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ЖИТОМИРСЬКИЙ  АГРОТЕХНІЧНИЙ  ФАХОВИЙ  КОЛЕДЖ 
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

В. о. директора ЖАТФК 
(посада керівника підприємства 

Микола ТИМОШЕНКО_______ 
                                                                             (підпис) 

Наказ від_____________ № _____ 

М.П. 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___  

при виконанні робіт на кругло пильних (циркулярних)  деревообробних вестатах 

при розпилюванні деревини 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1    Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на кругло-пиляльних верстатах 

для поздовжнього розкроювання пиломатеріалів з ручним і механічним подаванням 

матеріалу (конвейєрним, роликодисковим) (далі - Інструкція) поширюється на осіб, які 

виконують роботи за професією верстатник деревообробних верстатів (далі - 

верстатник). 

1.2   Робота на круглопиляльних верстатах для поздовжнього розкроювання відноситься 

до робіт із підвищеною небезпекою та характеризується високим рівнем травматизму. 

Найбільш небезпечними елементами круглопиляльних верстатів є дискові пилки. В 

результаті затискання пилки стінками пропилу на цих верстатах може статися зворотне 

викидання матеріалу, що розкроюється. 

1.4   До самостійного виконання робіт на круглопиляльних верстатах для поздовжнього 

розкроювання пиломатеріалів допускаються особи: 

- яким виповнилось 18 років; 

-  які пройшли медичний огляд в установленому на підприємстві порядку відповідно до 

наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від ЗО березня 1994 року та не 

мають медичних протипоказань; 

- які мають професійну підготовку; 

- які пройшли вступний інструктаж, навчання та перевірку знань з охорони праці та 

пожежної безпеки, стажування на робочому місці протягом 2-15 змін в залежності від 

стажу, характеру роботи та кваліфікації. Допуск до самостійної роботи проводиться за 

наказом керівника підприємства або структурного підрозділу. 

1.5   Верстатник, який виконує роботи на круглопиляльних верстатах для поздовжнього 

розкроювання пиломатеріалів, зобов'язаний: 

- знати та виконувати вимоги цієї Інструкції; 

-  дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку та здоров'я оточуючих 

людей в процесі виробництва чи під час перебування на території 

підприємства; 
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- знати та виконувати правила поводження з устаткуванням та іншими засобами 

виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального 

захисту; 

-  проходити в установленому порядку попередній та періодичні медичні огляди; 

-  дотримуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором, 

угодою, трудовим договором та правилами трудового розпорядку підприємства 

(установи), у тому числі: 

а)  виконувати тільки ту роботу, з якої було отримано інструктаж; 

б)  вчасно починати та закінчувати роботу, дотримуватись встановленого часу 

технологічної та обідньої перерв; 

в)  не виконувати роботи не передбачені змінним завданням; 

г)  не знаходитись на роботі в неробочий час без відповідного дозволу керівника; 

д)  повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову 

особу; 

-  уміти подавати долікарську допомогу в разі нещасних випадків, знати де знаходиться 

аптечка з медикаментами. 

1.6 Під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах для поздовжнього 

розкроювання пиломатеріалів можуть мати місце такі фізичні небезпечні та шкідливі 

виробничі чинники: 

-  рухомі частини виробничого обладнання; рухомі заготовки, матеріали; конструкції, 

які руйнуються; 

- підвищена запиленість повітря робочої зони; 

- підвищений рівень шуму на робочому місці; 

-  високий рівень напруги в електричному ланцюгу, замикання якого може пройти через 

тіло людини; 

- недостатня освітленість робочої зони; 

- гострі краї, задирки та шорсткість на поверхні заготовок, інструменту, обладнання. 

1.7   Для виконання робіт на круглопиляльних верстатах для поздовжнього 

розкроювання пиломатеріалів верстатнику видається безкоштовно за установленими 

нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту: 

- костюм бавовняний згідно ГОСТ 29057 - 91 (ГОСТ 29058 - 91) на 12 місяців; 

- черевики шкіряні згідно ГОСТ 12.4.137 - 2001 на 12 місяців; 

- берет бавовняний згідно ГОСТ 12.4.011 - 89 (ТУЇ 7 УРСР 41-02-90) на 12 місяців; 

- рукавиці комбіновані (долонники) згідно ГОСТ 12.4.010 - 75 на 2 місяці; 

- окуляри захисні згідно ГОСТ 12.4.013 - 97 до зносу; 

- навушники шумозахисні згідно ДСТУ ЕМ 352 - 1 - 2002 до зносу. Колективним 

договором підприємства може бути передбачена видача 313 

понад установленої норми. 

