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1. Wprowadzenie. 

 

Niniejsza instrukcja eksploatacyjna stanowi integralną część prościarki do drutu i 

jako taka powinna być dostępna dla wszystkich osób wykonujących prace przy 

urządzeniu, oraz podczas wykonywania działań prewencyjnych, konserwacyjnych 

i naprawczych z nią związanych. 

Dostępność instrukcji eksploatacyjnej pozwala prawidłowo użytkować urządzenie oraz wpływa 

bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich osób wchodzących w interakcję z 

prościarką do drutu. 

 

Każda inna forma wykorzystania i użytkowania prościarki do drutu niezgodna z 

formą opisaną w niniejszej instrukcji eksploatacyjnej jest zabroniona. 

 

UWAGA! W celu optymalnego i bezpiecznego eksploatowania prościarki do drutu, 

należy uważne zapoznać się i stosować w całości do zaleceń zawartych niniejszej 

instrukcji eksploatacyjnej. 

 

UWAGA! Urządzenie zostało wykonana w wersji dla operatorów nie będących 

osobami niepełnosprawnymi. W przypadku obsługi urządzenia przez osoby 

niepełnosprawne prościarka do drutu powinna zostać odpowiednio dostosowana. 

 

UWAGA! Zaleca się, aby każda osoba, która odbyła szkolenie z zakresu 

bezpieczeństwa obsługi, zasady działania i ryzyka stwarzanego przez prościarkę do 

drutu oraz została oddelegowana do jej obsługi przeczytała niniejszą instrukcję i 

złożyła swój czytelny podpis w załączonym na końcu formularzu. 

 

UWAGA!  

Zmiany w konstrukcji, wyposażeniu i osprzęcie pozostają zastrzeżone w interesie dalszego 

rozwoju. Niniejszy dokument bez naszej zgody nie może być powielany, udostępniany osobom 

trzecim ani też przez nie wykorzystywany. 

 

 

Instrukcję sporządziła firma  TÜV Nord Polska 

40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29  

Osoba wykonująca instrukcję: insp. Olgierd Gajda   

tel. +48327864646  

Mobile: 883 319 599  

o.gajda@inspektor.tuv-nord.pl 
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1. PRZEDMIOT I PRZEZNACZENIE. 

 

Przedmiotem niniejszej instrukcji eksploatacyjnej jest prościarka DO DRUTU PRE 6-8/14 

wyprodukowane przez firmę: 

PPHU OLMET Marcin Olender 

Rupin 2; 18-500 Kolno 

Instrukcja została opracowana zgodnie z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2006/42/WE 

dotyczącej maszyn oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w 

sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228), wprowadzające ww. 

dyrektywę do prawodawstwa polskiego 

Ponadto z: 

• Rozp. Min. Pracy i Polit. Socjal. z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tj. Dz.U. z 2003 

r. Nr 169, poz. 1650; zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330). 

• Kodeks pracy (ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. 

z 2007r. Nr 89, poz. 589). 

 

1.1 Przeznaczenie – informacje ogólne. 

Prościarka do drutu PRE 6-8/14 służy do prostowania drutu w przedziale od Ø2 do Ø12 mm. Jako 

podstawowa oferowana jest prościarka do drutów Ø6 mm i Ø8 mm. Jako opcjonalne, ofertowane są 

prościarki wyposażone w rolki służące do prostowania innych średnic drutu – według zamówienia - 

istnieje możliwość doposażenia maszyny w inne, wskazane przez klienta rolki zabieraka w zakresie 

średnic od Ø2mm do Ø12 mm . 

Prostownica do drutu posiada 14 rolek prostujących oraz dwie ruchome rolki prowadzące górna i 

dolna. 

Urządzenie wyposażono w silnik jednofazowy 0,55kW 1400 obr/min (ALPHAONE – OMEC 

MOTORS), posiada trwałą konstrukcje nośna wykonaną ze stali oraz widoczny panel z elementami 

sterowania wraz z wyłącznikiem zatrzymania awaryjnego STOP. 

Urządzenie może być obsługiwane przez jednego operatora. Jedynie podczas niektórych prac 

konserwacyjnych i prewencyjnych oraz prac związanych z transportem urządzenia wymagana 

jest do pomocy druga osoba. 

 

1.2 Tabliczka znamionowa. 

 

 

Fot. nr 1 
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1.3 Budowa prościarki do drutu PRE 8-6/14. 

 

Dane techniczne: 

• producent:                                                                                                                OLMET 

• średnica prostowanego drutu:                                                                               6 – 8 mm 

• wysokość:                                                                                                              112,5 cm 

• szerokość:                                                                                                                  90 cm 

• głębokość (w podstawie):                                                                                           39 cm 

• waga:                                                                                                                          70 kg 

• ilość rolek prostujących:                                                                                              14 szt. 

• ilość rolek prowadzących:                                                                                             2 szt. 

• konstrukcja zawiera łożyska toczne                                                                            18 szt. 

• zasilanie:                                                                                       230V; 50HZ; INS.F IP 54 

• obroty:                                                                                          1400 obr/min / 70 obr/min 

• udźwig zestawu:                                                                                                     ok. 53 kg 

• rolki prostujące są nawęglane a następnie ulepszane cieplnie 

• regulacja rolek na otworach fasolkowych przy pomocy:                                            klucza 

 

 

Elementami składowymi PROSTOWNICY DO DRUTU PRE 6-8/14 są: 

➢ Ogólna budowa prościarki do drutu PRE 6-8/14 

 

 

Fot. nr 2 

 

 

OPIS: 

1. Panel sterowania (zasilająca skrzynka elektryczna z elementami sterowania). 
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Fot. nr 3 

 

2. Silnik elektryczny jednofazowy + przekładnia 

• Silnik: 

           Prościarka do drutu wyposażona w silnik jednofazowy 0,55kW 1400 obr/min 

           (AlphaOne – Omec Motors) - obudowa 80; wałek ø19; zabezpieczenie termiczne, drugi 

           kondensator (rozruchowy) 230V; 50HZ; INS.F IP 54. 

 

 

Fot. nr 4 

 

• Przekładnia: 

Przekładnia 50 i: 20 obroty na wyjściu przekładni ok. 70/min; udźwig zestawu ok. 53kg Nm, 

sf=1.2 wysoki współczynnik pracy; wał jednostronny VMR 50 (umożliwiający mocowanie); 

wyjście od strony napędowej wału/wał ø 25mm. 

 

3. Stalowa konstrukcja nośna prościarki do drutu. 

 

 

Fot. nr 5 

 

4. Dwie ruchome rolki prowadzące (do drutu od ø6 oraz ø8 stalowego ocynkowanego, miedzianego 

    itp.) górna i dolna. 
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Fot. nr 6 

 

5. Zestaw rolek prostujących 14szt. 

 

 

Fot. nr 7 Rolki prostujące (14 szt.) + śruby mocujące rolki i łożyska toczne 

                                             

                      Fot. nr 8 Ułożenie pionowe rolek (7 szt.)      Fot. nr 9 Ułożenie poziome rolek (7 szt.) 

