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Anotace 

HAUPT, Zbyněk. Ochranná opatření na lince manipulátoru : Diplomová práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2009. 86 s., 2 příl. 

Tato práce se zabývá problematikou bezpečnostních opatření na strojních zařízeních. 

Práce je dělena do dvou úrovní. V první části je stručně popsána mezinárodní normalizace, 

evropské bezpečnostní předpisy, odhad rizika a volba kategorií řídicích systémů. Dále jsou 

zde popsány požadavky na nouzové zastavení, monitorování a blokování dveří, dvouruční 

ovládací zařízení a bezdotyková ochranná zařízení. Ve druhé části je praktický návrh zajištění 

bezpečnosti pracovního prostoru linky manipulátoru, pomocí bezdotykového ochranného 

zařízení. V přílohách je vložena výkresová dokumentace elektrického zapojení. 
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HAUPT, Zbyněk. Protective Measures for a Manipulator Line : Dissertation  Ostrava: VSB - 

Technical University of Ostrava, Fakulty of Safety Engineering, 2009. 86 p., 2 suppl. 

The Dissertation is concerned with safety measures of the machinery. The work is 

divided into two parts: the first part is concerned with a brief description of international 

norms, European safety regulations, risk assessment, and the selection of the operating 

systems categories. Further, the work contains description of the requirements for the 

emergency shutdown settings, monitoring and blocking of the doors, two-hand manipulating 

and control systems, and the contactless safety systems. The second part of the Dissertation 

contains a practical safety proposal for ensuring of the safety measures of the manipulator unit 

working environment with the aid of the contactless safety system. The supplement contains 

drawing documentation of the electric wiring set up.  
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system. 
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1 Úvod 
 

 Evropská unie je jednou z nejdůležitějších průmyslových oblastí na světě. Při 

každodenní práci se přibližně 10 milionů osob ročně zraní při pracovních úrazech, z toho 

8000 osob zahyne [2,8]. Příčiny pracovních úrazů jsou na jedné straně závislé na lidském 

činiteli a na druhé straně jsou způsobeny nedostatečnou bezpečností strojního zařízení. Strojní 

zařízení pak má být projektováno a konstruováno s přihlédnutím k výsledkům procesu 

posouzení rizik takovým způsobem, aby plnilo svou funkci a mohlo být provozováno, 

seřizováno a udržováno, aniž by byly osoby vystaveny nepřiměřenému riziku. Přitom je třeba 

počítat i s jakýmkoli důvodně předvídatelným nesprávným použitím zařízení. Cílem tohoto 

procesu je minimalizace každého rizika, které se může vyskytnout během předpokládané 

doby životnosti strojního zařízení. 

 Tato diplomová práce se zaměřuje především na bezpečnostní opatření na strojních 

zařízeních. První část zmiňuje mezinárodní normalizaci, harmonizované evropské normy a 

jejich rozdělení. Je zde popsáno stanovení úrovně integrity bezpečnosti a úrovně vlastností, 

které jsou důležité pro snížení rizik. Dále je věnována bezpečnostním zařízením pro nouzové 

zastavení, oddělujícím ochranným zařízením a zařízením pro blokování dveří a ochranných 

krytů. Tato část se také týká dvouručních ovládacích zařízení a v poslední řadě především 

bezdotykových ochranných zařízení, která jsou podrobně popsána v závěru první části. Je zde 

popsána strategie volby optoelektronických ochranných zařízení, druhy hlavních aplikací a 

systémů, jejich funkce a požadavky pro použití jako bezpečnostní prvky na strojním zařízení. 

 Ve druhé části práce je předložen návrh zajištění bezpečnosti pracovního prostoru linky 

manipulátoru, pomocí bezdotykového ochranného zařízení.  

 Cílem celé práce je navrhnout vhodné řešení, kterým by se odstranilo hrozící riziko 

úrazu obsluhy manipulátoru, nebo nepovolaných osob, které by se mohly dostat do 

nebezpečného prostoru linky. V návrhu zabezpečení je použito dvou bezpečnostních 

světelných bariér s infračervenými paprsky. Přerušením některého z paprsků dojde k vypnutí 

výstupních bezpečnostních obvodů, které způsobí zastavení nebezpečného pohybu stroje 

dříve, než dojde k ohrožení obsluhy stroje nebo nepovolané osoby.  
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2 Rešerše literárních zdrojů 
 

BRÁCHA, J., ROŽEK, F., MRÁZ, V. Management rizika. Díl I. Brno: RoVS, Rožnov pod 

Radhoštěm, 1998. 66s. 

Jedná se o úvod k systematickému vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik. Zabývá se 

přípravou k posouzení rizik při práci, procesy a metodami analýzy rizik. 

 

BEKR, Z. Přístroje pro bezpečnostní obvody řídicích systémů strojních zařízení. 

Automatizace, srpen 2003, roč. 46, č. 8, s. 526- 528. ISSN 0005-125X. 

Článek se zabývá funkční bezpečností řídicích systémů, dále nouzovým vypnutím a 

elektromechanickými bezpečnostními moduly. 

 

DAVID, J. Bezpečnostní světelné systémy Banner. Automatizace, leden 2007, roč. 50, č. 1, s. 

50. ISSN 0005-125X. 

V článku jsou popsány bezpečnostní systémy z rozsáhlého výrobního sortimentu společnosti 

Banner. Především světelné bezpečnostní závěsy. 

 

DROBILÍK, T. Aktuality ze světa průmyslové bezpečnosti. Automa : časopis pro 

automatizační techniku, březen 2006, roč. 12, č. 3, s. 57. ISSN 1210-9592. 

Tento článek popisuje nejnovější trendy v oblasti bezpečnostních spínačů a detektorů polohy. 

 

KABEŠ, K. Bezpečnostní světelné a laserové ochrany – přehled trhu.  Automatizace, leden 

2007, roč. 50, č. 1, s. 41. ISSN 0005-125X. 

Autor v článku popisuje použití bezpečnostních světelných bariér, požadavky a odkazy na 

platnou legislativu.  

 

KOLEKTIV IVBP BRNO. Management rizika II. 1.vyd. Brno: RoVS, Rožnov pod 

Radhoštěm, 2001. 192s. 

Tato publikace je zpracována jako praktický návod k použití vybraných postupů a metod 

analýzy a hodnocení rizik. Zabývá se obecnými návody jako východisky k vlastním postupům 

a metodám hodnocení rizik. 
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KŘÍŽ, M. Elektrotechnické výrobky v Evropě. Elektro : odborný časopis pro elektrotechniku, 

červenec 2003, roč. 13, č. 7, s.14-17. ISSN 1210-0889. 

Text článku uvádí požadavky uplatňované především u elektrotechnických výrobků ve vztahu 

ke směrnicím EU. 

 

MARTINEK, R. Bezpečnostní reléové moduly – přehled trhu. Automatizace, srpen 2003, roč. 

46, č. 8, s. 519-524. ISSN 0005-125X. 

V článku jsou popsány základní charakteristiky a technické parametry bezpečnostních 

modulů. Vše je uspořádáno do přehledné tabulky pro srovnání parametrů od různých výrobců. 

 

VASS, J. Aspekty funkčnej bezpečnosti II. Automa : časopis pro automatizační techniku, 

únor 2004, roč. 10, č. 2, s. 49-51. ISSN 1210-9592. 

Článek pojednává o již zavedených a připravovaných změnách norem v oblasti 

bezpečnostních systémů a připojuje příslušný komentář. 

 

ZAJÍČEK, A. Bezpečnost strojů a bezdotykové ochranné zařízení. Automatizace, leden 2007, 

roč. 50, č. 1, s. 48-49. ISSN 0005-125X. 

V článku autor popisuje druhy bezdotykových ochranných zařízení, všeobecné požadavky a 

způsoby volby optoelektronických ochranných zařízení. 

 

Bezpečnostní aplikace Preventa. Praha: Schneider Electric CZ, 2007. 174s. S569-I. 

Tato dokumentace přináší ucelený pohled na problematiku bezpečnosti strojních zařízení. 

Zabývá se legislativou a všemi dostupnými bezpečnostními technikami v dané oblasti. 

 

Bezpečnostní aplikace Preventa : výběrový katalog. Praha: Schneider Electric CZ, 2008. 25s. 

S693. 

Tento katalog je přehledem technických parametrů vybraných bezpečnostních modulů, 

ovladačů nouzového zastavení a bezpečnostních spínačů. 

 

E-STOP relays : safety gate monitors. Ostfildern (Germany): Pilz GmbH&Co, 2008. 8p. 

NSG-D-2-394-2008-11. 
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V tomto materiálu je návod k použití bezpečnostního modulu pro monitorování světelných 

bariér. Jsou zde uvedeny technické parametry, popis funkce a schémata zapojení 

bezpečnostního modulu. 

 

Podstatné principy bezpečnosti. Praha: Schneider Electric CZ, 2004. 24s. S393. 

V příručce jsou popsány podstatné principy bezpečnosti strojních zařízení. Jsou zde uvedeny 

bezpečnostní techniky vycházející z harmonizovaných norem týkajících se bezpečností 

strojních zařízení. 

 

Příručka pro bezpečnostní aplikace. Praha: OMRON, 2003. 51s. 

V příručce je podrobně rozebrána problematika bezpečnosti strojních zařízení, včetně definicí 

rozboru platné legislativy a bezpečnostních kategorií řídicích systémů. 

 

Interactive Safety Guide [CD-ROM]. Ver. 2, Hoofddorp (Netherlands): OMRON, 2006. CAT 

CD Safety 03 06. 

Tento CD-ROM je interaktivní bezpečnostní příručkou s mnoha technickými údaji a 

dokumenty týkajícími se bezpečnosti strojních zařízení. 

 

Machine safety : safety soloutions using Preventa. Rueil-Malmaison (France): Schneider 

Electric Industries SAS, 2006. 506p. ART.816630. 

Tento katalog obsahuje kompletní podrobný přehled a technické parametry zařízení 

vytahujících se k bezpečnosti strojních zařízení.  

 

Safe Systém Solutions for Automation Technology. Bamberg (Germany): Wieland Electric 

GmbH, 2008. 90p. 0152.0E. 

Katalog přináší přehled bezpečnostních modulů a bezpečnostních relé, jejich perametrů a 

doporučených zapojení. 

 

Safety at Work : Interaktive Safety Know How Presentation [CD-ROM]. Ver. 2.1, Munich 

(Germany): Leuze Lumiflex, 2005. 600015-12/05. 
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V této interaktivní bezpečnostní příručce jsou popsány evropské bezpečnostní standardy a 

bezpečnostní techniky určené pro strojní zařízení. 

 

Safety lyght curtains : Preventa XUSL. Rueil-Malmaison (France): Schneider Electric 

Industries SAS, 2008. 71p. ART.960299. 

Tato příručka obsahuje podrobný přehled světelných bariér a bezpečnostních modulů, jejich 

parametrů, funkčních diagramů a příslušenství. 

 

Simatic sensors : Sensors for Factory Automation. Nürnberg (Germany): Siemens AG, 2007. 

712p. E86060-K8310-A101-A4-7600. 

V tomto katalogu je kompletní podrobný přehled a technické parametry zařízení detekce, 

včetně bezdotykových ochranných zařízení.  

 

ČSN EN 418. Bezpečnosť strojových zariadení. Zariadenie núdzového zastavenia. Hl’adiská 

funkčnosti.  Konštrukčné zásady.  Praha: Český normalizační institut, 1994. 10s. 

Norma blíže určuje zásady konstruování zařízení nouzového zastavení strojů, bez ohledu na 

druh používané energie. 

 

ČSN EN 954-1. Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích systémů - Část 1 : 

Všeobecné zásady pro konstrukci.  Praha: Český normalizační institut, 1998. 36s. 

V této norně jsou uvedeny bezpečnostní požadavky a pokyny pro zásady konstrukce 

bezpečnostních částí řídicích systémů. Norma specifikuje kategorie a popisuje charakteristiky 

jejich bezpečnostních funkcí. 

 

ČSN EN 1050. Bezpečnost strojních zařízení - Zásady pro posouzení rizika. Praha: Český 

normalizační institut, 2001. 23s. 

Norma stanoví všeobecné zásady postupu, známého jako posouzení rizika, které shrnuje 

znalosti a zkušenosti z konstrukce, používání, nehod, úrazovosti a škod u strojních zařízení 

tak, aby mohla být posouzena rizika ve všech fází životnosti strojního zařízení. 
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ČSN EN ISO 12100-1. Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro 

konstrukci – Část1 : Základní terminologie, metodologie. Praha: Český normalizační institut, 

2004. 78s. 

Tato norma definuje základní terminologii používanou k dosažení bezpečnosti strojního 

zařízení. 

 

ČSN EN ISO 12100-2. Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro 

konstrukci – Část2 : Technické zásady.  Praha: Český normalizační institut, 2004. 32s. 

V této normě jsou definovány technické zásady, které mají napomoci konstruktérům 

k dosažení bezpečné konstrukce strojních zařízení. 

 

ČSN EN ISO 13849-1. Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů 

– Část 1 : Všeobecné zásady pro konstrukci. Praha: Český normalizační institut, 2007. 83s. 

Tato norma uvádí bezpečnostní požadavky a pokyny pro zásady konstrukce a integrace 

bezpečnostních částí ovládacích systémů (SRP/CS). Touto normou se nahrazuje ČSN EN 

954-1. 