1.8   Верстатник, який працює на круглопиляльних верстатах для поздовжнього 

розкроювання пиломатеріалів, зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни: 

- розпочинати роботу в спеціальному одязі, спеціальному взутті та інших засобах 

індивідуального захисту; 

- утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку, не тримати на верстаті 

готові вироби, інструменти, заготовки, ганчір'я тощо; 

- їсти та зберігати продукти харчування тільки в спеціально відведених місцях; 

- після роботи вимити з милом забруднені частини тіла. 
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1.9     Верстатник зобов'язаний дотримуватись вимог інструкції з пожежної безпеки, 

знати місця розташування засобів пожежогасіння та вміти ними користуватись. 

1.10    Верстатник, який виконує роботи на круглопиляльних верстатах для 

поздовжнього розкроювання пиломатеріалів, зобов'язаний виконувати такі вимоги 

безпеки: 

-  забороняється доторкатися до струмоведучих частин та усувати несправності в 

електрообладнанні. Про наявність несправностей необхідно сповістити безпосереднього 

керівника; 

- забороняється працювати на несправному обладнанні або у разі відсутності чи 

несправності захисних огороджень; 

- помітивши порушення вимог Інструкції іншим працівником або небезпеку для 

оточуючих, попередити працівника та сповістити безпосереднього керівника про 

порушення правил безпеки; 

-  забороняється працювати, якщо в приміщенні знаходиться менше двох працівників, а 

також залишати робоче місце без нагляду, якщо обладнання працює або увімкнене. 

1.11 Порушення верстатником вимог цієї Інструкції розглядається як порушення 

трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосоване стягнення згідно з чинним 

законодавством України. 

 

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

 

Перед початком роботи необхідно: 

2.1    Перевірити справність засобів індивідуального захисту, у разі виявлення 

несправностей доповісти керівнику робіт. Приступати до роботи тільки після усунення 

всіх несправностей. 

2.2   Надягнути спецодяг, взуття, головний убір та необхідні засоби індивідуального 

захисту. Одяг не має бути надто вільним та мати звисаючі кінці, які можуть бути 

захоплені обладнанням. 

2.3   Перевірити стан робочого місця, переконатися в наявності вільних проходів, 

доступу до пускових та гальмівних пристроїв, електрообладнання, а також до всіх 

вузлів та агрегатів верстата. 

2.4   Провести зовнішній огляд верстата і переконатися в справності: 

- електрообладнання та заземлювальних пристроїв; 

- пускових пристроїв шляхом їх короткочасного вмикання; 

-  подавальних механізмів, гальмівних та блокувальних пристроїв. Блокувальні пристрої 

мають запобігати вмиканню верстата в разі піднятих упорів або завіс, знятих 

огороджень або відкритих їх дверцях; 

- кріплення огороджень пиляльних дисків, противикидних упорів, розклинювальних і 

напрямних ножів, напрямної лінійки; 

- механізму реверсування подавання матеріалу, що обробляється, і пилки; 

- пневмотранспорту. 

2.5   Перевірити гостроту заточування і рівномірність розведення зубів пилок, 

впевнитися у відсутності тріщин, поламаних зубів, зігнутості диска. Дискові пилки не 

допускаються до експлуатації в разі відсутності навіть одного зуба. 
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2.6   Перевірити правильність встановлення пилок. На одному валу необхідно 

встановлювати пилки, що мають однакові номінальні діаметри, товщину, профіль зубів, 

розвід або плющення. Діаметри пилок мають відрізнятися не більше ніж на 5 мм. 

2.7   Перевірити правильність встановлення розклинювальних ножів. Висота ножа 

повинна бути не менше висоти робочої частини пилки. Зазор між ножем по всій його 

довжині та пилкою не повинен перевищувати 10 мм. 

2.8   Перевірити правильність встановлення напрямної лінійки. Відстань від зуба 

дискової пилки до лінійки спереду повинна бути менше на величину потовщення 

розклинювального ножа, поділену пополам. 

2.9   Перевірити правильність встановлення напрямних ножів. Товщина напрямних 

ножів повинна бути рівною розрахунковій ширині пропилу (товщина пилки плюс 

розмір розводу або плющення). 

2.10   Установити огородження і притискні ролики на висоту товщини матеріалу, що 

обробляється. 

