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SAFETY HAZARDS AT SHREDDERS AND THE BRIQUETTING MAC HINES OF STRAW 

 

Summary 
 

Different kind of hazardous situations can arise from the use of shredders and briquetting machines to the cut up and non 
cut up straw. Situations generating hazards to the operator and ways to eliminate or reduce the risk by the designer or 
manufacturer are introduced in this paper. Methods for check proper work of the machines and their technical condition 
required to use by the manufacturer (or testing laboratory at his request) before machine will be brought into the trade, and 
to use by the operator during normal exploitation are also given in this paper. 
 
 

ZAGROśENIA BEZPIECZE ŃSTWA PRZY ROZDRABNIANIU 
I BRYKIETOWANIU SŁOMY  

 

Streszczenie 
 

W czasie obsługi i eksploatacji rozdrabniaczy i brykieciarek do słomy pociętej i niepociętej, mogą wystąpić róŜnego rodzaju 
sytuacje powodujące zagroŜenia bezpieczeństwa pracowników obsługujących te urządzenia. W pracy przedstawiono sytu-
acje generujące dane zagroŜenie oraz sposoby ich zapobiegania. Zawarto takŜe metody sprawdzania prawidłowości pracy i 
stanu technicznego maszyn, które ma obowiązek wykonać producent (lub w jego imieniu laboratorium badawcze maszyn 
rolniczych) przed wprowadzeniem danej maszyny do obrotu towarowego, jak równieŜ te, które powinien wykonywać uŜyt-
kownik w czasie normalnej eksploatacji urządzenia. 
 
 
 
1. Wstęp 
 
 W Polsce od 1983 roku obserwujemy nadprodukcję 
słomy zboŜowej – zbiory słomy zaczęły przewyŜszać zapo-
trzebowanie na nią, wynikające z produkcji zwierzęcej. 
Obecnie nadwyŜki te wynoszą około 12 mln ton rocznie. 
NadwyŜki te są zagospodarowywane w róŜny sposób. 
Znaczna ilość słomy jest przyorywana po Ŝniwach, nie-
wielkie ilości wykorzystuje się w przemyśle budowlanym, 
w ogrodnictwie, do wykonywania wyrobów artystycznych. 
Część słomy moŜe zostać wykorzystana do celów energe-
tycznych. Silnym argumentem przemawiającym za wyko-
rzystaniem energetycznym jest fakt, iŜ moŜna zastosować 
do tego celu kaŜdy rodzaj słomy: wszystkich rodzajów zbóŜ 
oraz rzepaku i gryki. JednakŜe wartość opałowa słomy w 
postaci luźnej jest niewielka, w odniesieniu do jej jednostki 
objętości. 
 Dla polepszenia przydatności słomy do celów energe-
tycznych naleŜy więc zwiększyć jej cięŜar objętościowy, 
co moŜna uzyskać przez zagęszczenie luźnych mas słomy 
poprzez prasowanie w róŜnych rodzajach pras zbierających 
i zwijających oraz przez brykietowanie jej zarówno w po-
staci sieczki, jak i całych źdźbeł [3, 4]. 
Brykietowanie polega na formowaniu ze słomy stosunkowo 
niewielkich elementów (brykietów) w postaci trwałych ko-
stek, krótkich wałków lub innych form. 
Znane są dwa kierunki brykietowania słomy: brykietowanie 
słomy pociętej na sieczkę oraz brykietowanie słomy w po-
staci niepociętych źdźbeł. 
 W pracy zostaną omówione zagroŜenia bezpieczeństwa, 
jakie mogą wystąpić w czasie pierwszej instalacji i co-
dziennej obsługi urządzeń do rozdrabniania słomy i brykie-
towania słomy pociętej i niepociętej. 