 

ČSN EN ISO 13850. Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení – Zásady pro 

konstrukci. Praha: Český normalizační institut, 2007. 12s. 

Norma specifikuje funkční požadavky a konstrukční zásady pro funkci nouzového zastavení u 

strojních zařízení, nezávisle na druhu energie použité pro ovládací funkci. Tato norma 

nahrazuje ČSN EN 418. 

 

ČSN EN ISO 14121-1. Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika – Část 1 : Zásady. 

Praha: Český normalizační institut, 2008. 32s. 

Norma stanovuje všeobecné zásady určené k použití tak, aby byly splněny cíle snížení rizika. 

Tyto zásady slučují znalosti a zkušenosti z konstrukce, používání, nehod, úrazů a škod u 

strojních zařízení tak, aby mohla být posouzena rizika v relevantních fázích životního cyklu 

stroje. Norma nahrazuje ČSN EN 1050. 
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ČSN EN 62061. Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických, 

elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících 

s bezpečností. Praha: Český normalizační institut, 2005. 92s. 

Tato norma stanovuje požadavky a uvádí doporučení na návrh, začlenění a potvrzení platnosti 

elektrických a elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností a určených pro 

stroje. 

 

Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. 

V tomto nařízení vlády jsou stanoveny podmínky uvedení strojního zařízení na trh a do 

provozu. Postupy posuzování shody a označování strojního zařízení. 

 

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení. 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje technické 

požadavky na strojní zařízení. S účinností od 29. prosince 2009 zrušuje NV 24/2003 Sb. 

 

Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE. 

V příloze tohoto nařízení vlády je uvedena grafická podoba značky CE. 

 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení přístrojů a nářadí. 

Toto nařízení vlády se zabývá problematiku bezpečnosti provozovaných strojních zařízení. 
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3 Seznam použitých zkratek 
 

Av - pravděpodobnost vyvarování se nebo omezení škody. 

CCF -  comon cause failure- porucha se společnou příčinou. 

Cl - třída pravděpodobnosti škody.  

DC – diagnostic coverage - diagnostické pokrytí. 

DCavg – průměrné diagnostické pokrytí. 

Fr - četnost a doba ohrožení.  

MTTFd -  mean time to dangerous failure - střední doba do nebezpečné poruchy.  

OSSD -  output signal switching devices  - zařízení spínající výstupní signál. 

PL – performance level – úroveň vlastností. 

PLr –  required performance level - požadovaná  úroveň vlastností. 

Pr - pravděpodobnost výskytu nebezpečné událostí. 

Se - závažnost škody. 

SIL - safety integrity level - úroveň integrity bezpečnosti. 

SRCF – safety-related control function - řídicí funkce související s bezpečností. 

SRECS - safety-related electrical control system - řídicí systém vztahující se k bezpečnosti. 

SRP/CS – safety-related part of a control systém - bezpečnostní části ovládacího systému. 
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4 Mezinárodní normy 

4.1 Mezinárodní harmonizace [8] 

 Z globální perspektivy je mnoho regionů, které mají pro svůj místní trh zákonem 

chráněné normy. Hlavní ekonomické regiony, jako jsou Evropa, Japonsko, Čína, USA a 

Kanada pilně pracují na tom, aby vyrovnaly odlišné přístupy s ohledem na mezinárodní 

normalizaci. Díky mezinárodním normalizačním orgánům ISO a IEC existuje stále větší 

shoda mezi evropskými, japonskými, čínskými a severoamerickými normami. Normy ISO 

přispívají k vyšší efektivitě, bezpečnosti a čistotě vývoje, výroby a dodávky výrobků a služeb. 

Usnadňují obchod mezi zeměmi a činí jej spravedlivějším. Poskytují vládám technický základ 

pro zdravotní, bezpečnostní a ekologickou legislativu. Pomáhají s přenášením technologií do 

rozvojových zemí. Normy ISO také slouží k ochraně zákazníků a uživatelů obecně, jakož i 

výrobků a služeb. 

4.2 Severoamerické normy 

 Ve Spojených státech amerických a v Kanadě existuje několik orgánů, které se starají o 

normalizaci v různých sektorech průmyslu. 

Pro bezpečnost strojů jsou nejdůležitější následující orgány. 

 UL (Underwriter Laboratories) je přední nezávislá organizace pro bezpečnostní 

certifikaci a testování ve Spojených státech. UL vyjmenovává mnoho výrobků v několika 

bezpečnostních normách. Hlavní zkušební norma UL pro průmyslová řídící zařízení 

používaná k hodnocení bezpečnosti je UL 508. 

 Podobně CSA je přední nezávislá organizace pro bezpečnostní certifikaci a testování 

v Kanadě. CSA zkouší výrobky s ohledem na splnění požadavků národních a mezinárodních 

norem a vydává certifikační značky pro oprávněné výrobky. Hlavní norma pro bezpečnostní 

požadavky je C22.2, která popisuje ochranu před úrazem elektrickým proudem atd. Je-li 

výrobek shledán vyhovujícím požadavkům CSA pro daný výrobek, CSA vydá oprávnění 

k používání certifikační značky CSA na tomto výrobku. Tato značka je vyobrazena na 

obrázku č. 1. 

 Značky UL a CSA osvědčují splnění kanadských i amerických požadavků, což je 

znázorněno písmenem C nalevo a písmeny US napravo. 
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Obr. č. 1: Značky UL a CSA [8] 

4.3 Japonské normy 

 JIS C 4520 je Japonská průmyslová norma, která definuje velký rámec aplikací 

souvisejících s bezpečností. V posledních letech provádí JIS harmonizaci s mezinárodními 

normami. Podobně jako normy EN jsou normy JIS technickými směrnicemi pro vytváření 

strojních zařízení s nejvyšší úrovní bezpečnosti. Značka deklarující splnění požadavků JIS je 

na obrázku č. 2. 

Obr. č. 2: Značka JIS [8] 

4.4 Čínské normy 

 K 1. květnu 2002 zavedla Čínská lidová republika povinnou certifikaci nutnou pro řadu 

výrobků vyráběných nebo prodávaných na čínském trhu. Značka CCC vstoupila v platnost 1. 

srpna 2003, kombinuje v sobě dřívější značku CCIB pro bezpečnost a značku CCEE pro 

elektrické součástky. Certifikace CCC je vyžadována pro určité výrobky a je definováno 

seznamem, které výrobky musí o tuto certifikaci žádat. Certifikace je strukturována do 

několika skupin a značka je na obrázku č. 3. 

Obr. č. 3: Značka CCC [8] 

 Výše zmíněné předpisy jsou velice důležité zejména pro výrobce, kteří exportují strojní 

zařízení do zemí mimo EU. 
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5 Harmonizované Evropské bezpečnostní předpisy  
 

 Značné množství pracovních úrazů, především těch smrtelných, donutily země 

Evropského společenství, aby společně začaly řešit problematiku bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Tím byl nastartován proces sjednocování právních norem, který byl završen 

ratifikací směrnic závazných nejen pro výrobce nových, ale i pro provozovatele stávajících 

strojních zařízení. V rámci tohoto sjednocování přijala i Česká republika důležité právní 

normy týkající se bezpečnosti strojního zařízení. 

 Výrobce, který uvede na trh nebo do provozu strojní zařízení, ručí nejen za bezchybnou 

funkci výrobku, ale i za případné škody způsobené vadným výrobkem. Zejména výrobcům 

technických zařízení je uloženo vyrábět produkty tak bezpečné, jak to umožňuje momentální 

stav techniky v dané oblasti. Předpokladem pro splnění tohoto požadavku je aplikace všech 

relevantních směrnic EU a s nimi souvisejících harmonizovaných evropských technických 

norem. Posouzení shody se provádí podle technické dokumentace výrobku, kterou musí 

sestavit sám výrobce. Technická dokumentace spolu s doklady, které prokazují shodu 

skutečných vlastností výrobku s technickými požadavky na výrobek, jsou pro výrobce 

podkladem pro vydání ES prohlášení o shodě. Před uvedením na trh nebo do provozu musí 

být určené výrobky označeny evropskou značkou shody CE, pokud se na ně vztahuje některá 

ze směrnic vyžadujících toto označení. Grafickou podobu značky CE stanoví Nařízení vlády 

291/2000 Sb. [17] a je znázorněna na obrázku č. 4. 

 

 

 

Obr. č. 4: Značka CE [17] 
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 Posuzování bezpečnosti u nově vyrobených strojních zařízení se provádí podle platného 

znění Nařízení vlády č.24/2003 Sb. [16], včetně nařízení vlády souvisejících a dle evropské 

směrnice pro strojní zařízení 98/37/ES, které stanoví požadavky na nové výrobky – strojní 

zařízení. Toto nařízení bude 29. prosince 2009 nahrazeno Nařízením vlády č. 176/2008 dle 

směrnice 2006/42/ES. Při stanovení nebezpečí a následném provádění analýzy rizik, jsou 

vždy používány harmonizované normy odpovídajícího nařízení vlády a evropské směrnice, 

např. ČSN EN ISO 12100-1, 2 [11,12]. 

 U většiny výrobků může posouzení shody provést sám výrobce, u zvláště nebezpečných 

výrobků je však v procesu posuzování shody předepsána povinná účast notifikované osoby. 

Ochrana před případným zneužitím značně liberálního přístupu k posuzování shody výrobků 

je v zemích EU zajišťována důslednou kontrolou trhu a rychle a účinně fungujícími soudy. 

 Problematiku bezpečnosti provozovaných strojních zařízení řešila celá řada vyhlášek, 

směrnic či metodických pokynů. Jejich problémem však byla jejich značná roztříštěnost a 

nepřehlednost. Proto bylo přijato Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [18], kterým se stanoví 

minimální požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. V rámci Evropské unie se jedná 

o shodu se směrnicí 89/655/EC. Toto nařízení jednoznačně ukládá provozovatelům za 

povinnost uvést provozované strojní zařízení do souladu s minimálními požadavky Nařízení 

vlády č. 378/2001 Sb.  

 S problémy vyplývajícími z provozu strojního zařízení se doposud potýká velké 

množství firem a podniků. V první řadě je to nedostatek finančních prostředků na obnovu 

stávajícího strojového parku, dalším problémem je poměrně malá informovanost o 

příslušných právních normách. Některé podniky nemají peníze na nákup nových norem ani 

vyškolené odborníky, kteří by byli schopni připravit projekt. Přesto i malé podniky budou 

muset ve vlastním zájmu investovat prostředky do zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. V opačném případě se vystavují nebezpečí postihu ze strany kontrolních 

orgánů a v případě pracovního úrazu také finančním postihům a soudním sporům. 
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6 Harmonizované Evropské bezpečnostní normy 
  

 Soubor evropských bezpečnostních norem pro strojní zařízení je hierarchicky rozdělen 

do tří skupin norem různých typů: 

  normy typu A  

(tzv. základní bezpečnostní normy) stanovující základní pojmy, zásady pro projektování a 

obecné aspekty, které je možno uplatnit na veškerá strojní zařízení; 

  normy typu B  

(tzv. skupinové bezpečnostní normy) zabývající se jedním bezpečnostním hlediskem nebo 

jedním typem bezpečnostního zařízení, které je možno použít u velkého množství strojů 

nebo strojních zařízení.  

Z tohoto důvodu jsou normy typu B dále rozděleny na:  

 normy typu B1, týkající se jednotlivých bezpečnostních aspektů (např. bezpečných 

vzdáleností, teploty povrchu, hluku atd.);  

 normy typu B2, týkající se bezpečnostních součástí nebo zařízení (např. dvouručního 

ovládacího zařízení, blokovacího zařízení, tlakově citlivých zařízení, krytů apod.); 

  normy typu C  

(tzv. výrobkové normy) stanovující detailní bezpečnostně technické požadavky pro 

jednotlivé stroje, popřípadě skupiny strojů. 

 Pokud pro dané strojní zařízení byla vydána norma typu C, mají její ustanovení a 

požadavky přednost před zněním obecných norem typu A nebo typu B. 

 V současné době je se Směrnicí 2006/42/ES spojeno více než sto evropských norem 

typu A a typu B. Celý soubor se neustále velmi rychle mění a rozrůstá v souladu s rostoucími 

nároky na úroveň ochrany oprávněného zájmu a zvyšujícími se požadavky na bezpečnost. 

 Do souboru bezpečnostních norem pro strojní zařízení patří i velmi důležitá norma ČSN 

EN 62061 [15], která se zabývá problematikou zajištění tzv. funkční bezpečnosti 

bezpečnostních částí řídicích systémů strojních zařízení. Tato norma je určena pro použití 

v rámci soustavného snižování rizika popsaného v ČSN EN ISO 12100-1 a v souvislosti 

s hodnocením rizika podle zásad popsaných v ČSN EN ISO 14121-1 [14]. Navržená metodika 

pro přiřazení úrovně integrity bezpečnosti (SIL - Safety Integrity Level) je uvedena v příloze 

A normy ČSN EN 62061. Tato úroveň integrity bezpečnosti je důležitá pro snížení rizik 
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spojených s nebezpečím vznikajícím přímo v důsledku poruchy řídicího systému 

vztahujícímu se k bezpečnosti (SRECS - Safety-Related Electrical Control System). 

