
Tokarka uniwersalna przeznaczona jest do nada-
wania kszta�tów przedmiotom metalowym. Odbywa si� 
to poprzez zdejmowanie warstwy metalu metod� skra-
wania. Dopuszczalne jest obrabianie innych materia�ów 
o w�asno�ciach skrawalnych jak tworzywa sztuczne, 
drewno itd. Mechaniczne skrawanie materia�u jest mo�-
liwe dzi�ki nadaniu obrabianemu przedmiotowi ruchu 
obrotowego, a narz�dziu ruchu posuwistego wzd�u� 
tworz�cej i ruchu wg��bnego. Przedmiot obrabiany mo-
cuje si� w uchwycie tokarskim lub w k�ach, a narz�dzie 
w imaku no�owym lub koniku. Poza tokarkami uniwer-
salnymi stosowane s�: tokarki k�owe, karuzelowe, wie-
lono�owe, rewolwerowe, pó�automaty tokarskie i auto-
maty tokarskie oraz tokarki specjalistyczne: zataczarki, 
tokarki do wa�ów korbowych, tokarki kopiarki itp. 

Zagro�enia
� kontakt operatora z uchwytem tokarskim lub obra-

bianym przedmiotem w czasie ich ruchu obrotowe-
go – spowodowany brakiem lub niedostatecznym 
os�oni�ciem uchwytu lub obrabianego materia�u; 

� wyrzut obrabianego materia�u, narz�dzi lub cz��ci 
obrabiarki – spowodowany nieprawid�owym moco-
waniem obrabianego materia�u, pozostawieniem 
klucza w gnie�dzie uchwytu tokarskiego, zastosowa-
niem nieprawid�owych parametrów skrawania itp.;

Tokarka uniwersalna

� kontakt operatora z wiórem wst�gowym lub odpry-
skowym – spowodowany powstawaniem wiórów 
o wysokiej temperaturze i ostrych kraw�dziach;

� utrata stateczno�ci obrabiarki lub jej cz��ci;
� kontakt operatora z ruchomymi elementami nap�du;
� potkni�cie i po�lizgni�cie si� – spowodowane nie-

skutecznym zabezpieczeniem przed rozrzucaniem 
na posadzk� wiórów lub rozlaniem ch�odziwa, ole-
jów itp.; 

� pora�enie pr�dem elektrycznym;
� ha�as, wibracja, zapylenie;
� po�ar.

Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Elementy sterownicze

Elementy do uruchamiania i normalnego za-
trzymania i nastawiania wysoko�ci sto�ów po-
winny by�:

� widoczne, oznakowane i �atwe 
do zidentyfikowania,

� usytuowane poza stref� niebezpieczn�,

� zabezpieczone przed przypadkowym 
zadzia�aniem.

Oznakowanie: umiejscowienie czytelnych napisów w j�zyku pol-
skim lub zrozumia�ych symboli. 

Wprowadzenie barwnego oznakowania elementów: uruchamianie 
– zielony; normalne zatrzymanie – czerwony.

Umiejscowienie elementów co najmniej 600 mm nad pod�og� lub 
podestem izolacyjnym i w oddaleniu od miejsca skrawania lub in-
nych miejsc niebezpiecznych.

Zag��bienie przycisków w obudowie lub w ko�nierzach.
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Zabezpieczenie przed oparzeniami i odmro�eniami

Cz��ci o wysokiej lub bardzo niskiej tempera-
turze powinny by� zabezpieczone.

Zabezpieczenie obs�uguj�cego oraz pracuj�cego na s�sied-
nim stanowisku przed gor�cymi wiórami, które wyst�puj� nawet 
w przypadku stosowania ch�odziwa. 

Uwaga:
Szczególnie niebezpieczne s� wióry wst�gowe, powstaj�ce pod-
czas obróbki m.in. niektórych gatunków stali. Nale�y przeciwdzia-
�a� ich powstawaniu wszelkimi sposobami, np.: przerywa� posuw, 
stosowa� �amacze wiórów.

Znaki bezpiecze�stwa 

Na obrabiarce powinny by� umieszczone zna-
ki bezpiecze	stwa.

Umieszczenie na maszynie znaków ostrzegaj�cych o mo�liwo�ci 
kontaktu z ruchomymi elementami, o niebezpiecze	stwie pora�e-
nia pr�dem elektrycznym itp.

Oznakowanie miejsc gro��cych potkni�ciem lub uderzeniem bar-
wami bezpiecze	stwa.

Stosowanie maszyn zgodnie z przeznaczeniem

Obrabiarka powinna by� stosowana zgodnie 
z przeznaczeniem okre�lonym przez produ-
centa.

U�ytkowanie obrabiarki podczas wszelkich prac zgodnie z zale-
ceniami okre�lonymi przez producenta maszyny w dokumentacji 
techniczno-ruchowej.