 

6. Stalowe osłony chroniące przestrzeń roboczą prościarki do drutu. 

 

 

Fot. nr 10 

 

7. Tuleja do wprowadzania drut – wlot prościarki do drutu. 

                                             

Fot. nr 11 

 



8 

 

 

2. MONTAŻ I INSTALACJA. 

 

2.1 Pakowanie i magazynowanie. 

Rodzaj i wytrzymałość opakowania powinny być dostosowane do odległości i używanego środka 

transportu oraz co się z tym wiąże, potencjalnego ryzyka związanego z transportem. 

Magazynowanie prościarki do drutu nie pociąga za sobą żadnych wymagań poza odpowiednim 

środowiskiem składowania. Magazyn musi zapewniać wystarczającą ochronę przed czynnikami 

atmosferycznymi oraz być suchy o akceptowalnym poziomie wilgotności poniżej 70 %. Temperatura 

przechowywania winna zawierać się w zakresie od +5 do +40°C. Należy zapewnić odpowiednią 

ochronę przed korozją, szczególnie elementów metalowych które z przyczyn technicznych nie zostały 

pomalowane oraz zabezpieczone antykorozyjnie. Jeżeli poszczególne podzespoły urządzenia lub całe 

urządzenie dostarczone zostały w skrzyni i/lub pokryte folią wytwarzającą atmosferę zapobiegającą 

korozji, powinny w niej pozostać przez cały okres magazynowania. W celu ochrony przed wilgocią 

zaleca się, aby nie składować poszczególnych elementów maszyny bezpośrednio na powierzchni 

podłogi magazynu, lecz na paletach lub innych elementach separujących. Poszczególne części 

wchodzące w skład prościarki do drutu powinny być składowane w pozycji pionowej w pomieszczeniu 

jak najbardziej suchym i przewiewnym, są również wrażliwe na uderzenia i upuszczenia z niewielkiej 

nawet wysokości, wszelkiego rodzaju gwałtowne wstrząsy lub trwałe przechyły mogą prowadzić do 

trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia tych elementów i części. 

 

2.2 Transport urządzenia. 

ZABRANIA SIĘ montażu, demontażu lub transportu poszczególnych podzespołów 

lub części prościarki do drutu przez personel nie posiadający wymaganych kwalifikacji oraz 

nie zaznajomiony z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji 

eksploatacyjnej. Działania te mogą być przyczyną wypadku bądź strat materialnych. 

 

ZAKAZUJE SIĘ przebywania pod urządzeniem lub dowolnym jej podzespołem 

podczas transportu. 

  UWAGA! Podczas wykonywania prac transportowych występuje zwiększone 

ryzyko urazu różnych części ciała poprzez zgniecenie lub przyciśnięcie. 

Przemieszczanie urządzenia powinno zostać przeprowadzone przy użyciu urządzeń do podnoszenia 

takich jak dźwigi czy wózki paletowe itp. Wszystkie z nich powinny posiadać wystarczające możliwości 

udźwigu do celów bezpiecznego przemieszczania, a osoby je obsługujące posiadać wymagane 

prawem aktualne uprawnienia i szkolenia. Ciężar prościarki (ok. 70 kg) umożliwia jej ręczne 

przemieszczanie TYLKO W ZESPOLE DWUOSOBOWYM. 

 

UWAGA! Prościarkę drutu należy transportować w pozycji pionowej. 

Wszelkie części prościarki do drutu, które mogą zostać uszkodzone w czasie spedycji (w sytuacjach,  
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gdy nie jest używane opakowanie skrzyniowe o wysokiej wytrzymałości) lub przez sprzęt używany w 

czasie podnoszenia i przemieszczania, powinny być odpowiednio zabezpieczone (o ile nie 

przewidziano ich demontażu i oddzielnego pakowania). Dla celu stabilności maszyny bardzo ważne 

jest odpowiednie zabezpieczenie na czas transportu dalekiego (pasy, kotwy itp.) oraz zabezpieczenie 

połączone z asekuracją podczas transportu wewnętrznego. 

 UWAGA! Przy opuszczaniu i podnoszeniu prościarki do drutu należy unikać 

zrywów i szarpania. W czasie transportu należy unikać nadmiernych wstrząsów, 

przyspieszeń i zahamowani. 

Jeśli konstrukcja prościarki do drutu nie jest wyposażona w zamocowania, mogą być użyte wszelkie 

inne przejścia lub elementy o wystarczającej wytrzymałości zapewniające, że urządzenie jest 

poprawnie zbalansowane i stabilne.                   

 

                                                             1 

 

 

Fot. nr 12 Przykłady lin i zawiesi wykorzystywanych przy podnoszeniu prościarki do drutu. 

 

1 - liny o stalowym splocie; 2 - okrągłe liny poliestrowe z podwójnymi równoległymi pierścieniami; 3 - 

płaskie zawiesia z oczkami na końcach. 

  UWAGA! Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem oraz jego poszczególnymi 

częściami w trakcie transportu i/lub przenoszenia może być przyczyną poważnych urazów lub 

wypadków. 

 

UWAGA! Waga urządzenia oraz jego poszczególnych podzespołów musi być 

bezwzględnie brana pod uwagę w trakcie jego przemieszczania i podnoszenia. Dotyczy to 

szczególnie wytrzymałości i możliwości obciążenia użytkowanego sprzętu. 

 

2.3 Ustawienie w miejscu pracy. 

 UWAGA! Wszystkie czynności montażowe związane z ustawieniem urządzenia należy 

wykonywać zgodnie z projektem/planem posadowienia prościarki do drutu oraz opisem w 

Instrukcji eksploatacyjnej. 

 UWAGA! Zaleca się, aby urządzenie było instalowane i użytkowane wyłącznie w 

środowisku przemysłowym. 

Prościarka do drutu jest przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń lub pod zadaszenie. 

Właściwe ustawienie urządzenia jest rzeczą istotną, gwarantującą jego optymalnego funkcjonowania  
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oraz komfortu i bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy urządzenia. Przygotowanie lokalizacji 

pod prościarkę do drutu, dostępność i parametry przyłączy elektrycznych itp. oraz wykonanie 

konkretnych założeń projektowych i odbiorczych dopuszczających całość do eksploatacji leży w gestii 

jej użytkownika. Właściwe ustawienie urządzenia jest rzeczą istotną, gwarantującą jego optymalnego 

funkcjonowania oraz komfort i bezpieczeństwa w środowisku jego pracy. 

  UWAGA! Należy upewnić się, że podłoga/podłoże/fundamenty, na których ustawiona 

zostanie prościarka do drutu mają odpowiednią wytrzymałość uwzględniającą wagę, 

powierzchnię i rozłożenie ciężaru urządzenia na poszczególne punkty podparcia. 

Podłoże, na którym instaluje się prościarkę do drutu powinno być wykonane według odpowiedniego 

projektu posadowienia zgodnego ze standardami budowlanymi oraz normami bezpieczeństwa przy 

zastosowaniu się do wymaganej równoległości, prostopadłości i płaskości. Należy w tym miejscu 

zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż dokładność pracy prościarki do drutu zależy od jej ustawienia. 

 

Wyłączną odpowiedzialność za podłoże, na którym instaluje się urządzenie ponosi jej 

Użytkownik. 