 Další důležitá norma je ČSN EN ISO 13849-1 [12], která nahradila ČSN EN 954-1 a 

uvádí požadavky a zásady pro bezpečnostní části ovládacího systému (SRP/CS – Safety-

Related Part of a Control Systém). Schopnosti bezpečnostních částí ovládacích systémů 

k vykonání bezpečnostní funkce je přidělena jedna z pěti úrovní, které se nazývají úrovně 

vlastností (PL – Performance Level). Tyto úrovně vlastností jsou definovány 

pravděpodobností nebezpečné poruchy za hodinu. Pro posouzení dosažené úrovně vlastností 

(PL) je použita jedna z pěti kategorií B, 1, 2, 3 a 4. 
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7 Stanovení úrovně integrity bezpečnosti  
 
 Odhad rizika a přiřazení SIL by měl být proveden pro každé nebezpečí určením prvků 

rizika, které jsou znázorněny na obrázku č. 5 a měly by být odvozeny: 

  ze závažnosti škody (Se); 

  z pravděpodobnosti výskytu škody (funkce četnosti a doby trvání ohrožení) (Fr); 

  z pravděpodobnosti výskytu nebezpečných událostí (Pr); 

  z možnosti vyvarovat se, nebo omezit škodu (Av); 

 

 
Obr. č. 5: Prvky rizika [3]  

7.1 Závažnost škody (Se) 

Závažnost zranění nebo poškození zdraví lze odhadnout s přihlédnutím ke zranění 

s přechodnými následky, zranění s trvalými následky a ke zranění smrtelnému. Příslušná 

hodnota se zvolí z tabulky č. 1. 

 

Následky Závažnost (Se) 
Trvalé: smrt, ztráta oka nebo paže 4 
Trvalé: zlomená(é) končetina(y), ztráta prstu(ů) 3 
Přechodné: vyžadující ošetření praktickým lékařem 2 
Přechodné: vyžadující ošetření na první pomoci 1 

 

Tab. č. 1: Třídy závažnosti (Se) [3]  

7.2 Četnost a doba ohrožení (Fr) 

 Pravděpodobnost výskytu škody je funkce četnosti a doby trvání ohrožení. Je nutno 

zvážit potřebu přístupu do nebezpečné zóny jako je normální provoz nebo údržba a povahu 

přístupu například posuv materiálu, seřizování atd. Příslušná hodnota se zvolí z tabulky č. 2. 
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Četnost a doba ohrožení (Fr) 
Četnost ohrožení Doba trvání 

> 10min 
≤ 1 h 5 

> 1 h až ≤ 1 den 5 
> 1 den až ≤ 2 týdny 4 
> 2 týdny až ≤ 1 rok 3 

> 1 rok 2 
 

Tab. č. 2: Třídy četnosti a doby ohrožení (Fr) [3]  

7.3 Pravděpodobnost výskytu nebezpečné událostí (Pr) 

Předvídání chování části stroje při různých režimech, předvídání vzájemného působení 

mezi osobami a částmi stroje, to zahrnuje např. stres, nedostatek informací o nebezpečí atd. 

Z tabulky č. 3 se zvolí příslušná hodnota.  

 

Pravděpodobnost výskytu Pravděpodobnost (Pr) 
Velmi vysoká 5 

Pravděpodobná 4 
Možná 3 

Výjimečná 2 
Zanedbatelná 1 

 

Tab. č. 3: Třídy pravděpodobnosti (Pr) [3]  

7.4 Pravděpodobnost vyvarování se nebo omezení škody (Av) 

 Tento prvek může být odhadnut z konstrukce stroje a jeho předpokládané aplikace např. 

možnost úniku z nebezpečného prostoru. V tabulce č. 4 se zvolí příslušná hodnota. 

 

Pravděpodobnost vyvarování se  
nebo omezení škody (Av) 

Nemožné 5 
Možné za určitých podmínek 3 

Pravděpodobné 1 
 

Tab. č. 4: Třídy pravděpodobnosti vyvarování se nebo omezení škody (Av) [3]  
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7.5 Třída pravděpodobnosti škody (Cl) 

 Pro každé nebezpečí, a pokud přichází v úvahu, pro každý stupeň závažnosti škody se 

vypočítá třída pravděpodobnosti škody (Cl) ze vzorce: 

 

Cl = Fr + Pr + Av 

 

 Příslušné hodnoty se zapíší do tabulky č. 5. 

 

Číslo Riziko Se Fr Pr Av Cl 
1 Riziko x 4 5 4 3 12 
2       
3       
4       

 

Tab. č. 5: Prvky použité pro určení třídy pravděpodobnosti škody (Cl) [3]  

7.6 Určení SIL 

 Přiřazení hodnoty SIL je v tabulce č. 6, kde průsečík řádku závažnosti (Se) a sloupce 

třídy pravděpodobnosti škody (Cl) udává přiřazenou cílovou hodnotu SIL pro řídicí funkci 

související s bezpečností (SRCF – Safety-Related Control Function). Světle šedá oblast (OM) 

značí doporučení pro použití jiných opatření. 

 

Třída (Cl) Závažnost (Se) 
3-4 5-7 8-10 11-13 14-15 

4 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 3 SIL 3 
3  (OM) SIL 1 SIL 2 SIL 3 
2   (OM) SIL 1 SIL 2 
1    (OM) SIL 1 

 

Tab. č. 6: Matice určení SIL [3] 

 

 Pro příklad konkrétního nebezpečí, kde Se = 4, Fr = 5, Pr = 4 a Av = 3 platí: 

    Cl = Fr + Pr + Av = 5 + 4 + 3 = 12 

 Podle tabulky č. 6 je pro SRCF, která má omezit konkrétní nebezpečí, přiřazena hodnota 

SIL 3. 
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8 Stanovení úrovně vlastností 
 
 Stanovení úrovně vlastností se provádí podle standardu ČSN EN ISO 13849-1. Tato 

norma je určena jako návod pro ty, kteří se zabývají konstrukcí a posuzováním ovládacích 

systémů, které jsou předpokladem pro splnění základních bezpečnostních požadavků. 

 Části ovládacích systémů, které jsou určeny k plnění bezpečnostních funkcí, jsou 

nazývány bezpečnostní části ovládacích systémů (SRP/CS). Tyto části mohou obsahovat 

hardware a software a mohou být buď oddělené od ovládacího systému stroje, nebo mohou 

být jeho integrální součástí. Kromě bezpečnostních funkcí mohou SRP/CS poskytovat také 

provozní funkce (např. dvouruční ovládání jako prostředek iniciace procesu).  

 Schopnosti bezpečnostních částí ovládacích systémů k vykonávání bezpečnostní funkce 

při předvídatelných podmínkách je přidělena jedna z pěti úrovní, které se nazývají úrovně 

vlastností (PL). Tyto úrovně vlastností jsou definovány pravděpodobností nebezpečné 

poruchy za hodinu.  

 Pravděpodobnost nebezpečné poruchy bezpečnostní funkce závisí na několika 

faktorech, včetně struktury hardware a software, rozsahu mechanismů detekce závady 

[diagnostické pokrytí (DC)], spolehlivosti součástí [střední doba do nebezpečné poruchy 

(MTTFd)], poruše se společnou příčinou (CCF), procesu konstrukce, provozním zatížení, 

podmínkách prostředí a pracovních postupech. 

 Aby pomohl konstruktérovi a usnadnil posouzení dosažené úrovně vlastností (PL), 

používá tento dokument metodologii, která je založena na kategorizaci struktur podle 

specifických konstrukčních kritérií a specifikovaného chování v podmínkách závady. Těmto 

kategoriím je přidělena jedna z pěti úrovní, označených jako kategorie B, 1, 2, 3 a 4. 

8.1 Stanovení požadované úrovně vlastností (PLr) 

 Požadovaná úroveň vlastností musí být určena pro každou bezpečnostní část ovládacího 

systému, která vykonává bezpečnostní funkci. Schopnosti bezpečnostních částí ovládacích 

systémů k vykonávání bezpečnostní funkce je přidělena jedna z pěti úrovní podle grafu na 

obrázku č. 6. Každé úrovni rizika jsou přiřazeny jen dvě možné odpovědi. 
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S   Závažnost zranění 

S1: lehké (s přechodnými následky) 

S2: závažné (s trvalými následky) včetně smrti 

F   Četnost nebo doba ohrožení rizikem 

F1: řídká až málo častá nebo doba ohrožení je krátká 

F2: častá až nepřetržitá nebo doba ohrožení je dlouhá 

P   Možnost vyvarování se riziku 

P1: možné za určitých podmínek 

P2: sotva možné 

   
Obr. č. 6: Graf rizika pro určení požadované úrovně vlastností (PLr) [3] 

8.2 Hodnocení dosažené úrovně vlastností (PL) 

 Pro každý vybraný SRP/CS nebo pro kombinaci několika SRP/CS musí být proveden 

odhad úrovně vlastností (PL), které se provádí odhadem následujících parametrů: 

  hodnoty střední doby do nebezpečné poruchy (MTTFd); 

  diagnostického pokrytí (DC); 

  poruchy se společnou příčinou (CCF); 

  kategorie SRP/CS. 
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8.2.1 Hodnota střední doby do nebezpečné poruchy (MTTFd) 

 Hodnota MTTFd každého kanálu je definována ve třech úrovních viz tabulka č. 7. Měla 

by se počítat pro každý kanál individuálně. 

 

MTTFd 
Označení doby každého kanálu Rozsah doby každého kanálu 

Krátká 3 roky   MTTFd   10 roků 
Střední 10 roků   MTTFd   30 roků 
Dlouhá 30 roků   MTTFd   100 roků 

 

Tab. č. 7: Střední doba do nebezpečné poruchy [12] 

 

 Pro určení přibližné hodnoty MTTFd použitých komponentů se využije: 

  data od výrobce; 

  metody z přílohy C a D ze standardu ČSN EN ISO 13849-1; 

  zvolení hodnoty 10 let. 

 

8.2.2 Diagnostické pokrytí (DC) 

 Diagnostické pokrytí DC je definováno jako poměr mezi počtem detekovaných 

nebezpečných závad a celkovým počtem nebezpečných závad. 

 Hodnota diagnostického pokrytí DC je definována ve 4 úrovních, které jsou uvedeny 

v tabulce č. 8. 

 

Diagnostické pokrytí DC 
Označení  Rozsah  

Žádné  DC   60 %  
Nízké 60 %   DC   90 %  
Střední 90 %   DC   99 %  
Vysoké 99 %   DC  

 
Tab. č. 8: Diagnostické pokrytí [12] 

 

 Pro určení hodnoty DC použitých komponentů se využije přílohy E ze standardu ČSN 

EN ISO 13849-1. 
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8.2.3 Průměrné diagnostické pokrytí (DCavg) 

 V mnoha systémech může být použito pro detekci závady několik opatření. Tato 

opatření by mohla mít různá diagnostická pokrytí. Pro odhad úrovně pokrytí je použitelné 

pouze průměrné diagnostické pokrytí, které je určeno poměrem mezi rozsahem poruchy 

detekovatelných nebezpečných poruch a rozsahem poruchy všech nebezpečných poruch. 

   

8.2.4 Poruchy se společnou příčinou (CCF) 

 Hodnotu CCF je možné spočítat podle přílohy F standardu ČSN EN ISO 13 849-1, tato 

hodnota se uvažuje pouze pro kategorie 2, 3 a 4. 

 Kvantifikace opatření proti působení poruch se společnou příčinou (CCF) je uvedena 

v tabulce č. 9. 

 

Číslo  Provedná opatření proti CCF  Počet bodů
1  Oddělení/segregace   

 Fyzické oddělení mezi jednotlivými dráhami signálu 15 
2  Diverzita   

 Jsou použity různé technologie/konstrukce nebo fyzikální principy 20 
3  Konstrukce/použití/zkušenosti   

3.1 Ochrana proti přepětí, přetlaku, nadproudu, atd. 15 
3.2 Jsou použity osvědčené součásti 5 
4.  Posouzení/analýza   

 Jsou k vyloučení poruch se spol. příčinou v konstrukci uvažovány 
výsledky režimu poruchy a analýza účinku? 

5 

5  Způsobilost/zácvik   
 Byli konstruktéři/údržbáři zacvičeni k pochopení příčin a následků 

poruch se společnou příčinou? 
5 

6  Prostředí   
6.1 Zamezení kontaminace a elektromagnetická kompatibilita (EMC) 

proti CCF podle příslušných norem 
25 

6.2 Ostatní vlivy - Byly uvažovány pož. na odolnost proti všem 
vlivům prostředí, (teplota, rázy, vibrace, vlhkost) tak, jak je 
specifikováno v odpovídajících normách? 

10 

 Celkem  100 
 
Tab. č. 9: Kvantifikace opatření proti CCF [12] 
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 Pro každé opatření uvedené v tabulce může být požadován pouze úplný počet bodů 

nebo nic. Je – li opatření splněno pouze částečně, je počet bodů pro toto opatření nulový. 

 

8.2.5 Kategorie SRP/CS 

 Kategorie bezpečnostní části ovládacího sytému (SRP/CS) jsou základními parametry 

používanými k dosažení specifické úrovně vlastností (PL). Stanovují požadované chování 

SRP/CS s ohledem na jejich odolnost proti závadám. 