2.11    Переконатися в достатньому змащуванні необхідних механізмів верстата. 

2.12   Переконатися у відсутності биття і осьового розбігу пиляльного вала. 

2.13    Впевнитися у наявності достатнього освітлення робочого місця. 

2.14   Розкласти інструменти, пристосування і прилади так, щоб під час роботи було 

зручно ними користуватись, перевірити їх справність. 

2.15    Попередити оточуючих про вмикання верстата, дати сигнал про початок роботи. 

2.16    Перевірити роботу верстата на холостому ходу. 

2.17   У разі виявлення несправностей або інших недоліків на робочому місці 

сповістити керівника роботи (відповідального за проведення даної роботи). До роботи 

приступити тільки після усунення всіх несправностей і недоліків. 

2.18    У разі отримання нової незнайомої роботи звернутися до керівника робіт за 

поясненнями і уточненнями вимог безпеки під час її виконання. 

 

З   ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

3.1   Перед кожним новим вмиканням верстата впевнитися, що його пуск нікому не 

загрожує небезпекою, попередити підручного. 

3.2   Розпочинати розкроювання матеріалу тільки після встановлення необхідної 

швидкості обертання диска пилки (визначають за характерним для пилки звуком, який 

встановлюється після набирання двигуном повного числа обертів). 

3.3   Подавання пиломатеріалів на різальний інструмент проводити плавно, без ривків. 

Зменшувати зусилля подавання, якщо в пиломатеріалах є тріщини, гнилизна, сучки. 

Докроювання заготовок під час ручного подавання проводити за допомогою штовхачів. 

3.4   Слідкувати, щоб у верстат не потрапляли матеріали з цвяхами та іншими 

металевими включеннями. 

3.5   Для запобігання травмування у випадку зворотного викидання заготовок під час 

подавання матеріалу необхідно стояти збоку від площини пилки. 

3.6   На верстатах з ручним подаванням матеріали довжиною менше 400 мм і шириною 

менше 30 мм необхідно обробляти тільки з використанням спеціальних шаблонів. 

3.7   Не допускається розкроювати бруски та пиломатеріали, які за товщиною 

перевищують висоту пиляльного диска над столом мінус висоту зуба пилки. 
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3.8   На верстатах з механічним подаванням обробляти деталі тільки за товщиною 

заданого розміру, на висоту якого встановлені притискні ролики. 

3.9   Слідкувати, щоб довжина оброблюваного матеріалу була більшою від відстані між 

осями передніх і задніх подавальних роликів, дисків не менше ніж на 100 мм. 

3.10    Не передавати і не приймати будь-що через верстат, якщо він працює. 

3.11    Переносити заготовки необхідно в рукавицях, так як скалки можуть травмувати 

руки. 

3.12   Не проводити вимірювань поблизу рухомих різальних інструментів. 

3.13    Оброблений матеріал складати на відведені місця або візки. Висота штабеля не 

повинна перевищувати 1,5 м. 

3.14    Верстатник зобов'язаний зупинити верстат і вимкнути електрообладнання в таких 

випадках: 

- залишаючи верстат навіть на короткий час; 

- у разі тимчасового припинення роботи; 

- під час огляду та заміни різального інструменту; 

- під час регулювання та налагодження верстата; 

- під час прибирання, чищення, змащування верстата; 

- під час підтягування гайок, болтів та інших кріпильних деталей. 

3.15    Забороняється: 

- працювати без головного убору; 

-  працювати на верстаті в рукавицях, з забинтованими пальцями без гумових 

напальчників. Дозволяється використовувати долонники; 

- одночасно розкроювати декілька заготовок у пачці без пристосування, яке забезпечує 

їх притискання до напрямної лінійки і стола; 

- використовувати напрямні лінійки, що виходять за осьову лінію пиляльного вала, для 

запобігання заклинювання заготовки між напрямною лінійкою і розклинювальним 

ножем; 

- гальмувати пилку, натискаючи будь-яким предметом на поверхню диска або зубів; 

- заглядати, просовувати руки під огородження пиляльного диска до повної його 

зупинки у випадку попадання обрізків у щілину; 

- у разі подавання у верстат бруса стояти навпроти його торця; 

- поправляти брус після його захвату вальцями; 

- обробляти мерзлі та обледенілі пиломатеріали; 

-  відкривати і знімати огородження та запобіжні пристрої, якщо верстат працює. 