 

2.4 Warunki środowiskowe. 

 

2.4.1 Informacje ogólne. 

Urządzenie zostało zaprojektowane i zbudowane do pracy w przemyśle budowlanym i musi być 

użytkowane zgodnie ze wszelkimi istotnymi specyfikacjami i przepisami mającymi tam zastosowanie. 

Prościarka do drutu nie może być używana w potencjalnie wybuchowej atmosferze, w atmosferach o 

wysokim zapyleniu, wysokiej wilgotności oraz w obecności wyziewów agresywnych (kwaśnych, 

zasadowych, organicznych lub nieorganicznych o działaniu realnie bądź potencjalnie korozyjnym). 

Temperatura otoczenia w której może pracować urządzenie zawiera się w zakresie od +10°C do 

+40°C oraz względna wilgotność nie powinna przekraczać 85%. Nie dopuszcza się kondensacji 

wilgoci atmosferycznej bądź absolutnie innych czynników  

agresywnych na powierzchni urządzenia i/lub jakichkolwiek jego elementach. W przypadku pracy 

prościarki do drutu w odmiennych temperaturach lub innych środowiskach urządzenie, należy 

odpowiednio dostosować do tych warunków. 

  UWAGA! W przypadku dużej różnicy temperatury pomiędzy temperaturą zewnętrzną 

a pomieszczeniem, w którym ma pracować prościarka do drutu – uruchamiać po 24 godzinach. 

 

2.4.2 Oświetlenie. 

Prościarka do drutu nie wymaga stosowania dodatkowego miejscowego oświetlenia przestrzeni 

roboczej w tym strefy pracy rolek prowadzących i prostujących drut, przy czym należy zapewnić 

minimum 200 lux natężenia oświetlenia światłem sztucznym w przypadku pracy bez oświetlenia 

dziennego. 



11 

 

 

2.4.3 Hałas. 

Urządzenie nie jest źródłem hałasu wymagającego stosowania dodatkowych środków ochrony 

indywidualnych. 

 

2.5 Parametry przyłączeniowe. 

Prościarka do drutu zasilana jest z sieci elektrycznej, prądem 230V; 50HZ; INS.F IP 54. Dla utrzymania 

sprawności działania należy przeprowadzać okresowe przeglądy i konserwacje. Prace przy instalacji 

elektrycznej może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych 

prac oraz przejść szkolenie w celu zapoznania się ze stanowiskiem pracy, tj. obiektem i urządzeniami 

podlegającymi obowiązkom służbowym. Instalacja elektryczna musi zapewniać odpowiednią ochronę 

przeciwporażeniową zgodnie z normami (PN-EN 60204-1:2018-12 Bezpieczeństwo maszyn – 

Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne). 

  UWAGA! W razie przeprowadzania jakichkolwiek prac przy instalacji elektrycznej 

należy odłączyć zasilanie. 

  UWAGA! Należy zadbać, by układy sterowania nie były narażone na zalanie i 

uszkodzenia mechaniczne. 

 

2.6 Podłączenie mediów zasilających. 

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania bezwzględnie wymagane jest sprawdzenie poprawności 

podłączeń instalacji elektrycznej z dokumentacją wchodzącą w skład niniejszej instrukcji 

eksploatacyjnej. Należy zaznaczyć, że niezbędne są odpowiednie kwalifikacje personelu 

dokonującego podłączenia. Dotyczy to zarówno kwalifikacji merytorycznych jak i w szczególności 

posiadanych aktualnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy i odpowiednich uprawnień. 

  UWAGA! Do instalowania prościarki do drutu oraz podłączenia jej do mediów 

zasilających mogą zostać dopuszczeni pracownicy przeszkoleni w zakresie obsługi urządzenia 

oraz przepisów bezpieczeństwa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka przez nie 

stwarzanego. 

 

3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA - ZNAKI I PIKTOGRAMY. 

 

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne w zakresie bezpieczeństwa ograniczają do minimum zarówno 

nienormalne zachowania się urządzenia jak i zagrożenia dla personelu obsługi i innych służb przy 

przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy. Do najważniejszych elementów zastosowanych w 

urządzeniu, służących do podniesienia i zapewnienia bezpieczeństwa jej obsługi są: 

• odpowiednio oznakowany i zlokalizowany wyłącznik awaryjnego zatrzymania STOP, 

• prawidłowe oznakowanie urządzenia tj. łatwo zrozumiałych piktogramów bezpieczeństwa w 

miejscach w których występuje ryzyko resztkowe, 
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• zabezpieczenia w algorytmie sterowania urządzeniem uniemożliwiające uruchomienie 

prościarki do drutu w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach – urządzenie wyposażone jest 

w wyłączniki stycznikowe, osłony bezpieczeństwa, które chronią operatora przed dostępem 

do ruchomych części urządzenia w trakcie jej pracy, 

• osłony stałe wymagające użycia narzędzi, chroniące przed dostępem do niebezpiecznych 

obszarów urządzenia, 

• drzwiczki do szafki (przestrzeni) zasilająco - sterowniczych wyposażone w stałe zamkniecie 

(śruby), 

• sama konstrukcja urządzenia zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo jej obsługi. 

 

3.1 Warunki bezpiecznego użytkowania prościarki do drutu PRE 6-8/14. 

• Przy obsłudze urządzenia obowiązują przepisy ogólne przewidziane dla warunków pracy w 

przemyśle. 

• Użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją eksploatacyjną, instrukcją BHP przy obsłudze 

prościarki do drutu postępować wg. nich oraz uważać na znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu 

umieszczone na osłonach i obudowie, konstrukcji urządzenia i w/w instrukcjach. 

  UWAGA! Zapoznanie się z oznaczeniem piktogramów bezpieczeństwa oraz 

zastosowanie się do nich ma charakter BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZKOWY. 

• Odpowiednio oznakowany i zlokalizowany wyłącznik awaryjnego zatrzymania STOP. 

• Obsługę należy wyposażyć we właściwe środki ochrony indywidualnej tj. odzież ochronną, 

obuwie ochronne (z podnoskiem kompozytowym). 

• Prościarkę do drutu należy stale utrzymywać w czystości. 

• Podczas dokonywania napraw, czyszczenia oraz regulacji prościarki do drutu musi być ona 

odłączona od sieci elektrycznej. Napraw oraz regulacji mogą dokonywać tylko pracownicy do 

tego upoważnieni i przeszkoleni. 

• Nie wolno pracować na uszkodzonej prościarce do drutu. Uszkodzenia należy natychmiast 

zgłaszać do przełożonego kierownika/majstra/brygadzisty lub do działu utrzymania ruchu 

(SUR) itp. 

• Nie wolno gromadzić żadnych materiałów w pobliżu prościarki do drutu, zwłaszcza w sposób 

utrudniający dostęp do elementów obsługi, sterowania, rozwijanego z kręgu prostowanego 

drutu i drutu wyprostowanego w strefie odbiorczej. 

• Zakazuje się bezwzględnie, podejmowania jakichkolwiek działań prowadzących do 

obniżenia statusu bezpieczeństwa urządzenia (np. pracy bez osłon stałych i obudów, 

blokowania wyłączników bezpieczeństwa itd.). 

• Zabrania się składowania jakichkolwiek przedmiotów na konstrukcji lub osłonach prościarki 

do drutu. 

