
Prasa mechaniczna przeznaczona jest do obróbki plastycz-
nej na zimno metali lub innych materia�ów sk�adaj�cych si� 
cz��ciowo z metali. Mo�e by� tak�e stosowana do obróbki 
innych materia�ów, jak tektura, tworzywa sztuczne, proszki 
metali. Cykl pracy prasy mechanicznej obejmuje wszystkie 
stany wyst�puj�ce podczas przej�cia suwaka z po�o�enia 
wyj�ciowego – górnego zwrotnego punktu (GZP) do dolnego 
zwrotnego punktu (DZP) i z powrotem do po�o�enia wyj�cio-
wego. Punkty zwrotne wyznaczaj� skok suwaka prasy. W cy-
klu pojedynczym, ka�dy skok roboczy suwaka jest inicjowany 
przez operatora; w cyklu automatycznym, po jednorazowym 
zainicjowaniu ruchu, suwak powtarza skoki ci�gle b�d� 
z przerwami. Energia powoduj�ca ruch suwaka jest przeka-
zywana przez ko�o zamachowe i sprz�g�o albo za pomoc� 
nap�du bezpo�redniego (bezsprz�g�owo). Stosowane s� 
sprz�g�a sztywne (zapadkowe) i sprz�g�a zaciskowe (cierne). 
Sprz�g�o sztywne, po w��czeniu, nie mo�e by� roz��czone do 
chwili wykonania przez suwak pe�nego skoku lub jego cz��ci. 
Sprz�g�o zaciskowe (cierne) umo�liwia od��czenie nap�du 
w dowolnym momencie cyklu roboczego.

Zagro�enia i ich lokalizacja

� Mechaniczne:
– odci�ciem, zgnieceniem, uderzeniem w przestrzeni ro-

boczej (suwak, poduszka ci�gowa, cz��ci przyrz�dów, 
wyrzutniki wyrobów itp.);

– wpl�taniem, pochwyceniem, zgnieceniem przez rucho-
me elementy nap�du (silnik, ko�o zamachowe, przek�ad-
nia, wyposa�enie hydrauliczne, pneumatyczne itp.); 

– upadkiem i wyrzuceniem cz��ci przyrz�dów, przedmio-
tów obrabianych, odpadów itp.;

– wytryskiem p�ynów pod wysokim ci�nieniem (systemy 
hydrauliczne i pneumatyczne).

� Pora�eniem pr�dem elektrycznym – elementy pod napi�-
ciem podczas normalnej pracy (dotyk bezpo�redni) lub mo-
g�ce znale�� si� pod napi�ciem wskutek uszkodzenia (dotyk 
po�redni);

Prasa mechaniczna

Wymagania i dzia�ania dostosowawcze

Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

Elementy sterownicze

Elementy sterownicze, które maj� wp�yw na bez-
piecze	stwo pracowników, powinny by� widoczne 
i mo�liwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio 
oznakowane (§ 9 ust. 11).

Prasa mechaniczna – powinna by� wyposa�ona w elementy sterownicze do 
uruchamiania, zatrzymywania normalnego i awaryjnego, wyboru rodzaju pra-
cy (skoki pojedyncze lub praca ci�g�a) i sterowania (r�czne, no�ne).

� Ha�asem;

� Drganiami;

� Substancjami szkodliwymi – uk�ady hydrauliczne lub 
pneumatyczne, materia�y stosowane podczas obróbki;

� Zaniedbaniem zasad ergonomii – wymuszona pozycja 
cia�a w czasie pracy, monotypia i monotonia.

Os�ona ko�a
zamachowego

Uk�ad sprz�g�owo-
-hamulcowy

Ko�o pasowe
nap�dzaj�ce

Powierzchnia
mocuj�ca suwaka

Ko�o zamachowe

Pasy

Peda�

Stó�

Suwak

P�yta sto�u
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Elementy sterownicze cd.