Bezpiecze�stwo przy konserwacji maszyn

Obrabiarek w ruchu nie wolno naprawia�, 
czy�ci� i smarowa�.

Wykonanie wszelkich prac konserwacyjnych, nastawczych i na-
prawczych podczas postoju maszyny.

Od��czanie od zasilania

Obrabiarka powinna by� wyposa�ona w �atwo 
rozpoznawalne i oznakowane urz�dzenie do 
od��czania dop�ywu energii elektrycznej.

Zamontowanie od��czania dop�ywu energii w postaci roz��czni-
ka izolacyjnego, wy��cznika samoczynnego lub zestawu wtyczka 
gniazdo. Oznaczenie roz��cznika lub wy��cznika w�./wy�.(I/0).

Wy��cznik nie mo�e by� umiejscowiony po tej samej stronie obra-
biarki, co w��czniki uruchamiania i zatrzymywania. 

Wy��cznik musi by� oznakowany napisem w j�zyku polskim lub 
innym zrozumia�ym znakiem.

Bezpieczny dost�p do ró�nych miejsc maszyny w zwi�zku z jej u�ytkowaniem

Nale�y zapewni� bezpieczny dost�p i przeby-
wanie pracowników w obszarze produkcyjnym 
oraz strefach ustawiania i konserwacji.

Zapewnienie przej�� mi�dzy obrabiark� a innymi urz�dzenimi lub 
�cianami przeznaczonymi tylko do obs�ugi tych urz�dze	 o sze-
roko�ci co najmniej 0,75 m. Zapewnienie przej�� o szeroko�ci co 
najmniej 1 m w przypadku ruchu dwukierunkowego.
Zapewnienie w przej�ciach posadzki o równej, g�adkiej, lecz nie�li-
skiej powierzchni.

Ochrona przed po�arem i wybuchem

Maszyn� nale�y zabezpieczy� przed ryzykiem 
po�aru i wybuchu.

Zabezpieczenie wyposa�enia obrabiarki przed zwarciem i przeci�-
�eniem i zapewnienie w�a�ciwego stopnia ochrony.

Ochrona przed zagro�eniami pr�dem elektrycznym

Wyposa�enie elektryczne obrabiarki powin-
no zapewni� ochron� obs�uguj�cych przed 
pora�eniem elektrycznym.

Zastosowanie w�a�ciwych �rodków ochrony przeciwpora�eniowej, 
zarówno przed dotykiem bezpo�rednim, jak i po�rednim.
Stopie	 ochrony wszystkich podzespo�ów elektrycznych powinien 
wynosi� minimum IP54.
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Zainstalowanie ssawy pod��czonej do urz�dze	 wyci�gowych 
w przypadku obróbki du�ej ilo�ci elementów z �eliwa lub tworzyw 
sztucznych.

Stateczno��

Obrabiarka oraz jej cz��ci powinny by� trwale 
przymocowane.

Umocowanie maszyny do pod�o�a zgodnie ze wskazaniami produ-
centa.

Dok�adne umocowanie wszystkich cz��ci maszyn.

Ochrona przed nast�pstwami oderwania lub rozpadni�cia si� cz��ci maszyn

Obrabiarka powinna by� wyposa�ona w za-
bezpieczenie przed skutkami oderwania lub 
rozpadni�cia si� cz��ci maszyny.

Zapewnienie os�on o dostatecznej wytrzyma�o�ci chroni�cych 
przed skutkami oderwania si� i upadku lub wyrzucenia cz��ci ma-
szyny.

Ochrona przed ruchomymi elementami przenoszenia nap�du

Mechanizmy nap�dowe obrabiarki 
powinny by� os�oni�te.

Zamontowanie sta�ych os�on wszystkich mechanizmów nap�do-
wych, w tym równie� przek�adni zmianowych (gitary), ko	cówki 
wrzeciona, nap�dzanych �rub i wa�ków poci�gowych itp. Os�ony 
sta�e to takie, których nie mo�na zdemontowa� lub otworzy� bez 
u�ycia narz�dzi. 

Mo�na zastosowa� os�ony z siatk� o odpowiedniej wielko�ci oczek 
lub perforowane, które uniemo�liwi� kontakt z elementami rucho-
mymi. 

Dopuszcza si� stosowanie os�on ruchomych wyposa�onych 
w uk�ad wy��czaj�cy nap�d maszyny przy otwartej os�onie.

Ochrona przed ruchomymi elementami bior�cymi bezpo�redni udzia� w procesie pracy

Ruchome elementy maszyny powinny by� 
os�oni�te lub zabezpieczone w inny sposób.

Os�oni�cie wszystkich elementów ruchomych, do których dost�p 
musi mie� obs�uguj�cy, w tym uchwytu tokarskiego lub tarczy za-
bierakowej i zabieraka oraz przedmiotu obrabianego. 