• Zabrania się dotykania elementów i części będących w ruchu podczas pracy prościarki do 

drutu. 
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• Zabrania się usuwania, jak i pracowania bez: zabezpieczeń – np.: osłon itp. oraz opisów 

poszczególnych elementów sterowania i znaków ostrzegawczych, zakazu, nakazu itp. 

• Zabrania się dopuszczania do obsługi prościarki do drutu osób nieupoważnionych. 

• Zabrania się pozostawiać pracującej prościarki do drutu bez nadzoru obsługującego jej 

personelu, który w razie konieczności wyłączy urządzenie. 

• Zabrania się wchodzić na konstrukcję prościarki do drutu oraz w trakcie jej pracy. 

• Zabrania się przystępowania do pracy w złym stanie zdrowia bądź stanie nietrzeźwym lub pod 

wpływem narkotyków. 

• Personel obsługujący prościarka do drutu powinien znać dokładnie zasady udzielania 

pierwszej pomocy. W pobliżu urządzenia winna znajdować się w pełni wyposażona szafka 

pierwszej pomocy. 

• Podczas obsługi prościarki do drutu operator powinien znajdować się w bezpiecznej, 

wyznaczonej strefie pracy – obsługi urządzenia. 

• Podczas działania prościarki do drutu należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualną 

obecność osób trzecich (tj. innych pracowników, osób wizytujących zakład pracy itp.) oraz 

zapobiec ich niewłaściwemu zachowaniu na stanowisku pracy. 

 

  UWAGA! Nie stosować prościarki do drutu PRE 6-8/14 do prostowania drutu o innych 

średnicach niż podaje instrukcja eksploatacyjna! 

 

3.2 Niedozwolone sposoby użytkowania prościarki do drutu PRE 6-8/14 

 

  Kategorycznie zabrania się dokonywania zmian w układzie sterowania urządzeniem. 

  Kategorycznie zabrania się pozostawiania włączonej prościarki do drutu PRE 6-8/14 bez 

dozoru. 

  Zabrania się użytkowania urządzenia do innych celów i procesów niż te opisane w 

instrukcji eksploatacyjnej. 

 

3.3 Elementy zabezpieczające. 

Elementy zabezpieczające służą ochronie zdrowia personelu i chronią urządzenie przed 

uszkodzeniami. 

Poprawne funkcjonowanie tych elementów jest bardzo ważne. 

 

 

 



14 

 

 

3.3.1 Wyłącznik awaryjny. 

Wyłącznik zatrzymania awaryjnego STOP prościarki do drutu zainstalowany jest na skrzynce 

elektrycznej z elementami sterowania przytwierdzonej bezpośrednio do konstrukcji urządzenia. 

 

 

Fot. nr 13 

  UWAGA! Wyłącznik zatrzymania awaryjnego STOP posiada blokadę zatrzymującą 

wyłącznik w pozycji wyłączonej. Każdorazowo po uruchomieniu wyłącznika należy upewnić 

się, że zagrożenie zostało wyeliminowane przed zadziałaniem na wyłącznik w celu 

odblokowania poprzez przekręcenie lub wyciśnięcie. 

 

3.3.2 Zabezpieczenia przed dostępem do niebezpiecznych stref pracy prościarki do drutu. 

Zabezpieczenie przed dostępem do niebezpiecznych stref roboczych prościarki do drutu PRE 6-8/14 

tj. – narzędzi roboczych – rolek prowadzących i prostujących za pośrednictwem stałych osłon 

stalowych. Patrz poniżej: 

 

                                         

                                                                Fot. nr 14                Fot. nr 15 

 

  Nie wolno usuwać żadnych mechanicznych lub elektrycznych instalacji ochronnych. 

Sprawdzić, czy wszystkie instalacje ochronne zostały zamontowane i funkcjonują. 

  Uszkodzone instalacje ochronne i elementy zabezpieczeń powinny zostać fachowo 

naprawione przez personel warsztatu serwisowego lub natychmiast wymienione. 

 

3.4 Bezpieczeństwo – znaki i piktogramy. 

W celu optymalnego i bezpiecznego eksploatowania prościarki do drutu prosimy o uważne zapoznanie 

się i stosowanie do wszystkich znaków ostrzegawczych oraz zakazu i nakazu opisanych w niniejszej 

instrukcji eksploatacyjnej lub/i mieszczących się na konstrukcji, osłonach urządzenia. Na podstawie  
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informacji zawartych w niniejszej INSTRUKCJI EKSPLOATACYJNEJ oraz znajomości technologii 

produktu 

należy zapoznać pracowników obsługujących urządzenie z istniejącymi instrukcjami: 

• INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE PROSTOWNICY DO DRUTU PRE 6-8/14 

Wszystkie znaki oraz symbole bezpieczeństwa umieszczone bezpośrednio na urządzeniu lub 

w/w instrukcjach mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa operatora, poprzez 

zwrócenie jego uwagi na występujące w urządzeniu niebezpieczne warunki pracy. Należy 

pamiętać, że wszystkie informacje o możliwym do wystąpienia zagrożeniu przy obsłudze 

prościarki do drutu w istocie nie eliminują tego zagrożenia, lecz jedynie są środkiem 

uzupełniającym cały system zapewnienia bezpieczeństwa i służą do przekazania operatorowi 

informacji o tzw. ryzyku resztkowym. 

 

3.5 Figury geometryczne i kolory zastosowane w piktogramach. 

 

  Znak niebezpieczeństwa, uwagi (żółty) zwraca uwagę na potencjalne ryzyko wystąpienia 

sytuacji niebezpiecznych mogących, jeżeli nie zachowa się odpowiedniej ostrożności 

spowodować śmierć lub poważne obrażenia operatora. W niektórych przypadkach znak ten 

informuje również o sytuacjach, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. 

  Znak zakazu (czerwony) zakazuje stosowania określonych praktyk lub czynności, które 

mogą w bezpośredni sposób przyczynić się do powstania sytuacji niebezpiecznych. 

  Znak nakazu lub znak informacyjny (niebieski) informuje użytkownika o konieczności 

stosowania określonych środków ochronnych podczas użytkowania urządzenia lub przekazuje 

mu dodatkowe informacje wpływające na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. 

 

3.6 Najważniejsze znaki i informacje ostrzegawcze. 

 

  UWAGA! W każdym momencie możliwe jest awaryjne zatrzymanie 

prościarki do drutu przy użyciu wyłącznika awaryjnego zatrzymania STOP. 

  UWAGA! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu każdy 

operator musi obowiązkowo zapoznać się z treścią niniejszej 

instrukcji eksploatacyjnej. 
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  UWAGA! Do obsługi urządzenia mogą zostać dopuszczeni wyłącznie 

pracownicy przeszkoleni w zakresie obsługi urządzenia i przepisów Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka stwarzanego przez to urządzenie. 

  UWAGA! Zaleca się, aby prościarka do drutu była instalowana i użytkowana wyłącznie 

w środowisku przemysłowym. 

  UWAGA! Połączenia elektryczne! Chronić wszystkie podzespoły elektryczne przed 

wilgocią i kurzem. 

  UWAGA! Podczas użytkowania urządzenia nie należy zastawiać przestrzeni wokół 

niego, gdyż może się to przyczynić do potknięcia, poślizgnięcia, przewrócenia i wypadku. 