Elementy, o których wy�ej mowa, powinny by� usy-
tuowane poza strefami zagro�enia w taki sposób, 
aby ich obs�uga nie powodowa�a dodatkowych za-
gro�e	; nie mog� one stwarza� tak�e jakichkolwiek 
zagro�e	 w zwi�zku z przypadkowym zadzia�aniem 
(§ 9 ust. 2).

Usytuowanie i identyfikacja
Elementy do uruchamiania i zatrzymywania prasy powinny:
� by� umieszczone poza strefami zagro�enia, w polu widzenia operatora; za-
lecana wysoko�� od pod�o�a – od 0,6 do 1,4 m;
� by� mo�liwe do zidentyfikowania przez:

– kodowanie barwami: uruchamianie – zielona lub bia�a; zatrzymanie – 
czerwona lub czarna; zatrzymanie awaryjne – wy��cznie czerwona na 
�ó�tym tle;

– oznakowanie piktogramami lub w inny sposób.

Ochrona przed zagro�eniami
� R�czne elementy do uruchamiania nie powinny wystawa� ponad obu-
dow� lub powinny by� os�oni�te (ko�nierzem) b�d� umieszczone we 
wg��bieniach; peda�y – obudowane tak, aby dost�p do nich by� mo�-
liwy tylko z jednej strony i tylko jedn� stop�; prze��czniki wielopo�o�e-
niowe wyboru rodzaju pracy lub systemu ochrony – prze��czalne za 
pomoc� specjalnego klucza lub po wprowadzeniu has�a itp.; pulpity prze-
stawne powinny by� zabezpieczone przed przypadkowym przemieszczeniem 
i niezamierzonym zadzia�aniem na elementy sterownicze;
� Elementy sterownicze powinny mie� g�adkie powierzchnie i zaokr�glone 
kraw�dzie;
� Opór elementów sterowniczych nie powinien by� mniejszy od 5 N.

Uk�ad sterowania

Uk�ady sterowania maszyn powinny zapewnia� bez-
piecze	stwo i by� dobierane z uwzgl�dnieniem mo�-
liwych uszkodze	, defektów oraz ogranicze	, jakie 
mo�na przewidzie� w planowanych warunkach u�yt-
kowania maszyny (§ 11).

� Nale�y sprawdzi� czy w trakcie u�ytkowania maszyny wyst�powa�y uszko-
dzenia w uk�adzie sterowania, prowadz�ce do niespe�nienia lub niew�a�ciwego 
spe�niania okre�lonych funkcji, np. niezadzia�anie lub niew�a�ciwe zadzia�anie 
po uaktywnieniu elementu sterowniczego, zak�ócenia w dzia�aniu urz�dze	 
blokuj�cych oraz nadzoruj�cych GZP.
� Sprawdzi� czy do w��czania hamulca lub wy��czania sprz�g�a s� stosowa-
ne spr��yny �ciskane.
� Zatrzymywanie awaryjne – pierwsze	stwo przed innymi funkcjami we 
wszystkich rodzajach pracy.
� W przypadku modyfikacji uk�adu sterowania, nale�y zapewni� jego zgod-
no�� z wymaganiami PN-EN 692.
� Zastosowanie elektroczu�ych urz�dze	 ochronnych (UOE) z aktywnymi opto-
elektronicznymi urz�dzeniami ochronnymi (AUO) w postaci kurtyn �wietlnych 
oraz os�on blokuj�cych wcze�niej otwieranych, os�on blokuj�cych i steruj�cych 
z ryglowaniem i urz�dze	 sterowania obur�cznego przy obs�udze produkcyjnej – 
wymaga uk�adu kategorii 4 wg PN-EN 13849-1.
W razie uszkodzenia elementów zwi�zanych z bezpiecze	stwem w urz�-
dzeniach ochronnych takich jak UOE jako AUO, os�ony blokuj�ce wcze�niej 
otwierane lub urz�dzenia sterowania obur�cznego nie powinno by� mo�liwe 
niezamierzone uruchomienie oraz zainicjowanie nast�pnego cyklu pracy – do 
czasu usuni�cia uszkodzenia, a powinno by�:

– zapewnione zachowanie funkcji bezpiecze	stwa urz�dzenia ochronnego;
– mo�liwe zatrzymanie maszyny podczas niebezpiecznego ruchu;
– mo�liwe zatrzymanie prasy natychmiast – podczas niebezpiecznej fazy 

ruchu zamykania, a najpó�niej (np. uszkodzenie poza faz� ruchu zamy-
kaj�cego) przed zako	czeniem cyklu pracy.

W tym celu elementy systemów sterowania odpowiedzialne za bezpiecze	-
stwo powinny spe�nia� wymagania kategorii 4 – wg PN-EN 13849-1.

Uwaga: powy�sze nie dotyczy pras z automatycznym podawaniem lub od-
bieraniem, pracuj�cych w cyklu automatycznym i wyposa�onych w os�on� 
blokuj�c� z ryglowaniem.

� Redundancja i nadzorowanie systemów sterowania uk�adami sprz�g�owo-
hamulcowymi oraz nadzorowanie wybiegu powinny by� przewidziane w celu 
ochrony operatora we wszystkich przypadkach, w których system ochrony

– 2 –
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nie zapobiega przed dost�pem do strefy niebezpiecznej przed zatrzymaniem 
si� suwaka (GZP), np. dla UOE, os�on blokuj�cych wcze�niej otwieranych, 
urz�dze	 sterowania obur�cznego.
� Sprawdzi� czy przewidziano urz�dzenia umo�liwiaj�ce ruch suwaka pod-
czas ustawiania narz�dzi, konserwacji i smarowania, wykonywanych przy 
dzia�aj�cych os�onach i urz�dzeniach ochronnych. Je�li jest to praktycznie 
niemo�liwe, to powinna by� zapewniona jedna z poni�szych mo�liwo�ci:

– r�czne obracanie wa�em korbowym przy w��czonym zasilaniu;
– urz�dzenie sterownicze podtrzymywane ze spowolnion� pr�dko�ci� su-

waka (mniejsz� ni� 10 mm/s);
– zastosowanie urz�dzenia sterowniczego ograniczaj�cego ruch (urz�-

dzenia krokowego).
� Urz�dzenie steruj�ce podtrzymywane i krokowe – powinny spe�nia� kryte-
ria dla kategorii 2 wg PN-EN 13849-1;
� Uk�ady sterowania urz�dze	 blokuj�cych os�on chroni�cych przed dost�-
pem do stref niebezpiecznych nap�du i mechanizmów przeniesienia nap�du 
– powinny spe�nia� kryteria dla kategorii 1 (wg PN-EN 13849-1);
� Obur�czne urz�dzenia steruj�ce – do ustawiania narz�dzi, obs�ugi smaro-
wania – powinny odpowiada� typowi II (tablica 1 wg PN-EN 574).

Uwaga: peda� no�ny mo�e by� u�ywany jako urz�dzenie steruj�ce podtrzy-
mywane przy zastosowaniu du�ej pr�dko�ci skoku zamykania i aktywnym 
AUO lub przy ma�ej pr�dko�ci zamykania (� 10 mm/s). 

