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ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТА ОПЕРАТЕРА ПРИ 
ОБРАДИ МЕТАЛА ПЛАСТИЧНИМ 

ДЕФОРМИСАЊЕМ



Према званичним подацима У 1980, у САД је било око 151000 оператера 
механичких преса.

Ово указује да треба предузети додатне мере заштите оператера на пресама.

Од тога се деси око 20000 ампутација годишње.
Између  1600 и 2000 ( 10 % ) од ових ампутација се десило при раду на механичким 
пресама. 
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Увод



Teшke повреде на раду настају углавном из два разлога:

Нajчeшћи узроци тeшkих и лakших
пoвреда koje су последица лоше 
планираног и организованог радног 
простора су:

 Недовољан радни простор око 
машине;

 Лоше планиран технолошки 
процес; 

 Назаштићеност машине;
 Неисправан алат и опрема;
 Лоша инсталација.

3

 Непрописно уређена радна околина;
 Непоштовање одређених прописа и мера заштите на раду од стране оператера. 

Узроци настанка повреда у производном погону



4 Непознавање процеса рада

Телесни и други 
недостаци

Лоше навике

ПремореностСвесно излагање 
опасности 
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Најчешћи узроци повреда који су последица људског фактора су:



И поред свега што је учињено у погледу конструисања безбедних преса, и даље су 
највећи извор повређивања у металопрерађ.индустр.

Основни конструктивни елементи преса су:

Konструкција и подела преса

Конструктивни елементи пресе
5

 Погонско-енергетски део;
 Преносни део;
 Радни део;
 Носећа конструкција.

Опасности и заштита  при  раду на пресама



Фрикционе пресе Кривајне 
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Механичке  пресе се углавном користе за мања и средња оптерећења и деле се на:

Пресе се деле на: механичке и хидрауличне 



Хидрауличне пресе се користе за већа оптерећења. 
За покретање обрадног система се користи вода или уље. 
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Пресе за сечење и савијање

Подела преса према врсти обраде
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Пресе за пробијање, 
извлачење и сличне обраде



 Пoстављању предмета обраде,
 Вађењу готовог дела,
 Поправљању положаја предмета

обраде у алату,
 Подешавање алата на преси.
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Најчешће повреде на пресама  се јављају при:



Мере заштите на пресама у великој мери зависе од саме конструкције пресе.

И поред тога, сва решења заштите у зони обраде можемо сврстати у 
шест група:

 Алати који својом конструкцијом обезбеђују заштиту;
 Заштитне ограде;
 Наматеријалне баријере ( светлосне завесе );
 Дворучне команде;
 Помоћна средства за постављање и вађење предмета обраде;
 Конструктивни елементи за спречавање нежељеног хода притискивача.
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Опасности и заштита на пресама за пробијање 
и дубоко извлачење



Ови услови се могу обезбедити:

Утицај алата на повређивање Алат затвореног типа

 подешавањем хода тискача
 конструкцијом затвореног алата
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Сигуран алат искључује могућност да се руком доспе између горњег покретног и доњег
непокретног дела алата. Опасност почиње од тренутка када растојање између горњег и 
доњег дела алата буде мање од 100мм (димензија шаке). Опасност више не постоји када 
су ови делови ближи од 6мм (тада прст не може да доспе у опасну зону). 

Алати
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Предности затвореног алата

 Радник је потпуно заштићен;
 Активирање пресе се врши ножном командом;
 Потпуна је заштита и трећих лица.



Заштитном оградом се искључује могућност додира између машине и човека. 
Оне могу бити покретне и непокретне.

Врсте заштитних ограда 
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Зaштитна ограда



Принцип нематеријалних баријера је заснован на прекидању светлосног снопа, 
постављеног испред зоне обраде пресе.

Принцип нематеријалних баријера
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Команде морају бити постављене довољно далеко од опасне зоне

Кретање тискача се омогућује истовременим деловањем на обе команде.

Највећа дозвољена временска разлика за укључивање је 0.5 секунди.
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Дворучне команде



Код укључивања пресе помоћу дворучних команди или када се користе светлосне 
завесе неопходна је примена помоћних средстава за постављање припремка и 
вађење готовог  дела из опасне зоне.
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Помоћна средства за постављање припремка



- решетке заштитног 
уређаја
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Повреде углавном настају провлачењем прстију испод, кроз и изнад заштитног уређаја.

Пресе за сечење лима
Најчешће повреде при раду на овим машинама су:

 Пригњечење прстију притискивачем;
 Одсецање прстију ножевима;
 Посекотине прстију и шаке предметом обраде.

Пресе  за сечење и савијање лима



Пресе за савијање лима
Пресе за савијање лима су конструктивно сличне маказама 
за сечење лима.

Разлика је у томе што је уместо ножева алат за савијање.
Број повреда код ових преса је знатно мањи јер су руке 
оператера доста удаљене од опасне зоне.
Најчешћи извори повреда су  алат и предмет обраде.
Основни принцип заштите је онемогућавање радника да 
руком доспе у опасну зону.
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Закључак

Узроци повреда на раду могу бити
конструктивне и организационе природе:
- Положај машине у оквиру погона;
- Основни технички подаци пресе;
- Начин преношења предмета обраде;
- Начин притезања и подешавања алата;
- Организација радног места, ЗНО;
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Потребно је придржавати се и следећих   
упутстава:
Пре почетка рада преса треба да уради
неколико циклуса на’празно’;

Приликом сваког оштећења и 
интервенције зауставити пресу;

- Пре било какве поправке пресе тражити 
сагласности одговорног лица;

- Не почињати са радом без претходних 
инструкција одговорног лица.


