
Wyt�aczarka przeznaczona jest do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, polegaj�cego na wyciskaniu upla-
stycznionego tworzywa przez dysz� wyt�aczarki, która 
nadaje gotowy kszta�t formowanemu przekrojowi. Dy-
sza znajduje si� w g�owicy wyt�aczarki, do której �limak 
podaje uplastycznione tworzywo.

Strefy wyt�aczarki
W wyt�aczarkach uk�ad plastyfikuj�cy, sk�adaj�cy si� ze 
wspó�pracuj�cych ze sob� �limaka i cylindra, dzieli si� 
na nast�puj�ce strefy:

� zasilania;
� spr��ania;
� dozowania.

Podstawowe rodzaje wyt�aczarek
Wyt�aczarki dzieli si� na:

� jedno�limakowe;
� dwu�limakowe;
� linie do wyt�aczania.

Przebieg wyt�aczania na typowej 
wyt�aczarce

Topienie masy tworzyw termoplastycznych lub termoe-
lastycznych nast�puje g�ównie przez tarcie w grzanym 
cylindrze, w którym obraca si� �limak. Stopiona masa 
jest transportowana przez dysze, a nast�pnie sch�adza-
na. W ten sposób uzyskuje si� pó�produkty w postaci 
p�yt, folii, rur lub innych profili.

Zagro�enia wyst�puj�ce 
przy u�ytkowaniu wyt�aczarek 

Zagro�enia urazami mechanicznymi 

� zgniecenie, rozci�cie, przeci�cie, odci�cie, wci�g-
ni�cie lub pochwycenie;

� wyrzucenie cz��ci maszyn;
� wyp�yw uplastycznionego materia�u.

Wyt�aczarka do tworzyw sztucznych

Strefa niebezpieczna Sposób zabezpieczenia

uk�ad zasilania  cd. Je�eli do wykonania niektórych prac konieczny jest ruch obrotowy 
�limaka lub walca zasilaj�cego przy otwartym urz�dzeniu zasilaj�-
cym, a dost�p nie jest chroniony przez odpowiednie rozwi�zania 
konstrukcyjne – zastosowanie urz�dzenia steruj�cego obur�cz-
nego. Wyposa�enie urz�dzenia zasilaj�cego w uk�ad awaryjnego 
zatrzymywania.

cz��ci znajduj�ce si� pod ci�nieniem Zabezpieczenie cz��ci wyt�aczarki znajduj�cych si� pod ci�nieniem 
(pomp z�batych i przewodów do stopionego materia�u, mieszarek 
statycznych, g�owic wyt�aczarki i �cinaj�cych) przed przekrocze-
niem maksymalnego dopuszczalnego ci�nienia wewn�trznego, za 
pomoc�:

� tzw. bezpiecznych p�kni��,

� p�ytek bezpiecze�stwa,

� czujników ci�nienia,

� �rub spr��ystych.

Bezpieczne dla obs�uguj�cych ukierunkowanie wyrzucenia cz��ci 
lub materia�u z wymienionych uk�adów zabezpieczaj�cych.

nap�d mechaniczny przesuwu poziomego 
maszyny lub jej cz��ci

W przypadku gdy operator maszyny nie ma mo�liwo�ci obser-
wowania wszystkich cz��ci – zastosowanie urz�dze� przekazu-
j�cych automatycznie sygna� ostrzegawczy akustyczny i/lub op-
tyczny, bezpo�rednio przed przesuwem maszyny. Zastosowanie 
samoczynnego urz�dzenia odleg�o�ciowego wy��czaj�cego, które 
spowoduje bezpieczne zatrzymanie maszyny, z uwzgl�dnieniem 
nadbiegu. Wyposa�enie maszyny w uk�ad hamulcowy, który unie-
mo�liwi jej samoczynne przesuwanie si�.

gor�ce cz��ci wyt�aczarki i gor�cy materia� 
uplastyczniony

Zastosowanie materia�u izolacyjnego lub innych urz�dze� ochron-
nych, w przestrzeni, gdzie mog� przebywa� ludzie. Je�eli jest to 
niemo�liwe nale�y oznakowa� gor�ce cz��ci maszyny.