2. Urządzenia do rozdrabniania i brykietowania słomy 
pociętej i niepociętej 
 
 Dla kaŜdego ze sposobów brykietowania słomy przewi-
duje się właściwe do niego maszyny i urządzenia realizują-
ce ten proces (rys. 1). Brykietowanie słomy pociętej na 
sieczkę musi być poprzedzone jej rozdrabnianiem w roz-
drabniaczach zwanych sieczkarniami. Ze względu na moŜ-
liwość zaistnienia zagroŜenia operatora w czasie instalacji 
i eksploatacji tych urządzeń wprowadzono podział rozdrab-
niaczy ze względu na sposób napędu i rodzaj zespołu roz-
drabniającego. Ogromna większość rozdrabniaczy jest na-
pędzana przez trójfazowy silnik elektryczny, są jednak 
urządzenia napędzane od ciągnika rolniczego za pośrednic-
twem WOM.  
 

 

 
Rys. 1. Schemat procesów technologicznych powstawania 
brykietów 
Fig. 1. Technological processes of briquettes production 
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 Ze względu na rodzaj zastosowanego zespołu rozdrab-
niającego, rozdrabniacze moŜna podzielić na bijakowe, bi-
jakowo-noŜowe i noŜowe. Najczęściej występują rozdrab-
niacze bijakowe. 
 Rozdrobniona na sieczkę słoma trafia następnie do bry-
kieciarek. Głównie występują dwa typy brykieciarek do 
słomy pociętej, są to brykieciarki tłokowe i brykieciarki 
ślimakowe. 
 Brykietowanie słomy niepociętej na sieczkę odbywa się 
w brykieciarkach z zespołami walcowymi [1, 2]. 
 
3. ZagroŜenia bezpieczeństwa powstające podczas ob-
sługi i eksploatacji urządzeń do rozdrabniania i brykie-
towania słomy pociętej i niepociętej 
 
 W czasie obsługi i eksploatacji rozdrabniaczy i brykie-
ciarek  do słomy pociętej i niepociętej, mogą wystąpić róŜ- 
nego rodzaju sytuacje powodujące zagroŜenia bezpieczeń-
stwa pracowników obsługujących te urządzenia. W tab. 1. 
przedstawiono wykaz istotnych zagroŜeń mogących wystą-
pić czasie normalnej eksploatacji. Zawarto w niej takŜe za-
groŜenia operatora mogące powstać w czasie pierwszego 
rozruchu i poprzedzającej go instalacji urządzenia w doce-
lowym miejscu pracy. W tabeli przedstawiono najczęściej 
występujące istotne zagroŜenia bezpieczeństwa w czasie 
pracy z rozdrabniaczami i brykieciarkami. Są to więc 
wszelkiego rodzaju zranienia, wplątanie lub pochwycenie 
i zgniecenia. W przypadku rozdrabniaczy dochodzi jeszcze 
moŜliwość uderzenia przez wylatujące z otworu kanału za-
silającego twarde przedmioty. Większość omawianych ma-
szyn jest zasilana silnikami elektrycznymi, co moŜe stwa-
rzać dodatkowe zagroŜenia poraŜeniem prądem (w razie 
awarii/przebicia instalacji elektrycznej). 