 

8.2.5.1 Kategorie B 

 Bezpečnostní části ovládacího systému strojů a jejich ochranná zařízení stejně jako 

jejich části musí být v souladu s ustanoveními příslušných norem navrženy, konstruovány, 

vybrány, navzájem uspořádány a kombinovány tak, že mohou odolávat očekávaným vlivům. 

Schéma kategorie B je na obrázku č. 7. a příklady následují: 

  volba barev vodičů;  

  volba barev ovládacích a signalizačních přístrojů; 

  volba kategorie užití u pohonů; 

  volba opatření na ochranu před okolními vlivy; 

  dimenzování spínacích přístrojů a pohonů; 

  řízení bez jakýchkoliv bezpečnostních atributů; 

  volba druhů krytí; 

  volba ochranných opatření; 

  volba velikosti skříní; 

  volba druhu vodičů a izolace; 

  volba průřezu vodičů. 

 
Obr. č. 7: Schéma kategorie B 

 Výskyt závady může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce. 

 MTTFd - krátká až střední. 
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 DCavg – žádné. 

 CCF – není nutné uvažovat. 

 

8.2.5.2 Kategorie 1 

 Musí být splněny požadavky kategorie B. Musí být používány osvědčené bezpečnostní 

součásti a osvědčené bezpečnostní principy a zásady. Schéma systému je na obrázku č. 8. 

Bezpečnostní techniky 

Osvědčené součásti: polohový spínač pro bezpečnostní použití. 

Osvědčené principy: nucené rozpínání, obr. č. 9, 

pozitivní ovládání, 

nucené vedení, obr. č. 10, 

předimenzování. 

 
Obr. č. 8: Schéma kategorie 1  

 

Obr. č. 9: Nucené rozpínání kontaktů [2] 

Při vzniku závady, například při svaření kontaktu A, zůstává kontakt B rozpojený. 

Obr. č. 10: Nucené vedení kontaktů [6] 
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 Výskyt závady může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce, ale pravděpodobnost výskytu 

je menší než v kategorii B. 

 MTTFd – dlouhá. 

 DCavg – žádné. 

 CCF – není nutné uvažovat. 

      

8.2.5.3 Kategorie 2 

 Musí být splněny požadavky kategorie B a používány osvědčené bezpečnostní principy 

a zásady. Bezpečnostní funkce musí být ve vhodných časových intervalech zkoušena 

(kontrolována) řídicím systémem stroje. Schéma systému je na obrázku č. 11. 

Bezpečnostní techniky 

Osvědčené principy: nucené rozpínání,   

pozitivní ovládání, 

nucené vedení, 

předimenzování. 

Struktura řídicího systému: pravidelné testování  

 

 
Obr. č. 11: Schéma kategorie 2  

 

 Výskyt závady může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce mezi kontrolami. Ztráta 

bezpečnostní funkce je detekována kontrolou. 

 MTTFd – krátká až dlouhá. 

 DCavg – nízké. 

 CCF – musí být použita opatření. 
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8.2.5.4 Kategorie 3 

 Musí být splněny požadavky kategorie B a používány osvědčené bezpečnostní principy 

a zásady. Bezpečnostní části musí být navrženy tak, aby: 

  jednotlivá závada v jakékoliv této části nevedla ke ztrátě bezpečnostní funkce; 

  je-li to rozumně uskutečnitelné, jednotlivá závada byla detekována. 

 Schéma systému je na obrázku č. 12. 

Bezpečnostní techniky 

Osvědčené principy: nucené rozpínání, 

    pozitivní ovládání, 

nucené vedení, 

předimenzování. 

Struktura řídicího systému: redundantní 

 

 
Obr. č. 12: Schéma kategorie 3  

 

 Vyskytne-li se jednotlivá závada, bezpečnostní funkce je vždy zachována. Některé, ale 

ne všechny závady budou detekovány. Nahromadění nedetekovaných závad může vést ke 

ztrátě bezpečnostní funkce.  

 MTTFd – krátká až dlouhá. 

 DCavg – nízké. 

 CCF – musí být použita opatření. 
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8.2.5.5 Kategorie 4 

 Musí být splněny požadavky kategorie B a používány osvědčené bezpečnostní principy 

a zásady. Bezpečnostní části musí být navrženy tak, aby: 

  jednotlivá závada v jakékoliv této části nevedla ke ztrátě bezpečnostní funkce; 

  jednotlivá závada byla detekována při nebo před následujícím požadavkem na 

bezpečnostní funkci, nebo pokud to není možné, pak nahromadění závad nesmí vést ke 

ztrátě bezpečnostní funkce. 

 Schéma systému je na obrázku č. 13. 

Bezpečnostní techniky 

Osvědčené principy: nucené rozpínání,  

    pozitivní ovládání, 

nucené vedení, 

předimenzování. 

Struktura řídicího systému: redundantní a pravidelné testování 

 

 
Obr. č. 13: Schéma kategorie 4  

 

 Vyskytne-li se jednotlivá závada, bezpečnostní funkce je vždy zachována. Detekce 

nahromaděných závad snižuje pravděpodobnost ztráty bezpečnostní funkce (vysoké DC). 

Závady budou detekovány dostatečně včas, aby bylo zamezeno ztrátě bezpečnostní funkce.  

 MTTFd – dlouhá. 

 DCavg – vysoké, včetně nahromaděných závad. 

 CCF – musí být použita opatření. 
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9 Hodnocení  PL a vztahu s úrovní integrity bezpečnosti SIL 
 
 Úroveň vlastností (PL) nemá žádný vztah ke stupnici SIL a je používána především ke 

snížení rizika lehkého, obvykle vyléčitelného zranění. Protože SIL 4 je určena pro možné 

havárie v průmyslových procesech, není tento rozsah relevantní pro rizika u strojního 

zařízení. Proto je tedy úroveň vlastností PL – e odpovídající SIL 3 definována jako nejvyšší 

úroveň. Pro minimalizaci rizika musí být použita ochranná opatření, jako jsou snížení 

pravděpodobnosti závad na úrovni součástí, to může být dosaženo zvýšením spolehlivosti 

součástí. Dále zlepšení konstrukce bezpečnostních částí ovládacího systému s cílem vyloučit 

nebezpečný účinek závady.  

 Porovnání úrovně vlastností (PL) s úrovní integrity bezpečnosti (SIL) je na obrázku č. 

14. 

 
Obr. č. 14: Porovnání (PL) a (SIL) [3] 
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10 Zařízení pro nouzové zastavení  

 

 Funkce nouzového zastavení zabraňuje vzniku nebezpečí nebo snižuje již existující 

nebezpečí ohrožující osoby a zabraňuje vzniku škod na strojích nebo na výrobním procesu. 

Každý stroj musí být opatřen jedním nebo více zařízeními pro nouzové zastavení. 

Platí následující výjimky: 

  stroje, u kterých by zařízení pro nouzové zastavení nesnížilo riziko, protože by 

nesnížilo dobu zastavení, nebo protože by neumožnilo požadovaná speciální 

opatření, která sníží dané riziko; 

  ruční přenosná zařízení a ručně vedené stroje. 

10.1 Požadavky na nouzové zastavení 

 ČSN EN ISO 13850 [13] definuje funkční hlediska a principy pro návrh zařízení 

nouzového zastavení jako jsou tlačítka pro nouzové zastavení nebo tahové lankové vypínače. 

Pro aplikace nouzového zastavení jsou vhodná zařízení, která jsou konstruována podle této 

normy.  

10.2 Všeobecné požadavky 

  funkce nouzového zastavení musí být ve všech režimech činnosti nadřazena všem 

ostatním funkcím a musí být kdykoliv k dispozici; 

  přívody energie k pohonům stroje, které mohou být příčinou nebezpečných stavů, musí 

být odpojeny tak rychle, jak je to možné, aniž by přitom vznikala další nebezpečí; 

  zařízení pro nouzové zastavení nesmí nahrazovat ochranná opatření a automatická 

bezpečnostní zařízení; 

  povel k nouzovému zastavení musí mít přednost před všemi ostatními povely; 

  povel k nouzovému zastavení nesmí vyvolávat žádná další nebezpečí: 

 nesmí bránit činnosti bezpečnostních zařízení nebo provádění bezpečnostních funkcí, 

 nesmí bránit činnosti zařízení pro uvolnění osob. 

  zařízení pro nouzové zastavení musí pracovat tak, že nebezpečí je automaticky odvráceno 

nebo sníženo; 
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  pokud je zařízení prostorově rozděleno na několik oblastí nouzového zastavení, musí být 

identifikovatelné, ke které prostorové oblasti to či ono zařízení pro nouzové zastavení 

přísluší; 

  zařízení pro nouzové zastavení musí být schopno odolávat očekávaným vnějším vlivům. 

10.3 Požadavky na řídicí systém 

  opětovným nastavením nebo uvolněním zařízení pro nouzové zastavení nesmí být stroj 

znovu uveden do chodu; 

  stav, do kterého se stroj dostane v důsledku povelu k nouzovému zastavení, se nesmí 

změnit po dobu, kdy je stisknut řídicí nebo ovládací přístroj. 

10.4 Požadavky na elektrické zařízení 

  je-li funkce nouzového zastavení kategorie 0, smí být realizována jen pevně propojenými 

elektromechanickými součástmi; 

  u nouzového zastavení kategorie 1 musí být zajištěno konečné odpojení přívodů energie, 

realizované jen použitím elektromechanických součástí. 

 

 Norma dělí aplikace do rozdílných kategorií zastavení. Výběr kategorie závisí na 

odhadnutí rizika stroje. 

10.5 Kategorie zastavení 

Kategorie zastavení 0  

 je zastavení pomocí: 

  přímého vypnutí přívodů energie k pohonům stroje; 

  mechanického rozpojení pomocí spojky mezi nebezpečnými prvky a jejich pohonem a 

je-li to nezbytné, brzdění. 

Kategorie zastavení 1 

 je řízené zastavení, při němž zůstávají přívody energie připojeny k pohonům stroje za 

účelem dosažení zastavení a jsou odpojeny teprve, když je zastavení dosaženo. 
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Druhy provedení 

  spínač ovládaný hřibovitým tlačítkem; 

  spínač ovládaný lankem nebo drátem; 

  spínač ovládaný pákou; 

  ve zvláštních případech: pedálový spínač bez ochranného krytu. 

10.6 Řídicí a ovládací přístroje pro nouzové zastavení 

  řídicí a ovládací přístroje pro nouzové zastavení musí být umístěny na každém řídicím 

stanovišti obsluhy a na ostatních pracovištích, kde může být nouzové zastavení 

požadováno, musí být snadno dosažitelné a bezpečně ovladatelné; 

  ovládací části musí být červené se žlutým pozadím; 

  ovládací části tlačítkových spínačů musí mít buď tvar palmy, nebo hřibu; 

  řídicí přístroje musí být opatřeny samočinnou aretací, opětovným nastavením nebo 

uvolněním nesmí být vydán povel k opětovnému spuštění; 

  konstrukce kontaktů ručně ovládaných řídicích přístrojů pro nouzové zastavení musí 

splňovat požadavky pro nucené rozpínání kontaktů; 

  pokud je použito štítků, musí být použit symbol podle obrázku č. 15. 

    
Obr. č. 15: Symbol pro nouzové zastavení [13] 

 

 Spínač nouzového zastavení je vidět na obrázku č. 16. 

10.7 Spínač nouzového zastavení ovládaný lankem 

 Slouží na ochranu souvislých prostorů, jako transportní zařízení, dopravní pásy, 

válcovací stroje, výzkumné laboratoře, lakovací linky atd. lankový spínač je vidět na obrázku 

č. 17. 
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Požadavky podle ČSN EN ISO 13850 

  v případě přetržení nebo vyvlečení drátu, lanka nebo šňůry musí být automaticky vyvolán 

povel k nouzovému zastavení; 

  zařízení pro opětovné nastavení mají být umístěna tak, aby od zařízení bylo možné 

přehlédnout celou délku drátu nebo lanka; 

  po nouzovém zastavení, a před jeho opětovným nastavením je nutná kontrola strojního 

zařízení, aby byly zjištěny důvody aktivace. 

 

Dále je zapotřebí zohlednit 

  velikost výchylky potřebné k vyvolání signálu nouzového zastavení; 

  maximální možnou výchylku; 

  nejmenší vzdálenost mezi drátem nebo lankem a nejbližším předmětem v okolí; 

  sílu, kterou je zapotřebí působit na drát nebo lanko, aby se řídicí přístroj uvedl do činnosti; 

  zviditelnění drátů nebo lanek pro obsluhu (např. pomocí značkovacích proužků nebo 

vlaječek). 

 

    
Obr. č. 16: Spínač nouzového zastavení [3] 

 

 

    
 

Obr. č. 17: Spínač ovládaný lankem [3] 
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11 Monitorování a blokování dveří  
 

 Spínače pro monitorování a blokování dveří a krytů tvoří jeden z nejdůležitějších typů 

ochranných zařízení pro ochranu před nebezpečnými situacemi vypnutím napájení stroje. Je-li 

rozhodnuto chránit stroj ochranným ohrazením, musíme si být jisti, že jediná cesta, která vede 

do nebezpečné oblasti, je přes ochranu. Základním požadavkem je, že pokud jsou dveře 

otevřené, pak se stroj musí zastavit před tím, než může kdokoliv dosáhnout na nebezpečné 

pohybující se části. Pokud je zábrana otevřena, mechanicky ovládané snímače polohy zastaví 

stroj. Každá ochranná zábrana musí mít mechanicky ovládané snímače polohy (bezpečnostní 

koncové spínače) pro zajištění bezpečnosti obsluhy [7].  