 UWAGA! Prace w strefie działania układów wykonawczych urządzenia może 

wykonywać jedynie przeszkolony personel z zachowaniem szczególnej ostrożności. W 

strefach tych występuje zwiększone ryzyko urazów różnych części ciała przez wkręcenie lub 

pochwycenie wynikające z pracy obracających się wokół własnych osi tarcz zabierających i 

prowadzących drut na rolki oraz rolek prostujących drut. 

    UWAGA! Podczas wykonywania prac transportowych występuje 

zwiększone ryzyko urazu różnych części ciała poprzez zgniecenie 

lub przyciśnięcie. 

 

3.7 Najważniejsze znaki i informacje o zakazach i nakazach. 

 

  ZABRANIA SIĘ uruchamiania urządzenia osobom bez przeszkolenia w zakresie 

jego obsługi oraz przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

   ZAKAZUJE SIĘ wykonywania przy urządzeniu jakichkolwiek prac osobom i 

operatorom bez uprzedniego przeszkolenia w zakresie obsługi urządzenia i przepisów  

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka stwarzanego przez 

prościarka do drutu. 

 ZABRANIA SIĘ montażu, demontażu lub transportu poszczególnych 

podzespołów lub elementów urządzenia przez personel nie posiadający wymaganych  
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kwalifikacji oraz nie zaznajomiony z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej 

instrukcji eksploatacyjnej. 

Działania te mogą być przyczyną wypadku bądź strat materialnych. 

  ZAKAZUJE SIĘ przebywania pod urządzeniem lub dowolnym jej podzespołem 

podczas transportu. 

  ZAKAZUJE SIĘ stosowania cieczy łatwopalnych w obrębie urządzenia. 

 ZABRANIA SIĘ, BEZWZGLĘDNIE prowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych 

konserwacyjnych, prewencyjnych bez wyłączenia; zatrzymania urządzenia. 

  ZAKAZUJE SIĘ BEZWZGLĘDNIE podejmowania jakichkolwiek działań prowadzących 

do obniżenia statusu bezpieczeństwa urządzenia (np. zdejmowania osłon itd.). 

  ZABRANIA SIĘ dotykania poszczególnych podzespołów będących w ruchu (rolek itp.) 

urządzenia podczas jego pracy. 

  ZABRANIA SIĘ Wkładania rąk do środka (przestrzeni niebezpiecznych) prościarki do 

drutu. 

 ZABRANIA SIĘ BEZWZGLĘDNIE gaszenia jakiegokolwiek ewentualnego pożaru przy 

urządzeniu lub w jego otoczeniu przy użyciu wody. Do gaszenia używać tylko specjalistyczne, 

określone do tego celu środki. 

  ZABRANIA SIĘ BEZWZGLĘDNIE zdejmowania osłon i obudów urządzenia. Praca ze 

zdjętymi osłonami lub obudowami jest ZABRONIONA. 

ZABRANIA SIĘ. smarowania urządzenia, w ruchu oraz wykonywania 

jakichkolwiek czynności konserwacyjny mogących przyczynić się, do obniżenia jej poziomu 

bezpieczeństwa. 

 ZABRANIA SIĘ używania telefonów komórkowych podczas obsługi urządzenia. Może 

mieć to wpływa na nieprawidłowe zachowanie się i ostrożności podczas obsługi urządzenia. 
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KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ używania otwartego ognia w bezpośrednim otoczeniu 

urządzenia. 

 ZABRANJA SIĘ, spożywania alkoholu w bezpośrednim otoczeniu urządzenia oraz 

BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA urządzenie przez osoby będące pod jego wpływem. 

 KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ palenia tytoniu w bezpośrednim otoczeniu 

urządzenia. 

 ZAKAZUJE SIĘ spożywania posiłków w bezpośrednim otoczeniu urządzenia. 

 NAKAZUJE SIĘ BĘZWZGLĘDNIE przeszkolić każdą osobę oddelegowaną do 

wykonywania przy urządzeniu jakichkolwiek prac w zakresie obsługi urządzenia i przepisów 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka stwarzanego przez 

prościarkę do drutu. 

  NAKAZUJE SIE BEZWZGLEDNIE stosować WSZYSTKIE zaprojektowane obudowy i 

osłony ochronne zamontowane na podzespołach i wokół urządzenia. 

  NAKAZUJE SIĘ używania odzieży roboczej ograniczającej do minimum możliwości 

pochwycenia lub wciągnięcia. 

 NAKAZUJE SIĘ używania antypoślizgowego obuwia roboczego z zabezpieczonymi 

noskami. 

 NAKAZUJE SIĘ utrzymywanie podłogi w bezpośrednim otoczeniu urządzenia w 

należytej czystości. 

  NAKAZUJE SIĘ, aby w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wypadku z udziałem 

operatora lub uszkodzenia urządzenia natychmiast zgłaszać to przełożonemu kierownikowi, 

brygadziście itp. 
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 NAKAZUJE SIĘ BEZWZGLĘDNIE, aby urządzenie obsługiwała tylko osoba odpowiednio 

przeszkolona, znająca wszystkie niebezpieczeństwa wynikające ze specyfiki pracy urządzenia 

oraz znająca przepisy BHP. 

NAKAZUJE SIĘ w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa o 

natychmiastowe wyłączenie urządzenia. 

 Podczas pakowania rozpakowywania oraz transportu poszczególnych zespołów 

urządzenia należy zwrócić szczególną, uwagę na ich ochronę przed upadkiem. 

Dodatkowo w widocznych miejscach na konstrukcji lub bezpośrednio przy pulpicie sterowania 

umieszczono wyraźną i czytelną tabliczkę zakazu: OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM OBSŁUGA 

MASZYNY SUROWO ZABRONIONA. 

 

 

 

4. OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA. 

 

Przed rozpoczęciem pracy z prościarką do drutu PRE 6-8/14, należy wybrać miejsce zapewniające 

wystarczająco dużo wolnej przestrzeni do obsługi urządzenia z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa. Podczas pracy prościarka do drutu PRE 6-8/14 powinna być przymocowana przy 

pomocy szesnastu śrub do odpowiednio przygotowanego podłoża/posadzki. 

 

4.1 Obsługa eksploatacyjna prościarki do drutu PRE 6-8/14. 

 

 

Fot. nr 16 

OPIS: 

1. Wyłącznik awaryjnego zatrzymania STOP. 

2. Włącznik stycznikowy (START) wprowadzenie – przód (in). 

3. Wyłącznik stycznikowy (START) wycofanie – tył (out). 

4. Wyłącznik stycznikowy (STOP). 

 

4.2 Czynności poprzedzające uruchomienie prościarki do drutu  PRE 6-8/14. 
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• Pierwszego uruchomienia prościarki do drutu może dokonać osoba posiadająca odpowiednie 

kwalifikacje oraz znająca dobrze budowę oraz zasadę działania urządzenia. Przed 

uruchomieniem należy dokonać kontroli wzrokowej prościarki, pod kątem mechanicznym itp. 

• Sprawdzić prawidłowość i pewność zamocowania poszczególnych elementów oraz węzłów 

konstrukcyjnych, połączeń/śrub itp. 

