
 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava  

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra bezpečnostního managementu 

 

 

 

 

 

 

Zajištění bezpečnosti při používání vypěňovacího 

lisu 

 

 

 

 

 

 

Student: Petr Grégr 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Veličková 

Studijní obor: 3908R001 Bezpečnost práce a procesů 

Datum zadání bakalářské práce: 30. 11. 2010 

Termín odevzdání bakalářské práce: 15. 4. 2011 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým dílem, vypracoval jsem ji samostatně a 

veškeré informační zdroje, ze kterých jsem čerpal, jsem řádně uvedl v seznamu 

informačních zdrojů a použité literatury. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Rád bych na tomto místě poděkoval pedagogům Fakulty bezpečnostního inženýrství, 

zvláště pak mé vedoucí diplomové práce Ing. Evě Veličkové za věcné rady a 

připomínky při tvorbě této práce. Rovněž bych chtěl poděkovat panu Jaroslavu 

Horáčkovi (elektroprojektant ve firmě Atrima spol. s r.o.) za teoretické znalosti této 

problematiky a vedení firmy Atrima spol. s r.o. za spolupráci a pomoc při tvorbě této 

práce. 

Poděkování patří též mým rodičům, kteří mě podporovali během studia a byli mi 

oporou. 



 

 

Anotace 

 

Tato práce je zaměřena na odhalení možných zdrojů rizik při běžném používání 

vypěňovacího lisu i při servisních pracích na tomto zařízeni. Technologie vypěňovacích 

lisů slouží k výrobě lamelových sekcí, které jsou použity při výrobě roletových vrat.  

Základem byla aplikace norem, s jejichž pomocí byla vytipována konkrétní rizika, která se 

na pracovišti vyskytují a návrhy opatření. 

 

 

 

Annotation 

 

The aim of these desertation is the detection of possible sources of risk in common using  a 

foam filling press and at service work on this machine. The technology of a foam filling 

press is instrumental for making  lamella sections, that are used at manufacturing of 

blinds´gates. The base of these desertation is the application of norms. This norms help me 

to predict specific risks, which are occuring in the workplace and the draft of measures. 
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1. Úvod 

 

V současné době se stále více rozvíjí a rozšiřuje automatizace a mechanizace. Tyto 

kroky mají nahradit člověka a jeho práci, tento trend je dlouhodobý a týká se všech 

oborů. Člověk, respektive jeho práce, je považována do jisté míry za neefektivní, málo 

výkonnou a hlavně finančně náročnou. Proto mnoho podniků vidí budoucnost  

v zefektivnění svých provozů automatizací, kdy jednotlivé pracovní postupy provádí 

automatizované technologie. Člověk je v těchto procesech potřebný jen jako obsluha, 

údržba nebo kontrola, právě tímto způsobem se často zaměstnavatel snaží snížit náklady 

na chod podniku. Některé výrobní procesy však i nadále potřebují člověka, jakožto 

obsluhu nebo kontrolní osobu. Plně automatizovaný proces, byť je sebedůmyslnější, 

může být náchylný na chyby stejně tak jako člověk. Úloha člověka je však 

nezastupitelná žádným strojem, protože jen člověk má cit pro přesnost, detail  

a schopnost improvizovat. Stroj pracuje přesně podle daného programu a není schopen 

vyřešit neočekávanou událost během technologického procesu, což člověku, jenž má 

zkušenosti, nedělá problém. V oblasti automatizace a mechanizace je tak stále potřeba 

člověka, jež dohlíží na chod stroje a do jisté míry dokáže předvídat. 

 V těchto provozech pak vyvstávají rizika jak z jednotlivých pracovních činností,  

tak ze součinnosti mezi automatizovanou částí a obsluhou. Je proto důležité vyhledávat 

a upozorňovat na možná nebezpečí a chránit životy a zdraví lidí, majetek a životní 

prostředí.      