Zagro�enia urazami mechanicznymi powodowane 
s� g�ównie przez:

� wiruj�ce cz��ci nap�du i uk�adu przenoszenia 
mocy maszyny;

� poruszaj�ce si� cz��ci w cylindrze wyt�aczarki;
� obracaj�cy si� �limak (lub �limaki);
� poruszaj�ce si� cz��ci uk�adów zasilaj�cych;
� cz��ci ruchome podczas opró�niania, czysz-

czenia, nagrzewania;
� cz��ci ruchome wentylatorów ch�odz�cych;
� nadmierny wzrost ci�nienia w cylindrze oraz 

przewodach;
� przesuwanie si� wyt�aczarki w czasie procesu 

wyt�aczania;
� ruchy g�owicy wyt�aczarki i/lub jej cz��ci;
� upadek cz��ci.

Zagro�enia termiczne 

� poparzenia;
� zw�glenia.

Zagro�enie wynika z mo�liwo�ci zetkni�cia si� cz�owie-
ka z gor�cymi cz��ciami wyt�aczarki lub gor�cym wyt�a-
czanym materia�em.

Zagro�enia powodowane dzia�aniem ha�asu 

� uszkodzenie s�uchu;
� trudno�ci w porozumiewaniu si�;
� trudno�ci w percepcji sygna�ów akustycznych.

Zagro�enia powodowane dzia�aniem pr�du 
elektrycznego

� pora�enia elektryczne;
� zw�glenia.

Zagro�enia powodowane dzia�aniem pr�du elektryczne-
go wyst�puj�ce przy eksploatacji wyt�aczarek wynikaj� 
z mo�liwo�ci bezpo�redniego (przy dotyku bezpo�red-
nim) i po�redniego (przy dotyku po�rednim) kontaktu 
z pr�dem elektrycznym.

Ulotka, któr� czytasz, jest jedn� z przygotowanej przez 
Pa�stwow� Inspekcj� Pracy 

serii ulotek dotycz�cych maszyn, które najcz��ciej powoduj� wypadki. 

Wszystkie publikacje z cyklu

Sprz�t roboczy. Minimalne wymagania. 

s� dost�pne nieodp�atnie na naszej stronie internetowej 
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Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z 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.)

Wymagania minimalne Informacje

Elementy sterownicze wyt�aczarek, które maj� 
wp�yw na bezpiecze�stwo pracowników, po-
winny by� widoczne i mo�liwe do zidentyfiko-
wania, odpowiednio oznakowane, usytuowane 
poza strefami zagro�enia w taki sposób, aby 
ich obs�uga nie powodowa�a dodatkowych 
zagro�e�. Elementy sterownicze nie mog� 
stwarza� jakichkolwiek zagro�e� w zwi�zku 
z przypadkowym ich zadzia�aniem.

PN-92/N-01255 Barwy bezpiecze�stwa i znaki bezpiecze�stwa.

PN-EN 954-1:2001 Maszyny. Bezpiecze�stwo. Elementy systemów 
sterowania zwi�zane z bezpiecze�stwem. Cz��� 1: Ogólne zasady 
projektowania.

PN-EN 1037:2001 Maszyny. Bezpiecze�stwo. Zapobieganie nie-
spodziewanemu uruchomieniu.

PN-EN 457:1998 Maszyny. Bezpiecze�stwo. D	wi�kowe sygna�y 
bezpiecze�stwa. Wymagania ogólne, projektowanie i badania.

Uruchomienie wyt�aczarki powinno by� mo�li-
we tylko przez celowe zadzia�anie na przezna-
czony do tego celu uk�ad sterowania.

Przepisów nie stosuje si� do ponownego uruchomienia lub zmian 
parametrów pracy wyt�aczarki, o ile s� spowodowane prawid�o-
wym cyklem roboczym urz�dzenia automatycznego.

PN-EN 1037:2001 Maszyny. Bezpiecze�stwo. Zapobieganie nie-
spodziewanemu uruchomieniu.

Wyt�aczarki nale�y wyposa�y� w uk�ad ste-
rowania przeznaczony do ca�kowitego i bez-
piecznego ich zatrzymywania.

Uk�ad sterowania przeznaczony do zatrzymywania wyt�aczarki po-
winien by� nadrz�dny przed uk�adem sterowania przeznaczonym 
do jej uruchamiania.

PN-EN 999:2002 Maszyny. Bezpiecze�stwo. Umiejscowienie wy-
posa�enia ochronnego ze wzgl�du na pr�dko�ci zbli�ania cz��ci 
cia�a cz�owieka.

Wyt�aczarki nale�y wyposa�y� w urz�dzenie 
zatrzymania awaryjnego.