• Prawność działania poszczególnych zespołów mechanicznych oraz prawidłowe i zgodne z 

przeznaczeniem działanie mechanizmów zabezpieczających. 

• Należy sprawdzić, czy prawidłowo działają części i elementy ruchome prościarki do drutu 

(rolki). 

• Sprawdzić prawidłowość i kompletność zamontowania osłon itp. 

• Upewnić się czy strefy pracy prościarki do drutu została prawidłowo zabezpieczona i wyraźnie 

oznakowane przed dostępem osób nieupoważnionych w tym operatora. 

• Dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją eksploatacyjną. 

• Przygotować elementy pomocnicze do składowania wyrobów gotowych – drutu. Umieścić w 

wyznaczonych miejscach przy prościarki do drutu. 

• Tak organizować transport gotowych wyrobów drutu itp. ze stanowiska obsługi urządzenia w 

trakcie procesu pracy, aby nie stwarzał żadnych zagrożeń wypadkowych. Wykorzystując do 

tego celu odpowiednie środki transportu np.: wózek platformowy. 

 UWAGA! Wykonywać wg instrukcji magazynowania i transportu detali i odpadów. 

• Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności. 

• Sprawdzić czy instalacja elektryczna (kable, gniazda wtykowe) jest właściwie podłączona do 

sieci. 

 UWAGA! Podczas próbnego rozruchu przebywanie w pobliżu prościarki do drutu osób 

postronnych jest surowo zabronione. 

• Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe narzędzia pracy oraz konieczne środki ochrony 

osobistej. 

• Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu. 

 

4.3 Czynności wykonywane podczas pracy prościarki do drutu. 

a) Uruchomić prościarkę do drutu 

• Przed uruchomieniem prościarki do drutu należy ustawić wyłączniki awaryjnego zatrzymania 

STOP w pozycji wyłączonej – odciągniętej. 

• Rozruch powinien dokonać tylko wykfalifikowany pracownik znający dobrze budowę i 

działanie prościarki do drutu i znający przepisy/zasady BHP przy obsłudze w/w 

urządzenia oraz przepisy przeciwpożarowe. W czasie rozruchu jak również w czasie 

prób przebywanie w pobliżu prościarki do drutu osobom nie biorącym udziału w 

czynnościach rozruchu jest wzbronione. 

• Koncentrować całą swoją uwagę na czynnościach wykonywanych. 

• Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy. 
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• Ustalenie i zweryfikowanie korekcji zamocowań poszczególnych narzędzi roboczych – rolek, 

w zależności od czynników wpływających na dokładność prostowania. 

• Przygotować materiał – drut do przetworzenia (obróbki), następnie włożyć drut do tulei do 

wprowadzania min. 30 cm w sposób precyzyjny i bezpieczny. 

• Włączyć włącznik koloru zielonego „przód” (IN). W przypadku konieczności cofnięcia 

prostowanego drutu należy nacisnąć przycisk koloru czerwonego STOP a następnie włączyć 

„tył” (OUT). Prostownica powinna pracować w przeciwnym kierunku. 

• Każdorazowo sprawdzać prawidłowość i jakości wykonanej obróbki – prostowania. 

• Zawsze należy obsługiwać prościarkę do drutu w obszarze poza strefami 

niebezpiecznymi, tak aby operator wyraźnie widział cały układ współpracujących ze 

sobą narzędzi roboczych w czasie ich pracy. 

• W razie jakiegokolwiek zagrożenia należy natychmiast wyłączyć prściarkę do drutu za pomocą 

wyłącznika zatrzymania awaryjnego STOP, umiejscowionego na elektrycznej skrzynce z 

elementami sterowania urządzeniem. 

• W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy operator zobowiązany są 

zatrzymać prościarkę do drutu i tak zabezpieczyć, aby jej przypadkowe uruchomienie nie było 

możliwe przez np.: osoby postronne – wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego . 

• Po zakończeniu pracy należy wyłączyć prościarkę do drutu oraz odłączyć ją od zasilania. 

• Pozostawić porządek – dokładnie oczyścić stanowisko pracy i zabezpieczyć je przed 

niezamierzonym, przypadkowym uruchomieniem prościarki do drutu przez osoby postronne 

nieoddelegowane do jej obsługi. 

• Upewnić się czy pozostawione stanowisko i prościarka do drutu nie stworzą żadnych zagrożeń 

dla otoczenia. 

Ponadto należy: 

• Powierzone zadania wykonywać dokładnie, zgodnie z zaleconymi zasadami i przepisami, a 

także z zaleceniami bezpośredniego przełożonego. Wszystkie czynności winny być 

wykonywane tak, by nie stwarzały zagrożeń zarówno dla wykonującego je jak i dla 

współpracowników czy też osób postronnych. 

• Pracować w odpowiednim, dopasowanym ubraniu roboczym, W czasie pracy przy prościarka 

do drutu należy używać obowiązujących ochron osobistych zgodnie z tabelą przydziału i 

wytycznymi przełożonego. 

• Podczas przerw w pracy niedopuszczalne jest pozostawianie prościarki do drutu bez nadzoru 

lub zezwalanie na jej obsługiwanie osobom nieuprawnionym. 

• Nie zezwalać na obsługiwanie prościarki do drutu osobom nieprzeszkolonym w zakresie 

sposobu jej bezpiecznej obsługi i użytkowania. 

• Utrzymywać porządek na stanowisku pracy, nie zastawiać przejść, dojść do stanowiska 

obsługi. 

• Czynności pomocnicze (w trakcie np.: przezbrajania, ustawiania, wymiany narzędzi 

roboczych) wykonywać po całkowitym wyłączeniu (zatrzymaniu) prościarki do drutu. 

 



22 

 

 

4.4 Procedura przezbrajania prościarki do drutu PRE 6-8/14. 

Procedura przezbrajania prościarki do drutu PRE 6-8/14 polega na: 

• Wyłączyć zasilanie prościarki do drutu, odłączyć wtyczkę od gniazda zasilającego. 

• Delikatnie odkręcić, ściągnąć osłonę główną chroniącą rolki prowadzące oraz rolki prostujące 

usytuowane pionowo. 

 

Fot. nr 17 

• Delikatnie odkręcić i zdemontować rolki prowadzące drut oraz obrócić je o 180°, w zależności 

jaki drut chcemy prostować 6 mm lub 8 mm. 

                                              

Fot. nr 18 i 19 

• Zakręcic i wyregulować rolki prowadzące prościarki do drut. Następne założyć osłonę 

chroniącą rolki prowadzące oraz rolki prostujące usytuowane pionowo (Fot. nr 17). 

• Sprawdzić prawidłowość działania rolek itp. Włączyć zasilanie prościarki do drutu PRE 6-8/14. 

 

4.5 Wyłączanie prościarki do drutu. 

Wyłączanie odbywa się za pomocą włącznika stycznikowego (STOP) zlokalizowanego na elektrycznej 

skrzynce z elementami sterowania prościarka. Włączenie – przyciskiem „IN” (wycofanie drutu – 

przycisk „OUT”) 

 UWAGA! Nie wolno wyłączać prościarki do drutu PRE 6-8/14 za pomocą wyłącznika 

zatrzymania awaryjnego STOP. 