Uruchomienie maszyny 

� Uruchomienie maszyny powinno by� mo�liwe tyl-
ko poprzez celowe zadzia�anie na przeznaczony do 
tego uk�ad sterowania (§ 12 ust. 1).
� Wymagania, o których mowa w ust. 1, stosuje si� do:

– ponownego uruchomienia maszyny po jej za-
trzymaniu, bez wzgl�du na przyczyn� zatrzyma-
nia (§ 12 ust. 2 pkt 1);

– sterowania, w przypadku znacz�cych zmian 
w parametrach pracy maszyny, w szczególno�ci: 
pr�dko�ci i ci�nienia, o ile ponowne uruchomienie 
lub zmiana w jej parametrach pracy stwarzaj� za-
gro�enia (§ 12 ust. 2 pkt 2);

� Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si� do ponownego 
uruchomienia lub zmian parametrów pracy maszyny, 
o ile s� spowodowane prawid�owym cyklem roboczym 
urz�dzenia automatycznego (§ 12 ust. 3).

� Wykonanie skoku przez pras� powinno by� mo�liwe po celowym za-
dzia�aniu na elementy sterownicze. Dotyczy to jej uruchomienia w szcze-
gólno�ci po:

– zmianie rodzaju pracy lub sposobu sterowania;
– zamkni�ciu os�ony blokuj�cej (po jej otwarciu z ró�nych przyczyn);
– r�cznym zresetowaniu systemu bezpiecze	stwa (przywrócenie gotowo-

�ci do pracy);
– zaniku zasilania energi� lub zaniku ci�nienia w sieci;
– zadzia�aniu urz�dzenia nadzoruj�cego stan narz�dzi lub detektora kszta�-

towanych przedmiotów;
– usuni�ciu mechanicznego, blokuj�cego urz�dzenia podtrzymuj�cego 

suwak.
W przypadku zastosowania wi�cej ni� jednego urz�dzenia w��czaj�cego, ruch 
suwaka mo�e nast�pi� tylko przy jednoczesnym uaktywnieniu wszystkich tych 
urz�dze	.

Zatrzymanie normalne

� Maszyny wyposa�a si� uk�ad sterowania przezna-
czony do ca�kowitego i bezpiecznego ich zatrzymy-
wania (§ 13 ust. 1).
� Uk�ad sterowania przeznaczony do zatrzymywania 
maszyny powinien mie� pierwsze	stwo przed uk�a-
dem sterowania przeznaczonym do jej uruchamiania 
(§ 13 ust. 3).

Uk�ad sterowania zatrzymaniem prasy powinien by� nadrz�dny w stosunku do 
uk�adu jej uruchamiania.

Zatrzymanie awaryjne

� Ze wzgl�du na zagro�enia, jakie stwarzaj� maszy-
ny, w zale�no�ci od czasu ich zatrzymywania, wy-
posa�a si� je w urz�dzenia zatrzymania awaryjnego 
(§ 14 ust. 1).

Element sterowniczy urz�dzenia wy��czania awaryjnego powinien mie� kszta�t 
grzybka barwy czerwonej. Sygna� zatrzymania awaryjnego powinien by� nad-
rz�dny w stosunku do pozosta�ych sygna�ów steruj�cych. Urz�dzenie wy��-
czania awaryjnego powinno powodowa� zatrzymanie wszystkich niebezpiecz-
nych ruchów prasy.

– 3 –
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Zatrzymanie awaryjne cd.

Je�eli prasa jest sterowana za pomoc� pulpitu od��czalnego, to urz�dzenie 
wy��czania awaryjnego powinno znajdowa� si� na maszynie, a nie na tym 
pulpicie.

Ochrona przed zagro�eniami powodowanymi spadaj�cymi i wyrzucanymi przedmiotami

� Maszyny wyposa�a si� w �rodki ochrony przed za-
gro�eniami spowodowanymi emisj� lub wyrzucaniem 
substancji, materia�ów i przedmiotów (§ 14 ust. 2).
� Maszyny stwarzaj�ce ryzyko upadku przedmiotów 
lub ich wyrzucenia wyposa�a si� w �rodki ochrony 
odpowiednie do wyst�puj�cego ryzyka (§ 14 ust. 3).

Zastosowanie os�on zapobiegaj�cych nast�pstwom odrzucania i spadania 
przedmiotów, a tak�e wytrysku p�ynów pod ci�nieniem w przypadku uszko-
dzenia przewodów.