PN-EN 418:1999 Maszyny. Bezpiecze�stwo. Wyposa�enie do za-
trzymywania awaryjnego; aspekty funkcjonalne. Zasady projekto-
wania.

Wyt�aczarki nale�y wyposa�y� w �rodki ochro-
ny przed zagro�eniami spowodowanymi: emi-
sj� lub wyrzucaniem substancji, materia�ów, 
przedmiotów, gazu, p�ynu lub py�u, bezpo-
�rednim lub po�rednim kontaktem z pr�dem 
elektrycznym.

PN-EN 626-1:2001 Maszyny. Bezpiecze�stwo. Zmniejszanie ry-
zyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi 
emitowanymi przez maszyny. Zasady i wymagania dla producen-
tów maszyn.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach bu-
dowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona 
przeciwpora�eniowa.

Wyt�aczarki nale�y zamocowa� za pomoc� 
odpowiednich urz�dze� w celu zapewnienia 
ich stateczno�ci.

Niezb�dne dla danej wyt�aczarki elementy mocuj�ce powinny by� 
opisane w instrukcji dostarczanej przez jej producenta.

Wymagania minimalne Informacje

W wyt�aczarkach nale�y zastosowa� os�ony 
lub inne urz�dzenia ochronne, zapobiegaj�ce 
dost�powi do strefy zagro�enia lub zatrzymu-
j�ce ruch cz��ci niebezpiecznych.

PN-EN 953:1999 Maszyny. Bezpiecze�stwo. Os�ony. Ogólne wy-
magania dotycz�ce projektowania i budowy os�on sta�ych i rucho-
mych.

Miejsca i stanowiska pracy lub konserwacji 
wyt�aczarki nale�y o�wietli� odpowiednio do 
wykonywanych czynno�ci.

PN-EN 12464-1:2004 
wiat�o i o�wietlenie. O�wietlenie miejsc pra-
cy. Cz��� 1: Miejsca pracy we wn�trzach. 

PN-EN 1837:2005 Bezpiecze�stwo maszyn. Integralne o�wietlenie 
maszyn.

PN-71/B-02380 O�wietlenie wn�trz �wiat�em dziennym. Warunki 
ogólne.

Cz��ci wyt�aczarki o wysokiej temperaturze 
nale�y zabezpieczy�, aby unikn�� ryzyka 
ich dotkni�cia lub zbli�enia si� do nich przez 
ludzi.

PN-EN 563:2001 Maszyny. Bezpiecze�stwo. Temperatury dotyka-
nych powierzchni. Dane ergonomiczne do ustalenia granicznych 
warto�ci temperatury gor�cych powierzchni.

Dostosowanie wyt�aczarek do wymaga� minimalnych

Strefa niebezpieczna Sposób zabezpieczenia

nap�d i zespó�
przenoszenia mocy

Os�oni�cie wa�u nap�dzaj�cego, sprz�g�a mi�dzy silnikiem i prze-
k�adni� redukcyjn�, pasków przenosz�cych nap�d i ko�cówki 
czopa �limaka – os�onami sta�ymi.

g�ówny otwór zasypowy Zabezpieczenie dost�pu do g�ównego otworu zasypowego za 
pomoc�:

� odpowiedniej konstrukcji otworu,

� zamontowania sta�ego lub ruchomego uk�adu zasilania (np. 
zasobników lub urz�dze� z wymuszonym zasilaniem).

Je�eli dost�p do otworu zasypowego jest konieczny – zastoso-
wanie ruchomego urz�dzenia zasilaj�cego zblokowanego z na-
p�dem �limaka. Je�eli ruchomy uk�ad zasilania zosta� odsuni�-
ty – uniemo�liwienie dost�pu do g�ównego otworu zasypowego 
za pomoc� siatki wsuwanej automatycznie w taki sposób, aby 
dost�p do otworu zasypowego by� zablokowany podczas ruchu 
maszyny.

uk�ad zasilania

Uniemo�liwienie dost�pu do miejsc niebezpiecznych – w szcze-
gólno�ci wlotu – za pomoc� odpowiedniej konstrukcji lub os�ony 
ruchomej z urz�dzeniem blokuj�cym. Otwarcie urz�dzenia zasila-
j�cego powinno powodowa� zatrzymanie ruchu obrotowego �li-
maka (�limaków).

Wymagania minimalne dla wyt�aczarek