 

Nejdůležitější výběrová kritéria blokovacího zařízení jsou: 

  podmínky použití a zamýšlené použití; 

  riziko vyskytující se u stroje; 

  stupeň možného poranění; 

  pravděpodobnost poruchy blokovacího zařízení; 

  uvážení doby zastavení a doby přístupu; 

  četnost přístupů; 

  trvání vystavení osoby riziku; 

  úvaha o účinnosti. 

 

 Polohový spínač by měl být spouštěn v pozitivním režimu ovládání. Rozpínací - 

přerušovací kontakt polohového spínače by měl být typu pozitivního ovládání. 

 Bezpečnost blokovacího spínače je závislá na jeho schopnosti odolat pokusům přelstít 

nebo překonat mechanizmus. Blokovací spínač by měl být navržen tak, aby nemohl být 

překonán jednoduchým způsobem tzn. ani ručně nebo pomocí snadno dostupných předmětů. 

Snadno dostupné předměty mohou být např. šrouby, jehly, kousky kovových předmětů nebo 

předměty denního použití jako jsou klíče, mince, nástroje používané pro obsluhu stroje. 
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11.1 Požadavky pro monitorování dveří 

 Monitorování dveří musí zajistit, že bezpečnostní dveře chrání nebezpečnou oblast, jak 

je definováno v odhadu rizika. 

 

Čidla a zpracování signálu musí splňovat všechny požadované normy a směrnice, a proto: 

  spínače musí být navrženy tak, aby odolaly všem očekávaným a předpokládaným 

namáháním; 

  spínače musí splňovat bezpečnostní normy, zejména musí být použity přímo rozpínací 

kontakty a bezpečnostní spínače dveří; 

  v mechanickém návrhu spínačů a zpracování signálů musí být uváženy principy 

redundance a různosti; 

  zpracování signálů musí být navrženo tak, aby bylo ve shodě s kategoriemi ČSN EN ISO 

13849-1 definovanými v odhadu rizika. 

11.2 Požadavky pro blokování dveří 

 Blokovací ochranné zařízení s jištěním ochranného zařízení by mělo být použito 

v případě, že doba zastavení je delší než doba možného přístupu osoby do nebezpečného 

prostoru. Zařízení pro zajištění krytu v uzavřené poloze a připojené k řídicímu systému musí 

zaručit, že: 

  stroj nemůže být v činnosti, pokud není ochranný kryt uzavřen a blokovací spínač sepnut a 

zajištěn; 

  ochrana zůstává zablokovaná, dokud riziko nepominulo. 

 Pro aplikace, které vyžadují častý přístup, by mělo být vybráno blokovací zařízení tak, 

aby poskytovalo co nejméně překážek v činnosti ochrany. V tom případě musí být vzaty v 

úvahu také požadavky zamýšleného použití, odhadu rizika, doby vypnutí a doby přístupu. 
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11.3 Mechanicky ovládané zařízení 

 Existují tři typy mechanického ovládání.  

11.3.1 Kladkou řízené ovládání, obrázek č. 18. 

 Pokud je použit jeden spínač, měl by být použit v pozitivním režimu ovládání z toho 

důvodu, že mezi ostatními charakteristikami tento způsob ovládání zabraňuje, aby byl 

detektor překonán jednoduchým způsobem. Vyšší úrovně ochrany proti překonání může být 

dosaženo např. spojením kladky a spínače do jednoho pouzdra. 

 

Obr. č. 18: Kladkou řízené ovládání [6] 

 

11.3.2 Ovládání pomocí ovládacího klíče 

 Spínač s ovládacím klíčem na obrázku č. 19, je navržen tak, aby zabránil snadnému 

překonání spínače. Vhodný ovládací klíč je potřebný vždy. Tyto spínače mohou být použity 

pro posuvné, závěsné a svisle pohyblivé ochranné kryty. Zejména se používají jako blokovací 

spínače. Nevýhodou těchto spínačů je skutečnost, že mohou být obelstěny použitím 

ovládacího klíče, který není připojen ke krytu. Zabránit tomuto způsobu překonání je možné: 

  fyzickou překážkou nebo krytem zabraňujícím vložení náhradního ovladače; 

  trvalým namontováním (přivařením, přinýtováním, použitím jednocestných šroubů) 

ovládacího klíče ke krytu pro znesnadnění demontáže. 

34 



 

Obr. č. 19: Spínač s ovládacím klíčem [7] 

 

11.3.3 Ovládání namontované na závěsech dveří 

 U spínačů namontovaných na závěsech dveří na obrázku č. 20, je velmi obtížné jejich 

překonání. Další výhodou je snadné použití v ochranách malé velikosti, kde spínače 

s ovládacím klíčem nemohou být použity kvůli poloměru ovládacího klíče. Péče musí být 

věnována velkým širokým dveřím, protože velký úhel otevření umožní větší pohyb dveří. To 

může mít za následek podstatnou mezeru na otevírací hraně dveří. 

 

 

Obr. č. 20: Spínač namontovaný na závěsech [7] 
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12 Oddělující ochranná zařízení 
 
Hlavní požadavky 

 Blokovací zařízení, spojená s oddělujícími ochrannými zařízeními, bez jištění: 

  stroj nesmí být možné uvést do chodu, pokud ochranné zařízení není uzavřeno; 

  otevřením ochranného zařízení musí být stroj uveden do klidového stavu. 

 

 Blokovací zařízení, spojená s oddělujícími ochrannými zařízeními, s jištěním: 

  ochranné zařízení musí zůstat uzavřené a zajištěné tak dlouho, dokud nezanikne riziko 

zranění; 

  uzavření ochranného zařízení nezpůsobí spuštění chodu stroje. (Musí být použito, 

pokud je doba zastavování větší, než je čas, který osoby potřebují k dosažení 

nebezpečného prostoru.)  

 

Požadavky na jištění 

  Jisticí zařízení musí být navrženo tak, aby bylo schopné odolávat očekávanému 

namáhání ochranným zařízením; 

  poloha zajišťovacího zařízení musí být kontrolována snímačem s nuceným pozitivním 

způsobem ovládání; 

  stroj smí být možné uvést do chodu, jen je-li zajišťovací zařízení v zajištěném stavu; 

  zajištění musí být prováděno pružinou a odjištění připojením energie, zařízení pro 

ruční odjištění se použije, je-li nutné kvůli nástrojům. 

 

Požadavky na mechanické snímače 

  Je-li k vydání povelu k zastavení použito jen jednoho snímače, musí být ovládán 

pozitivním způsobem; 

  kontakt musí být nuceně rozpínán; 

  jsou-li spínací elementy v redundantním provedení, je třeba vyvarovat se závad se 

společnou příčinou. 
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Požadavky na jiné než mechanické snímače 

 Oblast nasazení jiných než mechanických snímačů zahrnuje aplikace, u nichž vznikají 

problémy při použití polohových spínačů, např. když: 

  existuje možnost odstranění ochranných zařízení; 

  přírodní vlivy vyžadují spínače v těsném provedení, s vysokým stupněm ochrany 

krytem. 

 

Jiné než mechanické snímače - elektrické indukční snímače a magnetické snímače 

  musí zaručovat stejnou bezpečnost jako mechanické snímače prostřednictvím 

redundance a samočinné automatické kontroly; 

  nesmí být ovlivňovány očekávanými rušivými poli; 

  musí být uspořádány tak, aby se navzájem neovlivňovaly; 

  musí mít opatření proti zabránění chybné reakce při kolísání napětí a při přepětí. 

 

Základní požadavky na magnetické spínače 

  nadproudová ochrana nebo redundance; 

  samočinná automatická kontrola; 

  musí být zabráněno chybné funkci v důsledku vibrací. 

 

Požadavky na uspořádání polohových spínačů 

  upevňovací prvky musí být spolehlivé a mohou být uvolněny jen pomocí nástroje. 

Musí odolávat vnějším vlivům; 

  oválné otvory smí být použity jen pro počáteční nastavení, potom musí být polohový 

spínač zajištěn kolíky, nýty apod.; 

  musí být vyměnitelné bez nového nastavování; 

  musí být zabráněno samovolnému uvolnění, lehkému vyřazení nebo obejití; 

  polohový spínač nesmí sloužit jako mechanický doraz. 

 

Požadavky na uspořádání řídicích vaček se zřetelem na rotační vačky a náběhové lišty 

  musí být použit pozitivní způsob ovládání; 

  smí je být možné uvolnit jen pomocí nářadí; 
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  musí být zabráněno samovolnému uvolnění; 

  nesmí poškozovat polohový spínač. 

 

Ochrana proti vyřazení a obejití 

 Blokovací zařízení nesmí být možné vyřazeno nebo obejito „jednoduchým způsobem“, 

to znamená manipulací rukama nebo lehce dostupnými předměty, jako jsou: 

  šrouby, jehly, kousky plechu; 

  klíče, mince; 

  nástroje, které jsou na stroji potřebné nebo běžně používané. 

 

Jako ochrana slouží: 

  kódovaná blokovací zařízení; 

  fyzické překážky; 

  zakrytá konstrukce blokovacího zařízení; 

 

vačkami ovládané polohové spínače  

  pozitivním způsobem ovládání je zabráněno vyřazení nebo obejití; 

 

spínače s odděleným ovládačem  

  zakrytá konstrukce, upevnění ovládače, které nelze uvolnit; 

 

jiné než mechanické snímače 

  prostřednictvím zakryté konstrukce. 
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13 Dvouruční ovládací zařízení 
 

 Vhodným řešením pro ochranu pracovníků, kteří jsou přímo vystaveni nebezpečným 

oblastem a potřebují vstupovat do rizikových zón, je použití dvouručního ovládacího zařízení. 

Při porovnání s bezpečnostními dveřmi, které staví bariéru mezi uživatele a nebezpečí, 

dvouruční ovládací zařízení nutí obsluhu držet obě ruce na řídicím ovládacím zařízení, 

zatímco stroj provádí potenciálně nebezpečný pohyb. Je to zařízení, které pro spuštění a 

udržení činnosti stroje vyžaduje současné použití obou rukou po dobu, kdy trvá rizikový 

pohyb, a tak poskytuje ochranu pouze pro osobu, která jej ovládá. Dvouruční ovládací 

zařízení se běžně používá u strojů, jako jsou hydraulické, mechanické a pneumatické lisy. 

 Dvouruční ovládací zařízení musí být pečlivě navrženo a musí být vzaty do úvahy 

specifikace normy ČSN EN 574. Hlavní důraz je kladen na nutnost zabránit překonání 

vestavěné bezpečnostní funkce. 

 Norma ČSN EN 574 specifikuje základní požadavky na dvouruční ovládací zařízení. 

Seznam typů pro dvouruční ovládací zařízení a minimální bezpečnostní požadavky jsou 

uvedeny v tabulce na obrázku č. 21. 

 

 

Obr. č. 21: Seznam typů pro dvouruční ovládací zařízení [7] 
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13.1 Synchronní ovládání 

 Jeden z hlavních požadavků pro elektrické řídicí jednotky s dvouručním ovládacím 

zařízením je synchronní ovládání. Obrázek č. 22 popisuje tuto funkci. 

 

 

Obr. č. 22: Synchronní ovládání pro dvouruční ovládací zařízení typ IIIA – IIIC [7] 

 

 Postupy pro zkoušení, zda je zabráněno vyřazení bezpečnostní funkce dvouručního 

ovládacího zařízení.  

13.2 Zabránění vyřazení při použití jedné ruky 

 Vzdálenost oddělující ovládací spouštěcí zařízení musí být rovna nebo větší než 260 

mm, jak je zobrazeno na obrázku č. 23.  

Obr. č. 23: Minimální vzdálenost ovladačů [2] 

 

 Oddělení ovládacích spouštěcích zařízení jednou nebo několika přepážkami nebo 

zvýšeným prostorem tak, že ovládací spouštěcí zařízení, dvouruční ovládání, nemohou být 
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překlenuta konci 260 mm dlouhého provázku, který představuje rozpětí prstů je znázorněno 

na obrázku č. 24. 

 

Obr. č. 24: Oddělení ovládačů [2] 

 

 Oddělení ovládacích spouštěcích zařízení límci (objímkami) a jejich uspořádání 

takovým způsobem, že ovládací spouštěcí zařízení nemohou být překlenuta konci 260 mm 

dlouhého provázku je na obrázku č. 25. 

 

Obr. č. 25: Oddělení ovladačů [2] 

 

13.3 Zabránění vyřazení rukou a loktem téže paže 

 Vzdálenost oddělující ovládací spouštěcí zařízení musí být rovna nebo větší než 550 

mm, jak je vidět na obrázku č.26. 

Obr. č. 26: Vzdálenost oddělující ovladače [2] 
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 Oddělení ovládacích spouštěcích částí stanovením jedné nebo více přepážek nebo 

zvýšeného prostoru tak, že ovládací spouštěcí zařízení nemohou být současně překlenuta 

oběma konci měřícího zařízení, sestávajícího z 300 mm dlouhé pevné tyče o průměru 

nepřevyšujícím 5 mm a z 250 mm dlouhého na ní upevněného provázku. Tyč představuje 

předloktí a provázek ruku a mají být použity ve všech možných obslužných pozicích, obrázek 

č. 27. 

