
 

OFICINA DE PREVENCIÓ I 

GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

 

Nota informativa 

 

 1 

 
Recomanacions de seguretat per a 

la prevenció de riscos laborals en torns 
 
Generalitats 

1. Els interruptors i les palanques d'embragatge dels torns s'han d'assegurar perquè no siguen 
accionats involuntàriament; les arrancades involuntàries han produït molts accidents.  

2. Les rodes dentades, corretges de transmissió, adaptacions i fins i tot els eixos llisos, han de 
ser protegits per cobertes. 

3. El circuit elèctric del torn ha d'estar connectat a terra. El quadre elèctric a què estiga 
connectat el torn ha de tindre un interruptor diferencial de sensibilitat adequada. És 
convenient que les carcasses de protecció dels engranes i transmissions vagen proveïdes 
d'interruptors instal·lats en sèrie que impedisquen la posada en marxa del torn quan les 
proteccions no estan tancades. 

4. Les comprovacions, mesuraments, correccions, substitució de peces, ferramentes, etc. han 
de ser realitzades amb el torn completament aturat.  

 

Protecció personal  

1. Per al tornejat s'han d’utilitzar ulleres de protecció contra impactes, sobretot quan es 
mecanitzen metalls durs, fràgils o trencadissos.  

2. Així mateix, per a realitzar operacions d'esmolat de ganivetes s'ha d'utilitzar protecció 
ocular. 

3. Si malgrat tot se us introdueix un cos estrany en un ull: atenció!, no s’ha de refregar, ja que 
us podeu provocar una ferida. Acudiu immediatament al centre mèdic. 

4. Les ferritges produïdes durant el mecanitzat, no s’han de retirar mai amb la mà.  

5. Per a retirar les ferritges llargues cal utilitzar un ganxo proveït d'una cassoleta que 
protegisca la mà. Les ganivetes amb trencaferritges impedeixen formació de ferritges 
llargues i perilloses, i facilita el treball de retirar-les.  

6. Les ferritges menudes s’han de retirar amb un raspall o rastell adequat. 

7. La persona que haja de tornejar ha de portar roba ben ajustada, sense butxaques al pit i 
sense cinturó. Les mànegues han de cenyir-se als canells, amb elàstics en compte de 
botons, o portar-se arromangades cap a dins. 

8. Cal usar calçat de seguretat que protegisca contra les punxades i talls per ferritges i contra 
la caiguda de peces pesades.  

9. És molt perillós treballar en el torn amb anells, rellotges, polseres, cadenes al coll, 
corbates, bufandes o qualsevol atuell que penge.  

10. Així mateix és perillós tindre els cabells i la barba llargs i solts; convé arreplegar-los amb 
una gorra o atuell semblant.  
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Abans de tornejar 

Abans de posar la màquina en marxa per començar el treball de tornejat, cal realitzar les 
comprovacions següents: 

1. Que el plat i el seu fiador contra l'afluixament estiguen correctament col·locats.  

2. Que la peça a tornejar estiga correctament i fermament subjecta, i que en el seu 
moviment no trobe obstacles.  

3. Que s'haja retirat del plat la clau de collar. 

4. Que estiguen fermament collats els caragols de subjecció del portaferramenta.  

5. Que la palanca de bloqueig del portaferramenta estiga ben ajustada. 

6. Que estiguen collats els caragols de fixació del carro superior.  

7. Si s'usa contrapunt, cal comprovar que estiga ben ancorat a la bancada i que la palanca de 
bloqueig de l'eix del contrapunt estiga ben ajustada.  

8. Que les carcasses de protecció o resguards dels engranatges i transmissions estiguen 
correctament col·locats i fixats.  

9. Que no hi haja cap peça o ferramenta abandonada sobre el torn, que puga caure o eixir 
disparada.  

10. Si s’ha de treballar sobre barres llargues que sobreïsquen per la part posterior del capçal, 
cal comprovar que la barra estiga coberta per una protecció-guia en tota la seua longitud.  

11. Que la coberta de protecció del plat estiga correctament col·locada. 

12. Que la pantalla transparent de protecció contra projeccions de ferritges i emulsió de tall es 
trobe ben situada. 

 

Durant el tornejat  

1. Per treballar, la persona que haja de tornejar s’ha de situar de forma segura, el més separat 
que puga de les parts que giren. Les mans han d'estar sobre els volants del torn, i no sobre 
la bancada, el carro, el contrapunt o el capçal.  