 Innym, waŜnym rodzajem zagroŜenia bezpieczeństwa 
operatora podczas pracy rozdrabniaczy i brykieciarek do 
słomy jest moŜliwość powstania poŜaru. Ze względu na ła-
twopalny materiał, jakim jest słoma, naleŜy bezwzględnie 
przestrzegać zakazu przebywania w okolicy maszyny 
(w magazynie czy hali, gdzie jest prowadzony proces roz-
drabniania i brykietowania) z otwartym ogniem. Z tego teŜ 
powodu naleŜy szczególną uwagę zwracać na stan instalacji 
elektrycznej, a w razie zasilania urządzeń od ciągnika prace 
wykonywać na zewnątrz budynku lub wyposaŜyć ciągnik 
w instalację wyciągową. 
 Pełna znajomość przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa uŜytkowania (w tym BHP) ciąŜy na producentach ma-
szyn i urządzeń. Dlatego teŜ juŜ na etapie projektowania 
i konstruowania maszyny istotne jest zapoznanie się przez 
nich z wymaganiami dyrektywy maszynowej i niskonapię-
ciowej oraz normami zharmonizowanymi z niniejszymi dy-
rektywami. Na producentach maszyn spoczywa równieŜ 
ustawowy obowiązek zawarcia w sposób jasny, prosty 
i zrozumiały dla uŜytkownika przepisów BHP i zasad ob-
sługi danej maszyny, bądź urządzenia w przygotowywanej 
przez nich instrukcji obsługi. UŜytkownik po zakupie no-
wej maszyny winien dokładnie przeczytać instrukcję obsłu-
gi danej maszyny i bezwzględnie stosować się do zawar-
tych w niej zaleceń. Znajomość i przestrzeganie podstawo-
wych zasad i norm z zakresu BHP przez uŜytkownika 
wpływa na ograniczenie lub wyeliminowanie zagroŜeń mo-
gących wystąpić w czasie obsługi rozdrabniaczy i brykie-
ciarek do słomy pociętej na sieczkę i słomy niepociętej. 
UŜytkownik nie powinien lekcewaŜyć nawet najmniejszych 
nieprawidłowości występujących w czasie eksploatacji 
urządzenia, bo to właśnie one są zarzewiem powaŜnych 
wypadków przy pracy. 

 

a) 

 

b) 

 
c) 

 
 
Rys. 2. Zabezpieczenia techniczne urządzeń do rozdrabniania i brykietowania pociętej i niepociętej słomy: a) zabezpiecze-
nie otworu kanału ładunkowego rozdrabniacza, b) osłony mechanizmów brykieciarki tłokowej, c) osłony mechanizmów 
brykieciarki walcowej 
Fig. 2. Technical protections of shredders and the briquetting machines to cut up and non cut up straw: a) the cover of the 
opening of the loading channel in shredder, b) the cover of mechanisms of piston briquetting machines, c) the cover of 
mechanisms of cylindrical briquetting machines 
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 W tab. 1 oprócz potencjalnych zagroŜeń istotnych dla 
operatora, przedstawiono takŜe sytuacje generujące zagro-
Ŝenia oraz sposoby ich zapobiegania. W sposób ogólny za-
warto takŜe metody sprawdzania prawidłowości pracy 
i stanu technicznego maszyn, które ma w obowiązku wyko-
nać laboratorium badawcze. Laboratorium moŜe znajdować 
się w siedzibie producenta (i być jego własnością) lub moŜe 
to być laboratorium zewnętrzne działające na jego zlecenie. 
Procedury przeprowadzenia badań „zgodności typu” wraz 
z przeprowadzeniem pełnej analizy zagroŜeń i oceny ryzy-
ka naleŜy wykonać przed wprowadzeniem danej maszyny 
do obrotu towarowego. Wymagania te reguluje rozporzą-
dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów 
bezpieczeństwa (Dz.U. nr 259 z 2005 r., poz. 2170) wdra-
Ŝające dyrektywę Unii Europejskiej 98/37/WE z dnia 
22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliŜenia praw państw człon-
kowskich, dotyczących maszyn, zmienioną dyrektywą Unii 
Europejskiej 98/79/WE. Po uzyskaniu pozytywnego wyni-
ku w drodze prowadzonej analizy zagroŜeń producent ma 
prawo znakować maszynę znakiem CE świadczącym 
o tym, Ŝe maszyna jest bezpieczna dla potencjalnego uŜyt-
kownika. Sporządzenie prawidłowej instrukcji obsługi 
i stosowanie się uŜytkownika do jej zaleceń ograniczy za-
groŜenia związane z uŜytkowaniem rozdrabniaczy i brykie-
ciarek. 
 Na rys. 2. przedstawiono przykładowe zabezpieczenia 
w postaci osłon na rozdrabniaczu, brykieciarce tłokowej 
i brykieciarce walcowej. 
 