 

Obr. č. 27: Oddělení ovladačů [2] 

 

 Oddělení ovládacích spouštěcích zařízení přepážkami na vnitřní a na zadní straně je 

vyobrazeno na obrázku č. 28. Ovládací spouštěcí zařízení mají být uspořádána tak, že 

nemohou být z ovládací strany ovládána špičkou testovacího kuželu, který představuje loket. 

 

 

Obr. č. 28: Uspořádání ovládačů [2] 
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Ovládací spouštěcí zařízení různých typů nebo směrů ovládání. 

 Oddělení límcem, přepážkou a uspořádáním je znázorněno na obrázku č. 29. Pro toto 

uspořádání se rovněž používá provázek s tyčí a pro límec s přepážkou testovací kužel. 

 

Obr. č. 29: Oddělení ovladačů [2] 

 

13.4 Zabránění vyřazení předloktím nebo loktem. 

 Přepážky, které jsou navrženy tak, že ovládací spouštěcí zařízení nemohou být ovládána 

předloktími nebo lokty jsou na obrázku č. 30. 

 Pro toto uspořádání se používá testovací kužel. 

 

 

Obr. č. 30: Uspořádání ovladačů [2] 

 

13.5 Zabránění vyřazení rukou a jinou částí těla, např. kolenem nebo nohou 

 Uspořádání ovládacích spouštěcích zařízení ve vodorovné rovině nebo rovině blízké 

vodorovné, alespoň 1 100 mm nad podlahou nebo přístupovou rovinou, je vidět na obrázku č. 

31. 
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Obr. č. 31: Umístění ovladačů [2] 

 

 Uspořádání ovládacích spouštěcích zařízení ve svislé rovině nebo v rovině blízké svislé 

a ochranných límců kolem ovládacích spouštěcích zařízení nebo přepážek je na obrázku č. 32. 

 Pro toto uspořádání se rovněž používá provázek s tyčí a pro límce testovací kužel. 

 

Obr. č. 32: Uspořádání ovládačů [2]  

 

13.6 Stanovení bezpečných vzdáleností 

 Protože obsluha může vstoupit do nebezpečného prostoru před tím, než je rizikový 

pohyb stroje zastaven, musí být stanovena bezpečná vzdálenost od nejbližšího nebezpečného 

místa, aby obsluha mohla být bezpečně chráněna. 
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 Minimální vzdálenost od nejbližšího ovladače k nebezpečnému prostoru se stanoví 

podle vzorce:  

S = (K x T) + C 

 

S = minimální bezpečná vzdálenost [mm] 

K = konstanta pro rychlost přiblížení [mm/s] 

T = doběh celého systému [s] 

C = doplňující vzdálenost pro způsob vniknutí do nebezpečného prostoru [mm] 

 

Pro dvouruční ovládací zařízení: 

K = pro dospělé osoby se počítá s rychlostí zásahu od 1600 mm/s 

C = 250 mm, při přiměřeném překrytí ovládacích spouštěcích zařízení C = 0 

 

Příklad: 

 Stanovíme dobu vypnutí všech prvků systému, jako jsou stykače, ventily, řídicí 

jednotka atd. Doporučuje se ověřit tuto dobu dodatečným měřením. Potom můžeme vypočítat 

bezpečnou vzdálenost použitím např. pro T = 70ms (0,07s) dosazením do výše uvedeného 

vzorce: 

S = (1600 mm/s x 0,07) + 250 mm = 362 mm 

 

13.7 Požadavky na označení součástí dvouručního ovládacího zařízení 

 Každé dvouruční ovládací zařízení, které není nedílnou součástí stroje, musí být 

opatřeno štítkem se zřetelně a trvanlivě napsanými následujícími údaji: 

  název a adresa výrobce nebo jeho odpovědného zástupce; 

  výrobní model nebo odvolání na typ; 

  výrobní číslo série a rok výroby; 

  typ dvouručního ovládacího zařízení podle tabulky ČSN EN 574 na obrázku č. 21; 

  čas odezvy dvouručního ovládacího zařízení. 
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 Pokud se dvouruční ovládací zařízení skládá ze dvou nebo více oddělených jednotek, 

musí být alespoň jedna jednotka odpovídajícím způsobem označena. Jednotky musí být 

označeny tak, že mohou být identifikovány jako části téhož dvouručního ovládacího zařízení.   

 Dvouruční ovládací zařízení odpovídající normě ČSN EN 574, které je nedílnou 

součástí stroje, musí být označeno alespoň typem dvouručního ovládacího zařízení a číslem 

této normy. Ostatní údaje a technické hodnoty dvouručního ovládacího zařízení musí být 

uvedeny v návodu k použití stroje.  

 Součásti dvouručního ovládacího zřízení musí být označeny, pokud je to požadováno 

pro účely údržby nebo oprav. 

 

Konstrukce dvouručního ovládacího zařízení je znázorněna na obrázku č. 33. 

 

Obr. č. 33: Konstrukce dvouručního ovládacího zařízení [2] 
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14 Bezdotykové ochranné zařízení 
 
 Bezdotykové ochranné zařízení je součástí elektrického vybavení strojů, které se 

používá ke snížení rizik zranění osob. Poskytuje ochranu tím, že vydá podnět k uvedení stroje 

do bezpečného stavu dříve, než se může obsluha stroje dostat do nebezpečné situace. 

 Těmito ochrannými zařízeními mohou být pokryty rozsáhlé nebezpečné prostory kolem 

strojních zařízení. Chráněna není jen obsluha, ale i další nezúčastněné osoby, které se mohou 

vyskytovat v nebezpečném prostoru stroje. 

 Výhody oproti oplocení jsou především, volný přístup na pracoviště a zkrácení doby 

zásahu jako je vkládání polotovarů, inspekce, seřizování atd. 

Bezdotykové ochranné zařízení musí zahrnovat minimálně: 

  snímací funkci; 

  řídicí a kontrolní funkci ochranného zařízení; 

  výstupní spínací prvky. 

14.1 Druhy bezdotykových ochranných zařízení 

  Bezdotykové ochranné zařízení (typ 4):  

je ochranné zařízení, jehož účinnost není narušena jednou závadou uvnitř bezdotykového 

ochranného zařízení. Musí být vhodné ke splnění požadavků řídicích systémů kategorie 4. 

  Bezdotykové ochranné zařízení (typ 2):  

je ochranné zařízení, u něhož je k zaručení bezpečnostní integrity nutná korektní reakce na 

externí test. Musí splňovat požadavky kategorie 2. 

14.2 Všeobecné požadavky 

 Bezdotykové ochranné zařízení musí detekovat osoby, části těla nebo předměty 

zasahující nebo pronikající do prostoru, který je zařízením zabezpečen. Musí být 

namontována tak, aby nebylo možné proniknutí pod nimi, nad nimi nebo okolo nich. 

 Pobyt mezi ochranným polem a nebezpečným místem nesmí být možný. Přídavná 

ochranná zařízení musí být v případě potřeby navržena tak, že nemohou být odstraněna nebo 

musí být spojena s řídicím systémem. 
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 Bezdotykové ochranné zařízení musí být namontováno v takové vzdálenosti, aby 

ohrožení skončilo dříve, než osoba může dosáhnout nebezpečného prostoru a tím být 

vystavena ohrožení. 

 Všechny přístupové prostory v nebezpečných prostorech nezabezpečené bezdotykovým 

ochranným zařízením musí být zabezpečeny jinými technickými ochrannými zařízeními. 

 Bezdotykové ochranné zařízení musí mít takovou minimální detekci objektů, aby byly 

detekovány objekty stejného nebo většího rozměru všude uvnitř snímacího pole, nezávisle na 

rovině proniknutí. 

 Bezdotyková ochranná zařízení musí mít vizuální návěští udávající, zda je zařízení v 

provozu, korektně funguje, jsou zrušeny ochranné účinky nebo když je detekováno 

proniknutí. 

 Schopnost detekování proniknutí předmětu nesmí být narušena změnami v určeném 

okolním prostředí systému nebo normálními provozními podmínkami. 

 Bezdotykové ochranné zařízení musí být vždy účinné po celou dobu nebezpečného 

pohybu. 

 Bezdotykové ochranné zařízení musí odpovídat stanovené kategorii řídicího systému, 

zpravidla kategorii 2 nebo 4. 

 Pokud je na jednom zařízení použito více bezdotykových ochranných zařízení, musí být 

pro každé bezdotykové ochranné zařízení k dispozici vlastní startovací tlačítko. Startovací 

tlačítka musí být namontována tak, aby od nich bylo možné přehlédnout chráněný prostor. 

 Pokud je možné do chráněného prostoru vstoupit, nesmí být uvolňovací nebo startovací 

tlačítko ovladatelné nebo dosažitelné z chráněného prostoru. [2] 

14.3 Funkce bezdotykových ochranných zařízení 

14.3.1 Blokování náběhu 

 Bezdotykové ochranné zařízení je uvedeno do zablokovaného stavu po zapnutí 

napájecího napětí pro bezdotykové ochranné zařízení nebo po přerušení a opětovném zapnutí 

tohoto napětí. Tento stav musí být zachován tak dlouho, dokud blokování náběhu není ručně 

uvedeno do stavu ZAPNUTO. 
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Požadavky 

  jedna závada blokování náběhu nesmí vést k tomu, že bezdotykové ochranné zařízení 

přejde do stavu ZAPNUTO a zůstane v něm; 

  řídicí nebo ovládací přístroje pro blokování náběhu nesmí být ovladatelné nebo 

dosažitelné z nebezpečného prostoru. 

 

14.3.2 Muting - zařízení pro přemostění nebo vyřazení 

 Dočasné automatické potlačení jedné nebo více bezpečnostních funkcí bezpečnostními 

částmi řídicího systému.  

 Bezdotykové ochranné zařízení je přemostěno nebo vyřazeno řídicím systémem stroje 

nebo má vlastní funkci pro přemostění.  

 Přemostění nesmí vést k tomu, že jsou osoby vystaveny nebezpečným okolnostem. Po 

ukončení zrušení ochranných účinků musí být bezpečnostní funkce bezpečnostních částí opět 

obnoveny.  

 Jsou-li neúčinnými učiněny jen části ochranného pole, musí být části, které nejsou dále 

chráněny bezdotykovým ochranným zařízením, ochráněny jiným ochranným zařízením. 

 Kategorie bezpečnostních částí provádějících funkci zrušení ochranných účinků, musí 

být volena tak, že funkcí zrušení ochranných účinků nebude snížena bezpečnost požadovaná u 

relevantních bezpečnostních funkcí. 

 Funkce přemostění musí vždy být provedena ve stejné kategorii jako samotný 

bezpečnostní řídicí systém. 

 

Požadavky 

  jedno nebo více světelných návěstí signalizuje stav přemostění. Je třeba, aby tato 

návěstí byla dobře viditelná ze stanoviště obsluhy; 

  při závadě signalizace mutingu musí být zajištěno, že bezdotykové ochranné zařízení 

nemůže být přemostěno; 

  bezdotykové ochranné zařízení musí mít dva nezávisle propojené zdroje signálu pro 

muting se stejnou úrovní bezpečnosti jako bezdotykové ochranné zařízení. Tyto zdroje 

signálu musí být před zapnutím a uvedením do chodu testovány a periodicky 

kontrolovány. 
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 Funkce muting je podstatná v automatickém cyklu výroby, kde je požadováno křižování 

nástrojů stroje nebo dalších předmětů přes bezdotykové ochranné zařízení bez přerušení 

výroby. Typická aplikace je paletizační nebo depaletizační stroj. Paleta musí projít přes zónou 

monitorovanou bezdotykovým ochranným zařízením volně, zatímco vstup osoby musí 

okamžitě zastavit výrobu. 

 Je nutno si uvědomit, že systém musí být schopen rozlišovat mezi autorizovanými 

objekty, které procházejí přes světelnou bariéru volně a neautorizovanými objekty, např. 

osobami. Schéma funkce muting je na obrázku č. 34. 

 

 
Obr. č. 34: Schéma funkce muting [2] 

 

 Přístup je zabezpečen čtyřmi přes sebe uspořádanými světelnými závorami B1 až B4. 

Každé přerušení jednoho z paprsků vede okamžitě k povelu nouzového zastavení pro 

nebezpečný prostor. Světelné závory jsou vyhodnocovány kontrolním modulem. Jen pokud je 

přístupu zabráněno jinými prostředky, zde samotnou paletou, smí být ochranné zařízení 

přemostěno. Toto přemostění nastává automaticky aktivováním snímačů přemostění B5 a B6. 

Stav přemostění musí být signalizován dvěma nezávislými světelnými signálkami. 

Bezprostředně po tom, co paleta opustí ochranné pole bezdotykového ochranného zařízení, je 

funkce přemostění opět zrušena. Před tím, než může být zařízení nastartováno, je potřebné 
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kvitování ochranného systému. Je třeba dbát na to, aby startovací tlačítko bylo umístěno tak, 

že je od něj možné přehlédnout celé ochranné pole a nebezpečný prostor. 
 