 

4.6 Awaryjne wyłączenie. 

W przypadku awarii należy natychmiastowo wyłączyć prościarkę do drutu za pomocą wyłącznika 

zatrzymania awaryjnego STOP odpowiednio oznakowanego i zlokalizowanego na elektrycznej 

skrzynce z elementami sterowania urządzeniem. 

 UWAGA! Wyłącznik powinien znajdować się w bezpośrednim dostępie z każdego 

miejsca obsługi prościarki do drutu przez operatora i osoby zajmujące się serwisem, 

konserwacją urządzenia. 
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4.7 Warunki prawidłowej eksploatacji prościarki do drutu PRE 6-8/14. 

W celu niezawodnej i długotrwałej eksploatacji należy spełnić poniższe warunki: 

• Personel obsługujący prościarke do drutu powinien znać dokładnie zasady udzielania 

pierwszej pomocy. W pobliżu urządzenia winna znajdować się w pełni wyposażona szafka 

pierwszej pomocy. 

• W celu optymalnego i bezpiecznego eksploatowania urządzenia, należy uważnie zapoznać 

się i stosować w całości do zaleceń niniejszej instrukcji eksploatacyjnej ze szczególnym 

uwzględnieniem wszystkich znaków zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych. Zapoznanie 

się z ich oznaczeniem oraz zastosowanie się do nich ma charakter BEZWZGLĘDNIE 

OBOWIĄZKOWY. 

• Wszystkie czynności konserwacyjno-naprawcze można wykonywać przy urządzeniu 

dopiero po wyłączeniu, zatrzymaniu urządzenia. 

• W każdym momencie możliwe jest awaryjne zatrzymanie urządzenia przy użyciu wyłącznika 

awaryjnego zatrzymania STOP. 

• Obsługiwać i konserwować prościarkę do drutu może tylko wykwalifikowany i wyszkolony 

personel. 

• Urządzenie powinno być obsługiwane tylko przez jednego operatora, w celu uniknięcia 

sytuacji zagrożenia wobec niego samego oraz osób trzecich. 

• Prostownice do drutu należy używać tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. 

• Należy użytkować prościarkę do drutu zgodnie z zasadami BHP i wymogami określonymi w 

przepisach. 

• Dopuszczalne jest użytkowanie prościarki do drutu jedynie w pełni sprawnej. 

• Prostownica do drutu może pracować w ruchu cyklicznym przez kilka zmian pod warunkiem 

dokładnej kontroli działania i starannej konserwacji. 

• Prostownica do drutu powinna być poddawana okresowym przeglądom technicznym 

połączonym z przeprowadzeniem konserwacji całej instalacji i układu pneumatycznego. 

• Codziennie należy sprawdzać czy nie wystąpiły? Uszkodzenia, usterki, awarie i w razie 

konieczności zlecać ich naprawy. 

• Nawet najmniejsze usterki czy uszkodzenia prościarki do drutu powinny być zgłaszane 

przełożonemu. 

• Należy dbać o dobry stan techniczny prościarki do drutu oraz jej pełną sprawność. 

• Należy dbać o porządek i czystość stanowiska pracy. 

• Podczas użytkowania urządzenia nie zastawiać przestrzeni wokół niego, gdyż może się to 

przyczynić do potknięcia, poślizgnięcia, przewrócenia i wypadku. 

• Po zakończonej pracy należy sprawdzić wyłączenie prościarki do drutu spod napięcia oraz 

zabezpieczyć przed uruchomieniem przez osoby niepowołane. Bezwzględnie przestrzegane 

być muszą następujące postanowienia: 

• Jeżeli prościarka do drutu pracuje, niedopuszczalne jest jakakolwiek ingerencja do układów i 

instalacji zasilających i sterujących pracą urządzenia. 
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• Podczas pracy prościarki do drutu nie wolno konserwować, naprawiać czy przestawiać z 

miejsca na miejsce. 

• Nie należy siadać ani też wchodzić na elementy i części konstrukcyjne prościarki do drutu. 

Wejście na poziom wyżej grozi upadkiem z wysokości. 

• Przed przystąpieniem do pracy należy założyć odzież roboczą zgodnie z zakładowym 

wykazem norm przydziału odzieży. 

• W obrębie prościarki do drutu nie mogą gromadzić się żadne odpady, należy każdorazowo 

sprzątać i magazynować je w wyznaczonym do tego miejscu – na hali produkcyjnej. 

• Nie wolno usuwać urządzeń zabezpieczających! 

Na podstawie informacji zawartych w niniejszej Instrukcji Eksploatacyjnej, należy opracować 

INSTRUKCJĘ PRZY OBSŁUDZE PROSTOWNICY DO DRUTU PRE 6-8/14 dla pracowników 

obsługujących, konserwujących i serwisujących to urządzenie. 

 

4.8 Możliwe awarie i usterki prościarki do drutu PRE 6-8/14. 

 UWAGA! Jeśli operator nie może usunąć usterki (awarii) samemu, układ urządzenie 

musi zostać natychmiast wyłączone z zasilania. Następnie należy bezwzględnie poinformować 

o tym przełożonego kierownika/brygadzistę/majstra. 

PRZEGLĄD MOŻLIWYCH AWARII – USTERK 

PROBLEM PRZYCZYNA DIAGNOZA 

 

 

Stukot. 

 

• Poluzowane śruby, 

uszkodzone łożyska toczne. 

• Sprawdzić wszystkie śruby i 

elementy łączne, łożyska oraz w 

razie potrzeby dokręcić lub 

wymienić na nowe. 

 

 

Powstawanie drgań 

i dziwnych hałasów. 

 

• Osłona nie jest dokręcona. 

• Konstrukcja prościarki do 

drutu nie została prawidłowo 

osadzona i zablokowana. 

• Zabezpieczyć wszystkie stałe i 

ruchome osłony prościarki do 

drutu. 

• Wypoziomować i prawidłowo 

zabezpieczyć prościarke do drutu. 

• Sprawdzić mocowanie 

przyrządów i narzędzi roboczych 

 

Prostownica do 

drutu nie 

uruchamia się. 

• Brak zasilania. 

• Uszkodzone przewody 

elektryczne doprowadzające 

zasilanie do urządzenia. 

 

• Sprawdzić przyłącze. 

• Wymienić przełączniki 

stycznikowe. 

Brak funkcji 

przełączania na 

którymkolwiek 

przełączniku 

na pulpicie 

sterującym. 

 

 

• Uszkodzony przełącznik. 

 

 

• Wymienić przełącznik. 
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❖ Wciśnięty został wyłącznik zatrzymania awaryjnego STOP, jeśli włącznik został wciśnięty 

przypadkowo, przywrócić go do normalnej pozycji. Jeśli było to celowe wyłączenie prościarki 

do drutu należy natychmiast usunąć awarię i przywrócić włącznik do normalnej pozycji. 

 

5. PLAN PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJA. 

 

5.1 Uwagi ogólne. 

Wymagania remontowe – przedsięwzięcia w zakresie konserwacji i remontów należy przeprowadzać 

jedynie przez uprawnioną i wykwalifikowaną służbę remontową, która posiada umiejętność 

poprawnego interpretowania zaistniałych usterek, czytania schematów instalacji oraz rysunków 

technicznych tak, aby wszelkie możliwe operacje demontażu lub montażu związane ze standardowymi 

procedurami konserwacji zostały przeprowadzone w sposób fachowy i przede wszystkim bezpieczny. 