4. Podsumowanie 
 
 W czasie obsługi i eksploatacji rozdrabniaczy i brykie-
ciarek do słomy mogą wystąpić róŜnego rodzaju sytuacje 
generujące zagroŜenia bezpieczeństwa operatorów obsługu-
jących te maszyny i urządzenia. Aby się przed nimi ustrzec 
naleŜy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi danej ma-
szyny i bezwzględnie stosować się do zaleceń w niej zawar-
tych. 
 Producent w świetle obowiązujących przepisów ma 
obowiązek produkować maszyny bezpieczne dla uŜytkow-
nika. Zobligowany jest do spełnienia wymogów wynikają-
cych z przepisów krajowych i unijnych juŜ na etapie pro-
jektowania i konstruowania maszyny. Kolejnym etapem 
jest sporządzenie instrukcji obsługi, w której powinny być 
zawarte wszelkie niezbędne informacje na temat bezpiecz-
nego uŜytkowania maszyn (w sposób jasny, prosty i zrozu-
miały dla potencjalnego uŜytkownika). 
 UŜytkownik natomiast, nie powinien lekcewaŜyć nawet 
najmniejszych nieprawidłowości występujących w czasie 
eksploatacji maszyny, bo to właśnie one są zarzewiem po-
waŜnych wypadków przy pracy. W razie zauwaŜenia ja-
kiejkolwiek nieprawidłowości uŜytkownik bezwzględnie 
powinien zadbać o jej usunięcie (samodzielne – w przypad-
ku drobnych usterek lub w autoryzowanych serwisach – 
w pozostałych przypadkach). 
 Słoma jest materiałem łatwopalnym, dlatego poza 
wszystkimi zagroŜeniami bezpieczeństwa obsługi, wynika-
jącymi z budowy i eksploatacji rozdrabniaczy i brykiecia-
rek, naleŜy bezwzględnie przestrzegać zakazu wchodzenia 
z otwartym ogniem do pomieszczeń, w których te maszyny 
pracują oraz o zwróceniu szczególnej uwagi na stan instala-
cji elektrycznej tych urządzeń. 
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Tab. 1. Wykaz istotnych zagroŜeń bezpieczeństwa powstających podczas obsługi i eksploatacji urządzeń do rozdrabniania i brykietowania słomy pociętej i niepociętej 
Tab. 1. List of significant safety hazards associated with devices to crumbling and to briquetting of cut up and not cut up straw during service and exploitation 
 

Lp. Sytuacja generująca 
zagroŜenie 

Rodzaj zagroŜenia Miejsce powstania 
zagroŜenia 

Zapobieganie powstawaniu zagroŜenia Sprawdzanie maszyny zapobiegające powstawaniu zagroŜenia lub ogranicza-
jące zagroŜenie do poziomu akceptowalnego 

Utrata stateczności Maszyna 1. Równomierny rozkład masy. 
2. Twarde równe i poziome podłoŜe. 
3. Stopy maszyny amortyzowane – tłumią drgania ge-

nerowane przez wirniki bijaków i wentylatora. 

1. Sprawdzenie przez pomiar: 
- pochylanie we wszystkich kierunkach o kąt 8,5o,  
- obciąŜanie siłą boczną 200 N, 
podczas badań nie wykazuje zachwiania równowagi. 
 

Maszyna 1. Twarde równe i poziome podłoŜe. 
2. Podwieszanie maszyny w uchach zawiesi. 
3. Łapy wózka widłowego wsuwane w odpowiednie 

miejsce. 