14.3.3 Bezdotykové ochranné zařízení jako ochranné – řídicí zařízení 

 Bezdotykové ochranné zařízení může být použito nejen jako ochrana, ale také jako 

řídicí zařízení ke spouštění chodu strojů. 

 

Rozlišují se následující způsoby ovládání: 

 provoz s jedním taktem: Vstup do ochranného pole a výstup z ochranného pole spustí 

pohyb stroje; 

 provoz se dvěma takty: Další druhý vstup do ochranného pole a výstup z ochranného 

pole spustí pohyby stroje. 

 

Požadavky: 

 po zapnutí nebo přerušení bezdotykového ochranného zařízení nesmí být možné 

použít některý ze způsobů ovládání dříve, než je vědomým úkonem blokování náběhu 

uvedeno do stavu ZAPNUTO; 

 další start stroje smí následovat v rámci následujících 30 s nebo v normálním strojním 

cyklu dříve, než je zapnuto blokování opětovného náběhu a vynulováno zařízení pro 

počítání zásahů; 

 používá-li se bezdotykové ochranné zařízení na ochranu prstů nebo rukou, nesmí být 

rozlišení ochranného pole větší než 14 mm. 

14.4 Volba optoelektronických ochranných zařízení 

 Je třeba respektovat následující strategii: 

1. Stanovení chráněného prostoru 

2. Stanovení ochranné funkce: 

 ochrana prstů nebo rukou; 

 ochrana vstupu osob; 

 detekce přítomnosti. 

3. Stanovení kategorie řídicího systému 
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4. Vypočtení bezpečné vzdálenosti 

 

14.4.1 Stanovení chráněného prostoru 

 Při posuzování rizika musí být uváženy mimo jiné: 

 velikost ochranného pole; 

 přístupové body; 

 nebezpečné prostory; 

 možnosti obejití. 

 

14.4.2 Stanovení ochranné funkce 

 Ochrana prstů nebo rukou: Obsluha se nachází v blízkosti nebezpečného prostoru. 

 Ochrana vstupu: Zabezpečení vstupu do nebezpečného prostoru. 

 Detekce přítomnosti: V nebezpečném prostoru, který je kompletně obklopen pevnými 

ochrannými zařízeními, je kontrolována přítomnost nebo je kombinováno zabezpečení vstupu 

a detekce přítomnosti. 

 

14.4.3 Stanovení kategorie 

 Stanovení kategorie vychází z odhadu rizika, který je popsán v normě ČSN EN ISO 

13849-1. 

 

14.4.4 Určení bezpečné vzdálenosti 

 Bezdotyková ochranná zařízení vyžadují minimální vzdálenost od nejbližšího 

nebezpečného místa, z něhož může být obsluha s jistotou ochráněna. Tato vzdálenost je 

znázorněna na obrázku č. 35. 
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Obr. č. 35: Minimální bezpečná vzdálenost [9] 

 

Všeobecný vzorec: 

S = (K x T) + C 

S = minimální bezpečná vzdálenost [mm] 

K = konstanta pro rychlost přiblížení [mm/s] 

T = doběh celého systému [s] 

C = doplňující vzdálenost pro způsob vniknutí do nebezpečného prostoru [mm] 

 

 Pro bezdotyková ochranná zařízení platí pro rychlost přiblížení různé konstanty K. Při 

horizontálním uspořádání bezdotykového ochranného zařízení se zásadně počítá s časem 

dosažení 1,6 m/s. Při vertikálním uspořádání bezdotykového ochranného zařízení se používá 

rychlost přiblížení 2,0 m/s. Pokud však přitom vyjde bezpečná vzdálenost > 500 mm, smí být 

použito rychlosti přiblížení 1,6 m/s. [2] 

 Doběh celého systému je doba, která proběhla od spuštění čidla do zastavení 

nebezpečného pohybu. Tento čas se skládá z minimálně dvou částí kde t1 je doba odezvy čidla 

a t2 je maximální doba odezvy stroje.  

 

T =  t1 + t2  

 Kvůli tomuto zpoždění vzdálenost mezi čidlem a nebezpečným prostorem musí být 

dostatečně široká, aby bylo zabráněno poranění obsluhy. 
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14.4.5 Detekční schopnost  

 Jedná se o nejmenší průměr objektu, který je bezpečnostní světelná bariéra typu 4 

schopná detekovat s absolutní jistotou. Detekční schopnost je znázorněna na obrázku č. 36. 

 

d = P + e 

P = vzdálenost mezi osami 2 sousedních paprsků [mm] 

e = průměr paprsků [mm] 

 

       
Obr. č. 36: Detekční schopnost [9] 

 

14.4.6 Chráněná výška  

Jedná se o zónu nebo výšku, v níž bude objekt o průměru, který odpovídá snímací 

schopnosti d, detekován s absolutní jistotou, jak je vidět na obrázku č. 37. 

 
Obr. č. 37: Chráněná výška [9]  
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14.5 Druhy hlavních aplikací 

 Aplikace využívající bezdotyková ochranná zařízení se dělí do tří hlavních skupin, 

založených na směru přibližování k detekčnímu prostoru: 

 

14.5.1 Kolmé - normální přiblížení 

 Přiblížení k nebezpečnému prostoru kolmo k bezdotykovému ochrannému zařízení je na 

obrázku č. 38. 

 

 
Obr. č. 38: Kolmé přiblížení [7] 

 

S = (2000mm/s x T) + 8 (d-14mm)     (1) 

d = detekční schopnost čidla v mm ≤ 40mm 

 

 Tento vzorec platí pro všechny minimální vzdálenosti ≤ 500mm. Minimální hodnota 

S nesmí být < 100mm. Pokud je S vypočteno > 500mm pak může být použit vzorec (2). V 

tom případě minimální hodnota S nesmí být < 500mm. 

 

S = (1600mm/s x T) + 8 (d-14mm)     (2) 

 

 Pokud je čidlo použito pro aplikace jako jednoduchá nebo dvojitá překážka, schopnost 

detekování musí být ≤ 30mm a minimální vzdálenost S musí být > 150mm. Čidla s detekční 
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schopností > 40mm musí být použita pouze tam, kde odhad rizika ukazuje, že detekce rukou 

nebo prstů není nutná. Potom může být použit vzorec (3). 

 

S = (1600mm/s x T) + 850mm     (3)   

 

 Při použití jednoduchých paprsků, kde to dovoluje posouzení rizika, musí být použit 

vzorec (4). 

 

S = (1600mm/s x T) + 1200mm     (4) 

 

14.5.2 Rovnoběžné - paralelní přiblížení 

 Přiblížení k nebezpečnému prostoru rovnoběžně s bezdotykovým ochranným zařízením 

je znázorněno na obrázku č. 39. 

 
Obr. č. 39: Rovnoběžné přiblížení [7] 

 

S = (1600mm/s x T) + (1200mm – 0,4 H)     (5) 

 

 H je výška detekční zóny nad podlahou v mm a nesmí být > 1000mm. Nejnižší 

dovolená výška musí být vypočtena podle vzorce (6). 

H = 15 x (d – 50mm)       (6) 

 

14.5.3 Šikmé přiblížení - pod úhlem 

 Přiblížení pod úhlem k bezdotykovému ochrannému zařízení je znázorněno na obrázku 

č. 40. 
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Obr. č. 40: Šikmé přiblížení [7] 

 

 Pokud bylo čidlo instalováno tak, že úhel přiblížení β do ± 5°, pak bude platit 

odpovídající vzorec (2), (3) nebo (5). Pokud úhel přiblížení β>30° použijte vzorec pro 

normální a β < 30° pro paralelní přiblížení. 

 

14.6 Systémy ochrany  
 
14.6.1 Zařízení pro ochranu prstů a ruky  

 Obsluha se nachází v těsné blízkosti nebezpečného prostoru 

 

 
Obr. č. 41: Zařízení pro ochranu prstů [7]  
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 Systém ochrany prstů a ruky je většinou celkově složen z bezdotykových ochranných 

zařízení typu 4, nebo typu 2. Výběr typu bezdotykového ochranného zařízení a pevných 

ochran je založen na výsledku posouzení rizika. Je nutné zaručit přístup do nebezpečné zóny 

přes detekční zónu bezdotykového ochranného zařízení. Toto zařízení je na obrázku č. 41. 

 Typická hodnota detekční schopnosti zařízení je 14 mm pro ochranu prstů a 25 až 40 

mm pro ochranu ruky. Tato hodnota dovoluje vyloučit doplňující vzdálenost u vzorce pro 

výpočet bezpečnostní vzdálenosti. 

 

 Typ 4 

 Pro bezdotykové ochranné zařízení typu 4 norma EN 61496-2 požaduje samotestující 

funkci. Funkční diagram je znázorněn na obrázku č. 42. 

 v případě chybných podmínek musí systémy zůstat bezpečné; 

 pokud první chyba není detekována, druhá a třetí chyba nesmí způsobit ztrátu 

bezpečnosti; 

 cyklus vnitřního testu musí být kratší než doba odezvy systému; 

 bezpečnostní úroveň typu 4 se rovná kategorii 4 (ČSN EN ISO 13849-1). 

 

 
Obr. č. 42: Funkce zařízení typu 4 [7] 
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 Typ 2 

 Pro bezdotykové ochranné zařízení typu 2 norma EN 61496-2 požaduje samotestovací 

funkci. Funkční diagram je znázorněn na obrázku č. 43. 

 v případě chybných podmínek budou systémy tyto chyby detekovat po dalším 

testovacím cyklu; 

 vnitřní testovací cyklus musí být získán ve vhodné době (max. 150ms), v závislosti na 

bezpečnostním požadavku; 

 bezpečnostní úroveň typu 2 se rovná kategorii 2 (ČSN EN ISO 13849-1). 

 

 
Obr. č. 43: Funkce zařízení typu 2 [7] 

 

14.6.2 Zařízení pro ochranu těla 

 Pro detekci vniknutí celého těla do nebezpečné zóny se často používají vícenásobné 

oddělené paprsky jak je patrné z obrázku č. 44. 
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Obr. č. 44: Zařízení pro ochranu těla [7] 

 

Při posuzování rizika možnosti obejití bezdotykového ochranného zařízení musí být vzato 

v úvahu: 

 podlezení nejnižšího paprsku; 

 přelezení přes nejvyšší paprsek; 

 prolezení mezi dvěma paprsky; 

 fyzická možnost projití míjení mezi dvěma paprsky. 

 

 Výšky pro 2, 3 nebo 4 paprsky, které jsou uvedeny v tabulce č. 1, byly shledány pro 

praktické aplikace jako nejvhodnější. Vhodný počet paprsků musí být analyzován a stanoven 

pomocí posouzení rizika. Pouze jeden paprsek není pro dostatečnou bezpečnostní aplikaci 

postačující. 

 

Počet paprsků Výška od podlahy v mm 
2 400, 900  
3 300, 700, 1100 
4 300, 600, 900, 1200 

 

Tab. č. 10: Výšky paprsků od podlahy 
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 Na obrázku č. 45 jsou znázorněny výšky paprsků u multipaprskového bezdotykového 

zařízení. 

 
Obr. č. 45: Multipaprskové bezdotykové zařízení [7] 
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15 Praktická část 
 

 Návrh a realizace zajištění bezpečnosti pracovního prostoru linky manipulátoru od 

výrobce firmy ESAM Italy, pomocí bezdotykového ochranného zařízení.  

15.1 Popis zařízení 

 Manipulátor je určen k přemisťování lepenkových desek z jednoho kolejového vozíku 

na druhý a je součástí linky na výrobu střešní krytiny. Skládá se z portálové konstrukce, na 

které je umístěno manipulační zařízení. Toto manipulační zařízení je rozděleno na dvě části, 

které se pohybují na pojezdech umístěných v horním prostoru konstrukce manipulátoru. Do 

pracovního prostoru manipulátoru jsou na kolejovém vozíku dopraveny lepenkové desky 

proložené plechovými pláty. Jak je vidět na obrázku č. 46 v zadní části. Manipulační zařízení 

třídí lepenkové desky a plechové pláty. Tyto plechové pláty slouží v technologii výroby jako 

proložení lepenky, aby nedošlo k jejímu spečení při průchodu pecí. Během pracovního cyklu 

manipulátoru je toto proložení odděleno od lepenky a pomocí dopravníku je vraceno zpět do 

výroby. První část manipulačního zařízení uchopí pomocí pneumatických držáků plechový 

plát a pohybem zařízení vzad přenese plech nad dopravník, kde ho uvolní. Tím se druhá část 

manipulačního zařízení přesune nad lepenku, tu uchopí a pohybem vpřed ji přesune nad druhý 

přistavený kolejový vozík, kde ji uvolní. Tímto pohybem se současně přesune první část 

manipulačního zařízení zpět nad první vozík a operace se opakuje.  
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Obr. č. 46: Manipulátor ESAM 
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Obr. č. 47: Manipulátor ESAM 

 

 Po naložení stanoveného počtu lepenkových desek se vozík přesune do polohy pro 

vykládku v levé části manipulačního zařízení, jak je vidět na obrázku č. 47.  
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Obr. č. 48: Překládání desek z manipulátoru 

 

 Z polohy pro vykládku odváží palety s deskami vysokozdvižný vozík, obrázek č. 48. 

Řidič vozíku je současně operátor pro celou linku překládání desek. 

