
«Раз на год і палка страляе» 

 

У чэрвені 2019 г. у адной з арганізацый, размешчанай на 

тэрыторыі Астравецкага раѐна Гродзенскай вобласці, пры выкананні 

работы па распілоўцы паўбруса на абразны піламатэрыял на 

шматпільным кромкаабразным станку адбыўся няшчасны выпадак са 

станочнікам дрэваапрацоўчых станкоў С., які прывѐў да цяжкай 

вытворчай траўмы. 

Абставіны няшчаснага выпадку: 

Для вытворчасці работ па распілоўцы паўбруса на абразны 

піламатэрыял (дошкі) на шматпільным кромкаабразным станку 

станочнік дрэваапрацоўчых станкоў С. прыняў на выхадзе з брусуючага 

станка паўбрус і па стале выгрузкі брусуючага станка, па рольгангу 

шматпільнага кромкаабразного станка пачаў падаваць яго ў пільны 

вузел шматпільнага кромкаабразного станка. Калі заставалася каля 

30-40 см распільваемага паўбруса да кагцявой абароны, С.  адышоў на 

адлегласць каля 4 м ад шматпільнага кромкаабразного станка да стала 

выгрузкі брусуючага станка, павярнуўся бокам да шматпільнага 

кромкаабразнога станка і нахіліўся, каб зняць аполак з паўбруса, які 

выйшаў са станка. 

У гэты ж час на выхадзе з пільнага вузла шматпільнага 

кромкаабразного станка распілаванага паўбруса на піламатэрыялы 

(дошкі) адбыўся выкід адной з дошак у зваротным кірунку з-пад 

кагцявой абароны станка. Выкінутая са станка і завостраная ад 

уздзеяння кагцявой абароны дошка даўжынѐй 4 м працяла брушную 

паражніну С., у выніку чаго ѐн атрымаў траўму. 

Спецыяльным расследаваннем устаноўлена, што станок 

шматпільны кромкаабразны быў дапушчаны да эксплуатацыі без 

прыѐмкі камісіяй арганізацыі і складання акта аб адпаведнасці яго 

патрабаванням па ахове працы, тэхнічнага абслугоўвання ў 

адпаведнасці з эксплуатацыйнымі дакументамі арганізацыі-вытворцы, 

пры правядзенні якіх у страхавальніка была магчымасць усталяваць 

недастатковую калянасць механізму, які абмяжоўвае паварот завес ў 

бок, процілеглы падачы (пад дзеяннем знешняй нагрузкі заслоны з 

доўгіх ахоўных упораў пракручваліся). 

Прычынамі няшчаснага выпадку з'явіліся: 

канструктыўны недахоп (недасканаласць) ахоўнай кагцявой 

абароны станка шматпільнага кромкаабразнога; 

допуск да эксплуатацыі станка шматпільнага кромкаабразнога, які 

не адпавядае патрабаванням бяспекі (пад дзеяннем знешняй нагрузкі 

заслоны з доўгіх ахоўных упораў пракручваліся), без правядзення 

прыѐмкі станка камісіяй арганізацыі са складаннем акта аб адпаведнасці 



яго патрабаванням па ахове працы і тэхнічнага абслугоўвання ў 

адпаведнасці з эксплуатацыйнымі дакументамі арганізацыі-вытворцы. 

З мэтай прафілактыкі вытворчага траўматызму пры выкананні 

работ на дрэваапрацоўчым абсталяванні прапануем кіраўнікам і 

спецыялістам арганізацый, занятых у дрэваапрацоўчай вытворчасці, 

прааналізаваць сапраўдную інфармацыю і прыняць меры па 

недапушчэнні названых вышэй парушэнняў заканадаўства аб ахове 

працы. 
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