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 

 

4.1   Вимкнути обладнання, виготовлені заготовки покласти у відведене місце. 

4.2   Привести в порядок робоче місце: 

- прибрати з верстата обрізки, тирсу; 

- зібрати і перевірити справність інструменту та пристосувань, якими користувались під 

час роботи, покласти їх у відведене місце; 

- ретельно протерти і змастити необхідні частини обладнання; 

-  прибрати невикористаний обтиральний матеріал, а промаслене ганчір'я для 

запобігання пожежі зібрати і скласти у закриту металеву ємність та винести з 

приміщення у спеціально відведене місце. 
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4.3   Здати робоче місце та обладнання зміннику, попередити змінника і керівника робіт 

про всі неполадки, виявлені в процесі роботи. 

4.4   Зняти спецодяг, почистити від пилу та бруду і помістити в шафу для спецодягу. 

4.5   Вимити обличчя та руки з милом або прийняти душ, почистити зуби, прополоскати 

рот і ніс водою. 

 

5   ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ  

 

5.1   Під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах для поздовжнього 

розкроювання пиломатеріалів можуть статись такі аварійні ситуації: 

- несанкціоноване (аварійне) вимкнення напруги у силовій мережі; 

- виявлення електронапруги на корпусі обладнання; 

- ураження електричним струмом; 

- виникнення пожежі; 

-  зіткнення рук верстатника з різальним інструментом та їх попадання під притискні 

ролики механізмів подавання. 

5.2   Під час раптового припинення подавання електроенергії, виявлення напруги на 

корпусі обладнання, несправностей в обладнанні або пристосуваннях необхідно: 

-  негайно відвести деталь, що обробляється, від різального інструменту та вимкнути 

обладнання; 

-  повідомити про аварію безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу 

підприємства і діяти за їх вказівкою. 

5.3   Під час виникнення пожежі необхідно виконувати вимоги інструкції з пожежної 

безпеки: 

- вимкнути обладнання, освітлення, пневмотранспорт та вентиляцію; 

- негайно попередити керівника робіт; 

- приступити до ліквідації осередку загоряння згідно з вимогами інструкції з пожежної 

безпеки. 

Під час пожежі необхідно виходити з приміщення згідно з планом евакуації у випадку 

пожежі. 

5.4   Під час появи ознак загоряння електрообладнання (перегрів, поява диму, запах 

горілого) необхідно вимкнути верстат і доповісти безпосередньому керівнику робіт. 

5.5   Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи 

інша особа - свідок нещасного випадку мають негайно повідомити безпосереднього 

керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання 

необхідної допомоги потерпілому. 

5.6   Подання першої долікарської допомоги: 

5.6.1   Припинити дію на організм потерпілого небезпечних і шкідливих виробничих 

чинників. 

5.6.2   У разі ураження електричним струмом необхідно перш за все звільнити 

потерпілого від дії струму (вимкнути рубильник, викрутити запобіжні пробки, відтягти 

провід сухою дерев'яною палкою або потерпілого, використовуючи діелектричні 

рукавиці чи інші ізолювальні засоби, діючи при цьому однією правою рукою), визвати 

лікаря і розпочати подання першої допомоги. 

Потерпілого необхідно покласти на суху підстилку обличчям уверх, звільнити від 

одягу, який утруднює дихання, зробити штучне дихання, закритий масаж серця. 
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5.6.3   У разі отримання опіків не торкатися ураженого місця руками. Обережно 

звільнити уражене місце від одягу, накласти стерильний матеріал, обережно 

забинтувати, за необхідності звернутися до лікаря. 

5.6.4   У разі отруєння продуктами горіння негайно вивести потерпілого на свіже 

повітря, розстебнути одяг, що утруднює дихання, у разі втрати свідомості давати 

нюхати нашатирний спирт. Під час зупинення дихання зробити штучне дихання, 

викликати швидку медичну допомогу. 

5.6.5   У разі отримання поранення (різана або рвана рана, подряпина, садно, прокол) 

необхідно обробити краї рани йодом і накласти стерильну пов'язку, рану не промивати, 

чужорідні тіла, згустки крові не видаляти, рану йодом не заливати. У випадку сильної 

кровотечі, якщо її не зупиняє пов'язка, необхідно накласти джгут. Місце накладання 

джгута попередньо обмотують м'яким матеріалом або дозволяється накладати джгут 

поверх одягу. Перетягування джгутом кінцівки не повинне бути надмірним. Якщо 

джгут накладено правильно - пульс на передавленій кінцівці не прощупується. Після 

накладання джгута необхідно викликати швидку медичну допомогу. 