Ochrona przed zagro�eniami powodowanymi emisj� oparów

Maszyny stwarzaj�ce zagro�enie emisj� gazu, opa-
rów, p�ynu lub py�u wyposa�a si� w odpowiednie 
obudowy lub urz�dzenia wyci�gowe znajduj�ce si� 
w pobli�u �ród�a zagro�enia (§ 14 ust. 4).

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

Stateczno��

Maszyny oraz ich cz��ci, o ile jest to konieczne dla 
zapewnienia bezpiecze	stwa i zdrowia pracowników, 
mocuje si� za pomoc� odpowiednich zaczepów lub 
innych podobnych urz�dze	 w celu zapewnienia ich 
stateczno�ci (§ 15 ust. 1).

Zamocowanie prasy do pod�o�a bezpo�rednio lub z wykorzystaniem elemen-
tów wibroizolacyjnych – za pomoc� �rub (przez otwory w korpusie).

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

Je�eli wyst�puje ryzyko oderwania lub rozpadni�cia 
si� cz��ci maszyn powoduj�ce zagro�enie dla bez-
piecze	stwa i zdrowia pracowników, pracodawca 
powinien zastosowa� odpowiednie �rodki ochronne 
(§ 15 ust. 2).

Zastosowane w prasie elementy z��czne (np. �ruby, nakr�tki) lub po��czenia 
klejone powinny by� tak wykonane, by niemo�liwe by�o poluzowanie si� 
narz�dzi i cz��ci maszyny.

Ochrona przed zetkni�ciem z elementami ruchomymi

� W przypadku wyst�pienia ryzyka bezpo�redniego 
kontaktu z ruchomymi cz��ciami maszyn, mog�ce-
go powodowa� wypadki, stosuje si� os�ony lub inne 
urz�dzenia ochronne, które zapobiega�yby dost�po-
wi do strefy zagro�enia lub zatrzymywa�yby ruch cz�-
�ci niebezpiecznych (§ 15 ust. 3).
� Os�ony i urz�dzenia ochronne (§ 15 ust. 4):

– powinny mie� mocn� (trwa��) konstrukcj� (§ 15 
ust. 4 pkt 1);

– nie mog� stwarza� zagro�enia (§ 15 ust. 4 
pkt 2);

– nie mog� by� �atwo usuwane lub wy��czane ze 
stosowania (§ 15 ust. 4 pkt 3);

– powinny by� usytuowane w odpowiedniej odle-
g�o�ci od strefy zagro�enia (§ 15 ust. 4 pkt 4);

– nie powinny ogranicza� pola widzenia cyklu 
pracy urz�dzenia (§ 15 ust. 4 pkt 5);

– powinny umo�liwia� wykonywanie czynno�ci 
maj�cych na celu zamocowanie lub wymian� 
cz��ci oraz umo�liwia� wykonywanie czynno�ci 
konserwacyjnych, pozostawiaj�c jedynie ogra-
niczony dost�p do obszaru, gdzie praca ma 
by� wykonywana, w miar� mo�liwo�ci bez zdej-

Elementy ruchome w strefie roboczej
Urz�dzenia ochronne powinny by� dobrane stosownie do rodzaju zastoso-
wanego w prasie sprz�g�a (zaciskowe lub sztywne), rodzaju pracy, rodzaju 
sterowania i nadzorowania ruchu suwaka. Uwzgl�dnia si� nast�puj�ce rodza-
je pracy:

– cykl pojedynczy z r�cznym podawaniem lub odbieraniem;
– cykl automatyczny z r�cznym podawaniem lub odbieraniem;
– cykl automatyczny realizowany wy��cznie z automatycznym podawa-

niem i odbieraniem.
Ochron� nale�y zapewni� za pomoc� nast�puj�cych �rodków lub ich kombi-
nacji:
a) narz�dzi zamkni�tych – o konstrukcji wykluczaj�cej dost�p do strefy na-

rz�dziowej – stempel podczas pracy nie wychodzi na zewn�trz matrycy lub 
wychodzi nie wy�ej ni� 6 mm b�d� zachowano odpowiednie odleg�o�ci 
bezpiecze	stwa zgodne z PN-EN 294 i PN-EN 349;

b) os�on sta�ych – wg PN-EN 953;
c) os�on blokuj�cych z ryglowaniem (PN-EN 953; PN-EN 1088; 

PN-EN 13849-1);
d) os�on steruj�cych z ryglowaniem (PN-EN 953; PN-EN 1088; 

PN-EN 13849-1);
e) os�on blokuj�cych wcze�niej otwieranych (PN-EN 1088; PN-EN 953; 

PN-EN 999);

– 4 –
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mowania os�on i urz�dze	 zabezpieczaj�cych 
(§ 15 ust. 4 pkt 6);

– powinny ogranicza� dost�p tylko do niebez-
piecznej strefy pracy maszyny (§ 15 ust. 4 pkt 
7).

Zastosowane �rodki powinny chroni� wszystkie oso-
by maj�ce dost�p do strefy narz�dziowej podczas 
produkcji, konserwacji, czyszczenia, ustawiania i in-
nych wykonywanych tam czynno�ci.

f) urz�dze� ochronnych elektroczu�ych (UOE) z aktywnymi urz�dzeniami 
optoelektronicznymi (AUO) w postaci kurtyn �wietlnych – odleg�o�ci bez-
piecze	stwa wg PN-EN 999;

g) obur�cznych urz�dze� sterowniczych (PN-EN 574; PN-EN 999);
h) urz�dze� sterowniczych podtrzymywanych i spowolnionej pr�dko�ci 

zamykania (mniej ni� 10 mm/s) – przy ustawianiu narz�dzi.
Os�ony i urz�dzenia ochronne powinny by� dobrane zgodnie z wymaganiami 
uj�tymi w tablicach zamieszczonych w PN-EN 692.
Powy�sze �rodki ochronne powinny chroni� tak�e przed zagro�eniami od 
dodatkowych urz�dze	 podaj�cych i odbieraj�cych, stanowi�cych integraln� 
cz��� prasy. 

Uwagi:
– prasy ze sprz�g�em sztywnym (zapadkowym) powinny by� wyposa�ane 

tylko w �rodki ochronne wymienione w pozycjach a, b, c i d;
– os�ony steruj�ce mo�na stosowa�, gdy otwarta d�ugo�� skoku suwaka 

� 600 mm i g��boko�� sto�u prasy � 1000 mm;
– os�ony steruj�ce powinny by� utrzymane w po�o�eniu otwarcia spr��yn�, 

przeciwwag� lub w inny sposób zabezpieczone przed powrotem do po�o-
�enia pracy i zainicjowania cyklu roboczego;

� UOE z AUO w postaci kurtyn �wietlnych (kurtyny i promienie wi�zki �wia-
t�a) – typ 4 wg PN-EN 61496; zastosowanie – tylko przy prasach ze sprz�g�ami 
zaciskowymi (ciernymi); nie mo�na ich stosowa� na prasach ze sprz�g�em 
sztywnym; podczas normalnej pracy dost�p do strefy niebezpiecznej mo�liwy 
tylko poprzez stref� wykrywania (ochronn�) kurtyny; wznowienie ruchu pra-
sy, po zadzia�aniu kurtyny, wymaga r�cznego resetowania; dost�p do strefy 
mi�dzy kurtyn� i stref� narz�dziow�, a tak�e z boków i z ty�u prasy, powinien 
by� wykluczony – przez zastosowanie dodatkowych �rodków ochronnych (np. 
os�on, UOE z AUO);