Przedsięwzięcia zapobiegawcze, przeprowadzane w ramach jednego cyklu remontowego są 

następujące: Przeglądy, Bieżące remonty, Średnie remonty, Kapitalne remonty Czynności 

(przedsięwzięcia) konserwacyjne. 

Każda instalacja elektryczna podlega mechanicznym i elektrycznym wpływom i obciążeniom. Zużycie 

ruchomych elementów prościarki do drutu zależy od częstotliwości łączenia i czasokresu eksploatacji. 

Dla przewidzianego działania wyposażenia elektrycznego niezbędna jest bieżąca konserwacja. 

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że konserwacje oraz kontrole prewencyjne są 

stosunkowo proste i nie powodują dłuższych przerw w pracy urządzenia. Prostownica do drutu 

skonstruowano w taki sposób, że zapewniono jak najmniejszy nakład pracy w zakresie bieżącej 

obsługi prac przeglądowych i napraw awaryjnych. Nie należy przeprowadzać operacji 

konserwacyjnych ani naprawczych bez uzyskania uprzedniego pozwolenia do ich wykonania od osób 

odpowiedzialnych za eksploatację prościarki do drutu PRE 6-8/14. 

Wskazane jest prowadzenie Książki Maszyny i/lub listy obsługi codziennej prościarki do drutu lub 

przechowywanie protokołów napraw i przeglądów, w których odnotowane będą daty i rodzaje prac 

prewencyjnych lub naprawczych oraz wszystkich prac konserwacyjnych wykonanych przy urządzeniu. 

Szczególnie w czasie operacji konserwacyjnych lub wszelkich innych operacji ręcznych, które mogą 

być wymagane podczas kontroli prewencyjnych, nie należy wkładać żadnych części ciała do stref 

zagrożenia realnym i przewidywalnym niebezpieczeństwem przed wyeliminowaniem potencjalnych i 

przewidywalnych sytuacji zagrożenia. 

 

5.2 Plan przeglądów. 

 

Lp. Termin przeglądu 

serwisowego 

Uwagi 

 

 

 

1. 

 

 

 

Codziennie 

• Oględziny zewnętrzne prościarki do drutu. 

• Przeprowadzać kontrole poprawności działania 

poszczególnych zespołów mechanicznych (rolek, 

łożysk itp.) oraz urządzeń zabezpieczających. 
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• Sprawdzenie czy nie nastąpiło poluzowanie śrub 

mocujących elementy narzędzi roboczych – rolek. 

• Czyszczenie rolki i całe urządzenie (piasek, pył, opiłki 

metalu itp.). Zabezpieczyć urządzenie przed działaniem 

brudu i wilgoci. 

 

6. UTYLIZACJA I ZŁOMOWANIE. 

 

6.1 Uwagi ogólne. 

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne oraz podzespoły o wysokiej jakości pozwalają na prawidłową 

eksploatację urządzenia przez okres wielu lat. Niemniej mogące zaistnieć o wiele wcześniej, a 

niemożliwe dzisiaj do przewidzenia zmiany potrzeb bądź zmiany przepisów i norm, zmuszające do 

dostosowania bądź wycofania urządzenia z eksploatacji, mogą spowodować konieczność jego 

utylizacji i złomowania. 

Dotyczy to również części lub zespołów maszyny wymienianych lub naprawianych. Wszystkie z tych 

czynności powinni być wykonane zgodnie z obowiązującym w danym momencie i miejscu stanem 

prawnym. Wszystkie elementy i części urządzenia nadają się do recyklingu. 

UWAGA! Wszelkie materiały odpadowe pochodzące z wymiany lub serwisowania 

urządzenia i zanieczyszczone resztkami smarów nie mogą zostać usunięte razem z odpadami 

przemysłowymi. Wszystkie wytwarzane odpady podczas procesu produkcyjnego winny być 

segregowane i składowane w wyznaczonych i oznakowanych miejscach. 

 UWAGA! Bezpośrednie umieszczenie odpadów w normalnych pojemnikach na śmieci 

lub usuwanie ich przy użyciu standardowych służb zajmujących się odbieraniem odpadów jest 

zabronione. 

 UWAGA! W przypadku wytworzenia odpadu niebezpiecznego dla życia lub zdrowia 

należy bezwzględnie poinformować o tym fakcie kierownictwo. 

 

6.2 Procedura demontażu do złomowania prościarki do drutu PRE 6-8/14. 

• sprawdzić, czy urządzenie jest unieruchomione i stabilnie stoi na swoim miejscu pracy, 

• zatrzymać i wyłączyć urządzenie z sieci elektrycznej, zdemontować wszystkie przewody, 

• zdemontować pozostałe podzespoły prościarki do drutu rolki, łożyska, osłony stalowe, silnik, 

przekładnie itp., 

• wszystkie pozyskane części stalowe i z metali kolorowych zezłomować za pośrednictwem 

wyspecjalizowanych firm. 
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7. ZAŁĄCZNIKI. 

 

7.1 Widoki. 

 

 

 

Widok z czoła 

 

 

 

Widok z tyłu 
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7.2 Deklaracja zgodności. 
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7.3 Instrukcja BHP przy obsłudze prościarki do drutu PRE 6-8/14. 
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7.4 Schemat elektryczny. 
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7.5 Lista osób przeszkolonych zakresie bezpieczeństwa obsługi, zasady działania oraz ryzyka 

      stwarzanego przez prościarkę do drutu PRE 6-8/14 na podstawie niniejszej instrukcji 

      eksploatacji. 

 

Lp. Nazwisko Imię Stanowisko Data 

szkolenia 

Czytelny 

podpis 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie! 

 

Nieprzestrzeganie zaleceń przedstawionych w niniejszej instrukcji może 
doprowadzić 

do narażenia zdrowia i życia użytkownika bądź do uszkodzenia urządzenia! 
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WARUNKI GWARANCJI 

 
 

1. Prościarka objęta jest 12-miesięcznym okresem gwarancji od 

dnia sprzedaży. 

2. Producent zapewnia bezpłatne usunięcie wad i usterek powstałych w okresie gwarancyjnym 

na skutek wad materiałowych lub montażowych. 

3. Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy. 

4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki (uszkodzenia) powstałe w czasie transportu 

oraz w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub samowolnch przeróbek wykonanych 

przez użytkownika. 

5. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku braku daty sprzedaży, podpisu lub 

pieczęci sprzedawcy. 

6. Napraw gwarancyjnych dokonuje producent lub, w przypadku drobnych regulacji, nabywca 

zgodnie z instrukcją producenta. 

7. Gwarancja nie obejmuje napraw polegających na czyszczeniu, smarowaniu, wymianie 

normalnie zużytych części (łożyska, panewki, ślizgi, itp.). 

8. Termin realizacji reklamacji to 14 dni roboczych od daty otrzymania urządzenia przez nabywcę. 

9. Koszty wysyłki w celach reklamacyjnych ponosi kupujący. 

 

 

 

 

Data sprzedaży ………………………. 

 

 

 

Pieczęć i podpis producenta…………………………………………… 

 

 