5.6.6   У разі отримання ударів на пошкоджене місце на декілька хвилин кладуть лід, 

сніг або холодну воду. 

5.6.7   У разі отримання переломів потерпілому необхідно забезпечити повну 

нерухомість пошкоджених кісток. Кінці шин мають охоплювати здорові місця вище і 

нижче перелому. У разі відкритого перелому слід накласти стерильну пов'язку та 

викликати швидку медичну допомогу. 

5.6.8   У разі вивихів на суглоб необхідно накласти нерухому пов'язку і шину, 

прикласти холод та викликати швидку медичну допомогу. 

5.6.9   У разі болю в ділянці серця необхідно сісти, покласти під язик таблетку 

нітрогліцерину, якщо біль не пройде протягом 5-10 хвилин необхідно викликати 

швидку медичну допомогу. 

5.6.10   У разі паралічу кінцівок з ураженням мови хворого потрібно покласти, 

розстебнути одяг, що утруднює дихання, на голову покласти тканину, змочену 

холодною водою, дати випити заспокійливий засіб (настойка валеріани тощо) і засіб, 

який знижує тиск (раунатин тощо), викликати швидку медичну допомогу. 

5.6.11    У разі раптового болю в ділянці черевної порожнини необхідно терміново 

викликати швидку медичну допомогу. До прибуття лікаря хворого необхідно покласти і 

прикладати на живіт холод. 

5.6.12   У разі попадання сторонніх тіл в око (деревний і металевий пил, тирса, стружка 

тощо) необхідно видалити стороннє тіло тампоном, змоченим в розчині борної кислоти. 

Сторонні тіла з рогівки має видаляти лікар-спеціаліст. 

 

6. Відповідальність за порушення вимог інструкції з охорони праці 

•  якщо під час виконання робіт трапилась подія (надзвичайна ситуація, що 

призвела до травмування на виробництві) пов’язана з безпекою життєдіяльності, 

тощо керівник структурного підрозділу коледжу, працівник, зобов’язаний 

негайно проінформувати про випадок свого безпосередньо керівника, для 

подальшого темінового інформування про надзвичайну ситуацію адміністрацію 

коледжу та керівника підрозділу з охорони праці для відповідного реагування.  

 

6.1.  При порушенні правил та вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності з особами, 
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що допустили порушення, керівник структурного підрозділу забезпечує повторне 

вивчення працівником (ками) цієї інструкції та проводиться повторний  позаплановий 

інструктаж  (бесіда)  із  працівником.  

6.2.  За порушення  вимог інструкції з ОП та БЖД, в залежності від важкості та 

наслідків, особи з вини яких виникла надзвичайна ситуація можуть бути притягнуті до 

дисциплінарної адміністративної, матеріальної або кримінальної відповідальності у 

встановленому діючим законодавством порядку. 

6.3.  Дисциплінарна відповідальність полягає в оголошенні зауважень, письмової 

догани, суворої догани,  які оголошуються наказом директора коледжу за результатами 

розслідування. 

6.4.  Адміністративна відповідальність може передбачати накладення штрафу та 

стягнення його через бухгалтерію коледжу. Таке право надано виключно інспекторам 

Держохоронпраці, що проводять розслідування. 

6.5. Матеріальна відповідальність полягає у відшкодуванні збитків особами, з вини яких 

трапилось руйнування, аварії, знищення матеріальних цінностей, машин, обладнання. 

Сюди ж відносяться збитки від травматизму. Матеріальне відшкодування проводиться 

за висновками розслідування інспекторами Держохоронпраці, правоохоронними 

органами у встановленому законодавством порядку. 

6.6.  Кримінальна відповідальність здійснюється виключно правоохоронними органами 

відповідного до чинного законодавства України.  

 

_________________________________  ____________ ___________ 
(посада керівника підрозділу (кабінету) — розробника)      (підпис)   (прізвище, ініціали) 

Візи: 

 

Керівник підрозділу з охорони праці коледжу 

_____________ _____________________ 
      (підпис)            (прізвище, ініціали) 

Юрисконсульт 

_____________ ____________________ 
      (підпис)            (прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 У разі потреби інструкцію узгоджують з іншими уповноваженими службами, підрозділами і посадовими особами 

підприємства, перелік яких визначає керівник підрозділу з  охорони праці коледжу. 
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