Zasady doboru kurtyn �wietlnych, w tym warunków ich stosowania, w powi�-
zaniu z innymi technicznymi �rodkami ochronnymi, okre�laj� PN-EN 692 i PN-
EN 61496;

� urz�dzenia obur�cznego sterowania – typ III C (tablica 1 wg PN-EN 574); 
liczba urz�dze	 równa liczbie operatorów; w przypadku pras ze sprz�g�em 
sztywnym, urz�dzenie obur�cznego sterowania nie mo�e pe�ni� funkcji pod-
stawowego �rodka ochronnego (brak mo�liwo�ci zatrzymania ruchu suwaka 
w dowolnym punkcie w fazie zamykania).

Uwaga: UOE z AUO i urz�dzenia obur�cznego sterowania powinny by� tak 
zlokalizowane, by operator nie zd��y� si�gn�� do strefy narz�dziowej przed 
ustaniem ruchu niebezpiecznego. Dane do obliczenia odleg�o�ci bezpiecze	-
stwa: ca�kowity czas reakcji zatrzymuj�cego si� suwaka i pr�dko�� ruchu ope-
ratora dobiera si� wg PN-EN 999 i PN-EN 692.

Elementy nap�du oraz dodatkowe urz�dzenia

� Elementy nap�du i prze�o�enia – nale�y os�oni�, stosuj�c przynajmniej jed-
no z ni�ej wymienionych rozwi�za	:

– os�ony sta�e – je�eli dost�p do elementów chronionych jest wymagany 
raz na zmian� lub rzadziej; 

– ruchome os�ony blokuj�ce – je�eli dost�p do elementów chronionych 
jest wymagany cz��ciej ni� raz na zmian�;

– os�ony blokuj�ce z ryglowaniem i opó	nionym odryglowaniem – je�eli 
niebezpieczny ruch do elementów chronionych nie zosta�by zatrzymany 
przed dosi�gni�ciem operatora do strefy niebezpiecznej;

� Dodatkowe urz�dzenia – os�oni� (zastosowanie co najmniej jednego 
z wy�ej wymienionych rozwi�za	) lub zabezpieczy� UOE z AUO.
Dobór os�on – wg PN-EN 953; dobór urz�dze	 blokuj�cych i rygluj�cych – wg 
PN-EN 1088; okre�lenie po�o�enia os�on wzgl�dem elementów stwarzaj�cych 
zagro�enie – wg PN-EN 294.
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Wymaganie Dzia�ania dostosowawcze

O�wietlenie miejsc i stanowisk pracy lub konserwacji

� Miejsca i stanowiska pracy lub konserwacji ma-
szyn odpowiednio o�wietla si�, stosownie do wyko-
nywanych czynno�ci (§ 16 ust. 1).

Je�li o�wietlenie ogólne nie zapewnia na stanowisku pracy wymaga	 PN-EN 
12464-1, to nale�y zastosowa� o�wietlenie miejscowe, które wspólnie z ogól-
nym, zapewni spe�nienie tych wymaga	. Do do�wietlania miejsc konserwacji 
i obs�ugi technicznej mo�na stosowa� lampy przeno�ne.

Bezpiecze�stwo przy ustawianiu narz�dzi, konserwacji i smarowaniu 

� Wykonywanie prac konserwacyjnych powinno by� 
mo�liwe podczas postoju maszyny. Je�eli jest to nie-
mo�liwe, w celu wykonania tych prac stosuje si� od-
powiednie �rodki ochronne albo prace te wykonuje 
si� poza strefami niebezpiecznymi (§ 17 ust. 1).