15.2 Zajištění bezpečnosti manipulátoru 

 Okolí manipulátoru není nijak zajištěno proti neoprávněnému vniknutí osob do 

prostoru, kde je vykonáván nebezpečný pohyb manipulačního zařízení. Protože zařízení 

ovládá operátor z kabiny umístěné na druhém konci manipulátoru je tento prostor velmi 

nebezpečný. Pracovní prostor není přehledný a v blízkosti manipulačního zařízení se může 

nacházet nepovolaná osoba. Zde může dojít k jejímu zachycení manipulačním zařízením a tím 

k vážnému zranění. 

 Bylo zapotřebí najít takové řešení, kterým by se zamezilo přístupu nepovolaných osob 

do nebezpečných prostor manipulačního zařízení a zabránilo se tak možnosti vzniku velmi 

vážných zranění. Vhodným řešením by bylo celý prostor kolem manipulačního zařízení 
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vybavit pevnými zábranami. Vzhledem k potřebě poměrně častého přístupu k zařízení, 

především z důvodu nutnosti odvozu desek a navážení prázdných palet na kolejové vozíky, 

bylo toto řešení možné pouze částečně. Osazení přístupových míst pohyblivými branami by 

znamenalo velké časové ztráty při otvírání a zavírání. Brány by mohly také zůstat trvale 

otevřené, což by problém s přístupem nepovolaných osob k manipulačnímu zařízení nijak 

nevyřešilo. Bylo proto nutné vyřešit pravidelný přístup vysokozdvižného vozíku k zařízení 

z důvodu nakládky a vykládky. Jednalo se o dvě přístupová místa, jedno na levé a druhé na 

pravé straně manipulačního zařízení.  

 Jako nejvhodnější řešení se ukázalo osazení přístupových míst bezdotykovým 

ochranným zařízením, takzvanými světelnými bariérami. Bezdotykové ochranné zařízení 

detekuje osoby, části těla nebo předmětu zasahujícího nebo pronikajícího do prostoru, který je 

zařízením zabezpečen. Musí být namontováno tak, aby nebylo možné proniknutí pod nimi, 

nad nimi nebo okolo nich. Před vjezdem vysokozdvižného vozíku do chráněného prostoru, 

musí řidič aktivovat funkci umlčení světelné bariery. Při aktivaci této funkce nedojde 

k úplnému zastavení linky, ale pouze k přerušení nebezpečného pohybu zařízení v prostoru 

střeženém bezpečnostní bariérou. To je nutné především z důvodu zachování dalších operací 

linky při výrobě. 

 Bezdotykové ochranné zařízení pracuje na principu infračervených paprsků, které jsou 

vysílány vysílačem, na jedné straně a na druhé straně jsou přijímány přijímačem. Zařízení 

pracuje v režimu Thru – beam, tedy vysílač - přijímač. Při vniknutí nepovolané osoby do 

prostoru infračervených paprsků dojde k jejich přerušení a vypnutí výstupních bezpečnostních 

obvodů OSSD. (OSSD - Output Signal Switching Devices = Zařízení spínající výstupní 

signál). Vypnutí výstupních bezpečnostních obvodů způsobí zastavení nebezpečného pohybu 

stroje dříve, než dojde k ohrožení osoby. 

15.3 Volba světelné bariéry      

 Jako bezdotykové ochranné zařízení vhodné pro tuto aplikaci byla zvolena 

vícepaprsková bezpečnostní světelná bariéra typ 4, určená pro velikost detekovaného objektu 

-  tělo. Tato světelná bariéra má čtyři infračervené paprsky s roztečí 300 mm. Výška prvního 

paprsku od podlahy je 300 mm a poslední je umístěn ve výšce 1200 mm, viz tabulka č. 10. 

Světelná bariéra je vybavena dvěma bezpečnostními polovodičovými obvody typu PNP a je 

zobrazena na obrázku č. 49.  

66 



             
Obr. č. 49: Světelná bariéra [1]  

 

 Výrobcem doporučená zapojení světelné bariéry jsou na obrázcích č. 50 a 51. 

 

 
Obr. č. 50: Přímé zapojení světelné bariéry [9]   
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Obr. č. 51: Zapojení světelné bariéry s bezpečnostním modulem [9]  

 

 Pro tuto aplikaci bylo zvoleno přímé zapojení, protože jako bezpečnostní modul byl 

použit stávající modul bezpečnostních obvodů linky PNOZ s3, který je zobrazen na obrázku 

č. 52 a jeho výrobcem doporučené schéma zapojení je na obrázku č. 53. 

  

   
Obr. č. 52: PNOZ s3 [4]  
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Obr. č. 53: Schéma zapojení PNOZ s3 [4] 

 

15.4 Výpočet bezpečné vzdálenosti 

 Pro výpočet bezpečné vzdálenosti byl použit vzorec pro kolmé přiblížení a velikost 

detekovaného objektu – tělo. Pohony manipulačního zařízení zajišťují servomotory SEW – 

EURODRIVE, které jsou ovládány pomocí servoměničů SEW s funkcí Quick stop. To 

zajišťuje dobu odezvy zařízení < 200 ms. Jako bezdotykové ochranné zařízení byla zvolena 

světelná bariéra XUSLP  s dobou odezvy 16 ms.  

 

S = (1600mm/s x T) + 850mm 

S = [1600mm/s x ( 0,2s + 0,016s )] + 850mm 

 S = 1195,6 ≈ 1200mm 

 

 Vzdálenost instalované světelné bariéry od manipulačního zařízení musí být větší jak 

1200mm. 
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15.5 Popis činnosti bezpečnostního zařízení 

 Chod linky je indikován výstupem Q01 z PLC přivedeným na relé 140KA6, to přes svůj 

kontakt přivede napětí na tahové spínače 140S2 a 140S3. Na signalizačním sloupku 

umístěném na stroji svítí zelená kontrolka 140P9 - linka v chodu. Tahové spínače jsou 

umístěny na výložnících před světelnými bariérami a jejich táhla jsou umístěna tak, aby na ně 

dosáhl  řidič pouze z kabiny vysokozdvižného vozíku. Ten před vjezdem do chráněného 

prostoru zatáhnutím za táhlo spínače provede pozastavení linky na dobu vykládky nebo 

nakládky. Při sepnutí spínače 140S2 nebo 140S3 sepne relé 140KA2 a to svým kontaktem 

sepne relé pozastavení linky 140KA4, které přes svůj přídržný kontakt zůstane sepnuté. Relé 

140KA2 dá součastně povel na vstup I57 PLC pro pozastavení linky. Na signalizačním 

sloupku se přes kontakt 140KA4 rozsvítí modrá kontrolka 140P8 - pozastavení linky. Přes 

klidový kontakt 140KA6 a 139KA6 sepne relé 139KA2 - umlčení bariéry. V tomto případě 

nedojde k vybavení bezpečnostních obvodů a k úplnému zastavení linky, ale pouze 

k přerušení nebezpečného pohybu zařízení v prostoru střeženém bezpečnostní bariérou. Za 

chodu linky je relé umlčení bariéry blokováno kontaktem relé 140KA6 chodu linky. 

 Restart světelné bariéry a chodu linky se provádí pomocí tlačítek 139S3 a 139S4, která 

jsou umístěna u přístupových míst k manipulátoru vedle světelné bariéry. Po výjezdu 

vysokozdvižného vozíku z nebezpečného prostoru řidič stisknutím tlačítka opět aktivuje 

bezpečnostní bariéru a dá povel ke startu linky. Sepne relé 139KA3 které dá povel k restartu 

bariéry 137K6 nebo 138K6 a přes jeho kontakt sepne relé 139KA4 – výstraha startu linky. 

Zazní signál akustické signalizace 140P12, po dobu 3. sekund ovládaný časovým relé 139K5. 

Po ukončení výstražného signálu sepne relé 139KA6 – start linky, které pomocí rozpínacího 

kontaktu odpojí relé umlčení bariéry 139KA2. Následně sepne impulzní relé 139K8 a přes 

kontakt 139KA2 pošle impulz na vstup I56 PLC. Tím se dá povel k opětovnému spuštění 

manipulačního zařízení. Restart zařízení je možné provést také tlačítkem 133SB0 umístěným 

na ovládacím panelu v kabině operátora linky. 

 Při narušení střeženého prostoru a přerušení infračerveného paprsku dojde k vypnutí 

relé 137KA6 a 7 resp. 138KA6 a 7 výstupních bezpečnostních obvodů světelných bariér. 

Narušení je signalizováno rozsvícením červené kontrolky 140P10 na signalizačním sloupku. 

K zastavení celé linky dojde vybavením bezpečnostních obvodů relé PILZ 134KB1 MASTER 

EMERGENCY na jehož vstupy S11, S12, a S21, S22 je tato aplikace zapojena. 
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15.6 Praktická realizace bezpečnostního zařízení 

 Při praktické realizaci návrhu bezpečnostního opatření je provedeno celkové vybavení 

manipulátoru pevnými zábranami. Tyto pevné zábrany sestávají z oplocení celého stroje 

výšky 1,6 m. Přístupová místa pro nakládku a vykládku na levé a pravé straně jsou vybavena 

dvěma páry bezpečnostních světelných bariér se čtyřmi infračervenými paprsky umístěnými 

300, 600, 900 a 1200 mm nad podlahou. Tyto bariéry jsou umístěny na stojanech k tomuto 

účelu dodávanými výrobcem a jsou dodatečně vybaveny kovovými ochrannými kryty ve 

tvaru U proti mechanickému poškození. Stojany světelných bariér jsou fixovány do betonové 

podlahy, jak je vidět na obrázku č. 54. 

 

   
 
Obr. č. 54: Stojan světelné bariéry [5]  
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 Na obrázku č. 55 je vidět umístění vysílačů světelných bariér na levé a pravé straně 

manipulátoru. 

 

 
Obr. č. 55: Umístění světelných bariér u manipulátoru 
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 Na obrázku č. 56 je vidět umístění pravého přijímače světelné bariéry a na obrázku č. 57 

je umístění levého přijímače a je zde vidět i část oplocení nebezpečného prostoru 

manipulátoru. Poslední obrázek č. 58 znázorňuje doplnění přístrojů v rozvaděči manipulátoru. 

 Původní schéma zapojení stroje je obsahem přílohy č. 2. Dokumentace elektrotechnické 

části, včetně schémat zapojení, jež nahrazují a doplňují původní dokumentaci, je uvedena v 

příloze č. 1. 

 

 
Obr. č. 56: Umístění světelné bariéry, pravá strana 
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Obr. č. 57: Umístění světelné bariéry, levá strana 
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Obr. č. 58: Rozmístění přístrojů v rozvaděči manipulátoru 
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16 Závěr 
 

 V této práci je popsána problematika bezpečnostních opatření na strojních zařízeních. 

Celá práce je rozdělena na dvě části. V první části je popsána mezinárodní normalizace 

z hlediska největších průmyslových regionů, jako je Severní Amerika, Japonsko a Čína. 

Orientace v otázkách mezinárodní normalizace je důležitá především pro výrobce strojů, kteří 

exportují svá zařízení mimo země Evropské unie. Dále je v první části věnována pozornost 

především harmonizovaným evropským normám a jejich rozdělení podle typů. Zvláštní důraz 

je kladen na posouzení rizika strojních zařízení podle normy ČSN EN ISO 13849-1 a 

rozdělení řídicích systémů do kategorií podle této normy. Vzhledem k tomu, že u moderních 

strojů je bezpečnost strojního zařízení jako celku zajišťována hlavně pomocí bezpečnostních 

funkcí, které jsou vykonávány převážně elektrickými řídicími systémy je zřejmé, že elektrická 

část strojních zařízení významným způsobem ovlivňuje bezpečnost zařízení jako celku.  

 Je zde také věnována pozornost bezpečnostním zařízením pro nouzové zastavení, jeho 

rozdělení do kategorií a zařízení pro blokování dveří, ochranných krytů a oddělujících 

ochranných zařízení. Tato část se také týká dvouručních ovládacích zařízení a v poslední řadě 

především bezdotykových ochranných zařízení, která jsou podrobně popsána v závěru první 

části. Je zde popsána strategie volby optoelektronických ochranných zařízení, druhy hlavních 

aplikací a systémů, jejich funkce a požadavky pro použití jako bezpečnostní prvky na strojním 

zařízení. 

 Druhá část práce je věnována praktickému návrhu zajištění bezpečnosti pracovního 

prostoru linky manipulátoru, pomocí bezdotykového ochranného zařízení. Cílem celé práce 

bylo navrhnout vhodné řešení, kterým by se odstranilo hrozící riziko úrazu obsluhy 

manipulátoru, nebo nepovolaných osob, které by se mohly dostat do nebezpečného prostoru 

linky. V návrhu zabezpečení bylo použito dvou bezpečnostních světelných bariér typu 4 podle 

EN 61496-2, se čtyřmi infračervenými paprsky s roztečí 300 mm. Přerušením některého z 

těchto paprsků dojde k vypnutí výstupních bezpečnostních obvodů a to způsobí zastavení 

nebezpečného pohybu stroje dříve, než dojde k ohrožení obsluhy stroje nebo nepovolané 

osoby. Zavedením tohoto opatření byl splněn cíl této práce, tedy snížení rizika úrazu obsluhy 

linky manipulátoru při provozu manipulačního zařízení. 
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