2. Totes les operacions de comprovació, ajust, etc., han de realitzar-se amb el torn 
completament aturat; especialment les següents:  

- Subjecció de la peça  
- Canvi de la ferramenta  
- Mesurament o comprovació de l'acabat  
- Neteja  
- Ajust de proteccions o realització de reparacions  
- Situació o direcció del doll d’emulsió de tall 
- Allunyament o abandó del lloc de treball  

3. No s'ha de frenar mai el plat amb la mà. És perillós portar anells; ocorren molts accidents 
per aquesta causa.  
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4. Per tornejar entre punts s'han d’utilitzar dispositius d'arrossegament de seguretat. En cas 
contrari, s'han d’equipar els dispositius d'arrossegament corrent amb un cèrcol de 
seguretat. Els dispositius d'arrossegament no protegits han causat nombrosos accidents, 
fins i tot mortals.  

5. Per llimar en el torn, cal subjectar la llima pel mànec amb la mà esquerra. La mà dreta ha de 
subjectar la llima per la punta.  

6. Treballant amb tela esmeril en el torn, han de prendre's algunes precaucions:  

- No aplicar la tela esmeril sobre la peça; la subjecció cal fer-la directament amb les mans.  
- Es pot esmerilar sense perill utilitzant una llima o un llistó com a suport de la tela 

esmeril. 
- És molt perillós introduir la tela esmeril amb el dit, per a polir la part interior d'una peça; 

el més segur és fer-ho amb el paper de vidre enrotllat sobre un pal cilíndric.  

7. Per a mesurar, llimar o esmerilar, la ganiveta ha de protegir-se amb un drap o un caputxó 
de cuir. Així s'eviten ferides en els braços.  

 

Ordre, neteja i conservació  

1. El torn ha de mantenir-se en bon estat de conservació, net i correctament greixat.  

2. Així mateix, cal tindre cura de l'ordre, neteja i conservació de les ferramentes, utillatge i 
accessoris; tenir un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu lloc.  

3. La zona de treball i les voltants del torn han d'estar netes i lliures d'obstacles. Les taques 
d'oli s'han d’eliminar amb serradura, que es dipositarà després en un recipient metàl·lic 
amb tapa. Els objectes caiguts i escampats poden provocar entropessons i relliscades 
perilloses, per la qual cosa han de ser recollits aviat.  

4. S'han de retirar les ferritges amb regularitat, sense esperar al final de la jornada, utilitzant 
ganxos amb cassoleta guardamans per a les ferritges llargues i raspalls o rastells per a les 
ferritges menudes.  

5. Les ferramentes han de guardar-se en un armari o lloc adequat. No ha de deixar-se cap 
ferramenta o objecte solt sobre el torn. Les ganivetes s’han de protegir amb caputxons de 
plàstic o cuir.  

6. Tant les peces en brut com les ja mecanitzades han d'apilar-se de forma segura i ordenada, 
o bé utilitzar contenidors adequats si les peces són de dimensió reduïda. Cal deixar lliure 
un ampli corredor d'entrada i eixida al torn. No ha d'haver-hi materials apilats darrere de 
l'operari.  

7. S’han d’eliminar fems, draps o cotons amarats d’oli o greix, que poden cremar amb 
facilitat, i tirar-los als contenidors adequats (metàl·lics i tancats).  

8. Les avaries elèctriques del torn només poden ser investigades i reparades per un 
electricista professional; a la menor anomalia d'aquest tipus heu de desconnectar la 
màquina, posar-hi un cartell de “Màquina avariada”  i avisar l'electricista.  

9. Les conduccions elèctriques han d'estar protegides contra talls i danys produïts per les 
ferritges i/o ferramentes. Vigileu aquest punt i informeu el vostre immediat superior de 
qualsevol anomalia que hi observeu.  
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10. Durant les reparacions col·loqueu en l’interruptor principal un cartell de “No ho toqueu, 
Perill. Homes treballant”. Si és possible, poseu un cadenat en l’interruptor principal o 
lleveu els fusibles.  

 

 

Documents relacionats 

- Recomanacions de seguretat per a la prevenció de riscos laborals en màquines ferramenta. 
- Recomanacions de seguretat per a la prevenció de riscos laborals en fresadores. 
- Recomanacions de seguretat per a la prevenció de riscos laborals en trepants. 
- Recomanacions de seguretat per a la prevenció de riscos laborals en moles abrasives. 
- Recomanacions de seguretat per a la prevenció de riscos laborals en radials o esmoladores. 

 
 

http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/maq-ferr.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/fresa.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/trepant.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/moles.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/radial.pdf