W przypadku braku mo�liwo�ci zastosowania urz�dzenia pozwalaj�cego na 
ruch suwaka podczas ustawiania narz�dzi i wykonywanie innych czynno�ci 
w strefie narz�dziowej (konserwacja, smarowanie itp.), w warunkach dzia�ania 
os�on i urz�dze	 ochronnych, nale�y zapewni� co najmniej jedno z ni�ej wy-
mienionych rozwi�za	:

– r�czne obracanie wa�em korbowym przy wy��czonym zasilaniu (dla pras 
ze sprz�g�em sztywnym zapadkowym i dla pras mimo�rodowych z bez-
po�rednim nap�dem jest to jedyne dopuszczalne rozwi�zanie);

– urz�dzenie steruj�ce podtrzymywane, przy pr�dko�ci suwaka � 10 mm/s;

– urz�dzenie obur�cznego sterowania co najmniej typu II wg PN-EN 574 – 
zapewniaj�ce co najmniej 3 przerwy w cyklu/1 obrót wa�u korbowego;

– urz�dzenie krokowe (ograniczaj�ce ruch – 6 mm/1 impuls);

Uwaga: w przypadku r�cznego obracania wa�em korbowym, np. za pomoc� 
dr��ka, nale�y zapewni�:

– urz�dzenie, które po wy��czeniu nap�du uniemo�liwi ponowne w��cze-
nie sprz�g�a, do czasu zatrzymania si� ko�a zamachowego (np. detektor 
ruchu lub przeka�nik czasowy nienastawialny przez operatora);

– w razie pozostawienia dr��ka, normalna praca nie powinna by� mo�-
liwa;

– cz��� ko�a zamachowego powinna by� widoczna – nale�y upewni� si�, 
�e wykonuje ono obrót.

Od��czanie od zasilania

Maszyny wyposa�a si� w �atwo rozpoznawalne urz�-
dzenia s�u��ce do od��czania od �róde� energii; po-
nowne przy��czenie maszyny do �róde� energii nie 
mo�e stanowi� zagro�enia dla pracowników (§ 18 
ust. 1 pkt 1).

Urz�dzeniem od��czaj�cym pras� od zasilania powinien by� roz��cznik izola-
cyjny (spe�niaj�cy wymagania PN-IEC 60947-3). Roz��cznik g�ówny powi-
nien wyró�nia� si� barw�, mie� tylko jedno po�o�enie otwarcia i zamkni�cia, 
odpowiednio oznaczone (O,I). Zewn�trzny element do uruchamiania ��cznika 
(np. pokr�t�o) powinien umo�liwia� jego zaryglowanie lub zamkni�cie w pozy-
cji otwarcia.

Ochrona przed zagro�eniami pr�dem elektrycznym

Maszyny odpowiednio zabezpiecza si� w celu ochro-
ny pracowników przed zagro�eniami wynikaj�cymi 
z bezpo�redniego lub po�redniego kontaktu z ener-
gi� elektryczn� (§ 19 pkt 3).

Dost�p do wyposa�enia elektrycznego maszyny osobom nieupowa�nionym 
powinien by� uniemo�liwiony przez zastosowanie �rodków wymagaj�cych 
u�ycia specjalnych narz�dzi (np. klucza). Obudowy wyposa�enia elektrycz-
nego powinny zapewni� wymagany stopie	 ochrony przed wnikaniem py�ów 
i cieczy (IP54 wg PN-EN 60529).

Uk�ad sterowania prasy powinien by� zasilany z transformatora.

Zastosowanie uk�adów po��cze	 ochronnych, wykluczaj�cych po��czenie 
w maszynie z przewodem neutralnym – je�eli wyst�puje.

Odpowiednie oznakowanie elementów wyposa�enia elektrycznego. Umiesz-
czenie na obudowie prasy znaku „b�yskawicy”.

Schemat wyposa�enia elektrycznego umieszczony wewn�trz obudowy lub 
niezw�ocznie dost�pny.

1 Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga	 dotycz�cych bezpiecze	stwa i higieny 
pracy w zakresie u�ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 z pó�n. zm.).

Opiniodawca: Józef Gierasimiuk – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pa	stwowy Instytut Badawczy
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