W obrabiarkach z nap�dzanym mechanicznie suportem narz�dzio-
wym nale�y równie� os�oni� miejsca zgniatania powstaj�ce w prze-
strzeni pomi�dzy suportem narz�dziowym a sta�ymi elementami 
maszyny (korpusem, konikiem).

Elementy te nale�y os�oni� os�onami ruchomymi, przy czym nale�y 
je wyposa�y� w urz�dzenia blokuj�ce uniemo�liwiaj�ce ods�oni�-
cie strefy niebezpiecznej w czasie ruchu maszyny.

Uwaga:
Prawid�owo skonstruowana os�ona strefy skrawania mo�e zabez-
piecza� równie� przed zagro�eniami powodowanymi wyrzucanymi 
wiórami i kluczem uchwytu tokarskiego oraz przed zachlapywa-
niem obs�uguj�cego emulsj� ch�odz�c�.

O�wietlenie miejsc i stanowisk pracy lub konserwacji

O�wietlenie powinno by� stosowne 
do wykonywanych czynno�ci. 

Zapewnienie odpowiedniego rodzaju o�wietlenia, �róde� �wiat�a 
i opraw, z uwzgl�dnieniem jego nat��enia i równomierno�ci, barwy. 

wiat�a nie mog� powodowa� efektu stroboskopowego.
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Widoczno�� miejsc niebezpiecznych

Operator powinien mie� mo�liwo�� sprawdze-
nia z miejsca sterowania, czy nikt nie znajduje 
si� w strefie niebezpiecznej.

Wymaganie to w przypadku ma�ych obrabiarek jest spe�nione.

Uruchomienie maszyny

Uruchomienie maszyny powinno by� mo�liwe 
tylko poprzez celowe zadzia�anie na uk�ad ste-
rowania w przypadku:

• ponownego uruchomienia po jej 
zatrzymaniu, bez wzgl�du na przyczyn� 
zatrzymania,

• znacz�cych zmian w parametrach pracy 
maszyny. 

Zastosowanie rozwi�za	 technicznych uniemo�liwiaj�cych samo-
czynne uruchomienie w przypadku ponownego dop�ywu napi�cia 
zasilaj�cego, po jego zaniku.

Zatrzymywanie normalne

Obrabiarka powinna by� wyposa�ona w uk�ad 
sterowniczy przeznaczony do ca�kowitego 
i bezpiecznego zatrzymania maszyny lub jej 
cz��ci. Uk�ad do zatrzymania powinien by� 
nadrz�dny przed uk�adem przeznaczonym do 
jej uruchomienia. 

Wyposa�enie obrabiarki w jeden element sterowniczy przeznaczo-
ny do zatrzymania nap�du maszyny. 

Zapewnienie takich rozwi�za	 technicznych, by uk�ad sterowania 
do zatrzymania obrabiarki by� nadrz�dny przed uk�adem jej uru-
chomienia.

Zapewnienie takiego sposobu zatrzymania maszyny, który od��czy 
wszystkie nap�dy od �ród�a zasilania.

Zatrzymanie awaryjne 

Obrabiarka powinna by� wyposa�ona 
w uk�ad do zatrzymania awaryjnego.

Wyposa�enie obrabiarki w uk�ad sterowania przeznaczony do awa-
ryjnego zatrzymania maszyny.

Element sterowniczy przeznaczony do zatrzymania awaryjnego 
powinien mie� kszta�t „grzybka” koloru czerwonego na tle �ó�tym.

Ochrona przed zagro�eniami powodowanymi wyrzucanymi przedmiotami

Maszyna powinna by� wyposa�ona w �rodki 
ochrony przez wyrzutem obrabianego 
materia�u. 
 

Zapewnienie prawid�owego mocowania przedmiotu obrabianego.

Zapewnienie takiej konstrukcji os�ony strefy obróbki, aby nie mo�-
na by�o uruchomi� obrabiarki z kluczem pozostawionym w gnie�-
dzie uchwytu tokarskiego.

Zastosowanie os�ony chroni�cej obs�uguj�cego oraz pracuj�cego 
na s�siednim stanowisku lub przed wiórami odpryskowymi.

Zapewnienie takiego stanu technicznego obrabiarki, aby nie by�o 
mo�liwo�ci wyrzucenia �adnej cz��ci maszyny.

Ochrona przed emisj� gazów, py�ów i p�ynów

Obrabiarka powinna by� wyposa�ona 
w obudowy lub urz�dzenia wyci�gowe.

Wyposa�enie maszyny w skuteczne zabezpieczenie przed zachla-
pywaniem obs�uguj�cego emulsj� ch�odz�c� oraz rozlewaniem na 
posadzk� emulsji ch�odz�cej i olejów.