Sprawdzenie: pomiar i oględziny. 
Właściwe zapisy w instrukcji obsługi. Odpowiedni sposób podwieszenia 
urządzenia przy wyładunku ze środków transportowych i odpowiednie środki 
i urządzenia wyładunkowe (dźwignice, wózki widłowe, ładowacze). Ozna-
kowanie miejsc na maszynie. 

1.  Ustawianie maszy-
ny,  
pierwszy montaŜ  
i rozruch. 

Zgniecenie 

Osłony, elementy 
regulowane 

1. Osłony demontowalne. 
2. Elementy regulowane, gdy maszyna dostarczana jest 

w częściach  

Sprawdzenie: pomiar i oględziny. 
Właściwe zapisy w instrukcji obsługi dotyczące sposobu postępowania, sto-
sowania odzieŜy ochronnej, uŜycia zwykłych lub specjalnych narzędzi. 
Zgodne z normami osłony mechanizmów.  

Zgniecenie. 1. Osłony (montaŜ/ 
demontaŜ). 

2. Elementy robocze. 
Cięcie, odcięcie 
(zranienie). 

Ostre krawędzie ele-
mentów roboczych. 

2. Usuwanie zapchań, 
czyszczenie wnętrza 
maszyny, wymiana 
elementów robo-
czych, regulacje. 

Wplątanie. Wirnik z elementami 
roboczymi. 

1. Właściwe osłony pełne. 
2. Czytelne piktogramy. 
3. Prace obsługowe przy całkowicie odłączonym od 

zasilania urządzeniu. 

Sprawdzenie: pomiar i oględziny. 
Właściwe zapisy w instrukcji obsługi dotyczące sposobu postępowania, sto-
sowania odzieŜy ochronnej, uŜycia zwykłych lub specjalnych narzędzi. 
Zgodne z normami osłony mechanizmów. 

Cięcie, odcięcie 
(zranienie). 

Ostre krawędzie. 1. Prace obsługowe przy całkowicie odłączonym od 
zasilania urządzeniu. 

2. Zaokrąglenie naroŜy. 
3. Zatępienie ostrych zakończeń blach. 
4. Usunięcie szorstkich powierzchni. 
5. Rozmieszczenie punktów smarowania. 

3. Smarowanie i kon-
serwacja. 

Wplątanie. 1. Przekładnie. 
2. Wirnik z elemen-

tami roboczymi. 
3. WOM, WPT. 

1. Prace obsługowe przy całkowicie odłączonym od 
zasilania urządzeniu. 

2. Właściwe osłony pełne. 
3. Czytelne piktogramy. 

Sprawdzenie: pomiar i oględziny. 
Właściwe zapisy w instrukcji obsługi dotyczące sposobu postępowania, sto-
sowania odzieŜy ochronnej. Zgodne z normami osłony mechanizmów i barie-
ry ochronne. Sprawdzenie rozmieszczenia punktów smarowania. Oznakowa-
nie miejsc na maszynie. 

4.  Wyrzucanie przed-
miotów w kierunku 
operatora lub osób 
postronnych. 

Uderzenie. Otwór wyrzutowy. 1. Ukierunkowanie otworu wyrzutowego. 
2. Odległości bezpieczeństwa od stanowiska operatora. 

Sprawdzenie: pomiar i oględziny. 
Właściwe zapisy w instrukcji obsługi. Zgodne z normami osłony mechani-
zmów i bariery ochronne (odległości bezpieczeństwa).  

5. Praca maszyny pod 
obciąŜeniem, za-
pchania, przebicie. 

ZagroŜenia elek-
tryczne. 

Silnik, instalacja 
elektryczna. 

1.Obudowy części czynnych i instalacja w stopniu 
ochrony IP5X. 

 2. Części metalowe podłączone do przewodu ochron-
nego. 

3. Wyłącznik silnika w stopniu ochrony IP4X. 

Sprawdzenie przez pomiar.  
Właściwe zapisy w instrukcji obsługi. Zgodne z normami rozwiązania doty-
czące instalacji elektrycznej. 

 
 


