst�puje 
zapylenie.  
 
 
Hałas  
 
Obróbka drewna przy u�yciu maszyn, zwłaszcza ci�cie drewna na pilarkach oraz struganie, 
zwi�zana jest z wytwarzaniem znacznego hałasu.  
Dłu�sze oddziaływanie hałasu o du�ym poziomie gło�no�ci prowadzi do cz��ciowej utraty 
słuchu, a nawet do zupełnej głuchoty. Hałas wpływa na szybsze powstawanie zm�czenia, 



zakłócenie uwagi i orientacji, obni�enie wydajno�ci pracy. Mo�e by� te� przyczyn� 
pojawiania si� objawów nerwicy u pracowników.  
 
Zmniejszanie hałasu  
 
Najlepszym sposobem jest usuni�cie lub ograniczenie pierwotnych przyczyn hałasu, jakimi s� 
drgania powstaj�ce podczas pracy maszyn, narz�dzi i innych urz�dze�.  
�ródłem najwi�kszego hałasu jest narz�dzie skrawaj�ce. Producenci narz�dzi do obróbki 
drewna, pił tarczowych, frezów i głowic no�owych oferuj� obecnie narz�dzia o zmniejszonej 
hała�liwo�ci.  
Hałas maszyn mo�na obni�y� przez dokładne wywa�enie statyczne i dynamiczne 
obracaj�cych si� cz��ci, regularne sprawdzanie i dokr�canie obluzowanych �rub oraz 
smarowanie. Maszyny i urz�dzenia powoduj�ce uci��liwy hałas i drgania nale�y ustawia� na 
amortyzatorach lub osobnych fundamentach niezwi�zanych z konstrukcj� budynku. Bardzo 
dobr� metod� jest wyło�enie osłon maszyn wykładzin� d�wi�kochłonn�.  
Stosuj�c amortyzacj� trzeba przestrzega� nast�puj�cych zasad: maszynach i urz�dzeniach o 
obrotach mniejszych od 1000 do 1500 obr/min stosuje si� przewa�nie amortyzatory gumowe, 
natomiast w maszynach i urz�dzeniach o pr�dko�ci obrotowej wi�kszej - amortyzatory w 
postaci spr��yn.  
Korzystne jest zwi�kszenie odległo�ci mi�dzy maszynami do 2-3 metrów oraz zastosowanie 
ekranów d�wi�kochłonnych mi�dzy stanowiskami roboczymi oraz tłumi�cych hałas 
wykładzin na suficie i �cianach, zwłaszcza w małych pomieszczeniach.  
Po wyczerpaniu mo�liwo�ci obni�enia hałasu powy�szymi sposobami, gdy hałas nadal 
przekracza warto�ci dopuszczalne przez norm� trzeba stosowa� wymian� pracowników ze 
stanowisk hała�liwych do cichych oraz stosowanie atestowanych ochronników słuchu, 
najlepiej dopasowanych do konkretnego hałasu. 