Nejinak je tomu i ve firmě, která se zabývá výrobou garážových vrat a předokenních 

rolet. Proto se rozhodla investovat v roce 2008 do nové technologie výroby roletových 

sekcí a zvýšit tak své výrobní kapacity. Již od počátku požadovala technologii, která je 

ovládána lidskou obsluhou.   

Cílem mé práce je identifikace a hodnocení rizik vypěňovacího lisu, navrhnutí 

opatření a zpracování bezpečnostních pokynů při jeho používání. 
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2. Projekt a realizace vypěňovacího lisu 

 

Projekt a výrobu nové technologie realizovala firma Atrima s.  r. o. která  

se specializuje na výrobu manipulační techniky, paletizační a depaletizační techniky. 

Jelikož si zákazník přál dodržet vizuální celistvost se stávajícím zařízením ve výrobní 

hale, byla použita při projekci a výrobě obdobná konstrukce stávající technologie.  

[Obr. 1], [Obr. 2], [Obr. 3]  

Hlavní odlišností je použití hydraulických pohonů pro zvedání a uzamykání víka. 

Jelikož stávající zařízení bylo po technické i bezpečnostní stránce zastaralé a ne zcela 

vyhovovalo současným požadavkům, bylo nové zařízení vyrobeno podle současných 

norem a požadavků. Při výrobě technologie vypěňovacích lisů musela být dodržena 

práva a povinnosti výrobce a prodejce dané zákonem.  

 Proto jsem výrobci pomohl zajistit posouzení rizika s cílem jeho snížení a určil jsem 

požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti, které platí pro strojní zařízení:   

 a) vymezil určení strojního zařízení, což zahrnuje jeho předpokládané použití  

a jakékoliv jeho důvodně předvídatelné nesprávné použití, 

b) určil nebezpečí, která mohou vyplývat ze strojního zařízení a s tím spojené 

nebezpečné situace, 

c) odhadl rizika při zohlednění závažnosti možného poranění nebo škody  

na zdraví a pravděpodobnost jejich výskytu, 

d) vyhodnotil rizika s cílem určit, zda je v souladu s cílem nařízení nutné snížení 

rizika, 

e) zajistil ochranná opatření k vyloučení nebezpečí nebo snížení rizik spojených  

s tímto nebezpečím. [1] 

Strojní zařízení bylo navrženo a konstruováno tak, aby plnilo svou funkci a mohlo být 

provozováno, seřizováno a udržováno, aniž by osoby byly vystaveny riziku, pokud  

se tyto operace provádějí za předpokládaných podmínek, i s přihlédnutím k jakémukoli 

jeho předvídatelnému nesprávnému použití. Účelem přijatých opatření je vyloučení 

každého rizika během předpokládané doby životnosti strojního zařízení, včetně všech 

etap. [1] 
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„ Při výběru nejvhodnějších řešení výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce 

uplatňuje níže uvedené zásady v tomto pořadí: 

a) vyloučit nebo co nejvíce omezit nebezpečí bezpečným návrhem  

a konstrukcí strojního zařízení, 

b) učinit nezbytná ochranná opatření v případě nebezpečí, která nelze 

vyloučit, 

c) uvědomit uživatele o přetrvávajícím nebezpečí vyplývajícím z jakýchkoli 

nedostatků přijatých ochranných opatření, upozornit  

na případnou potřebu zvláštní odborné přípravy a specifikovat potřebu 

osobních ochranných prostředků.“ [1] 

 Při navrhování a výrobě vypěňovacího lisu a při vypracovávání návodu k použití 

výrobce vzal v úvahu nejen předpokládané použití strojního zařízení, ale rovněž 

jakékoli důvodně předvídatelné nesprávné použití. Vypěňovací lis byl dodán  

s veškerým zvláštním vybavením a příslušenstvím, které umožňuje seřízení, údržbu  

a používání zařízení bez rizika. [1] 

Tak jako každé zařízení i toto zařízení vykazuje při používání jistou míru rizika, ať již 

svou funkcí a konstrukcí, tak i umístěním. Proto byl využit při vývoji a výrobě nové 

technologie vypěňovacích lisů inženýrský přístup a strategie snižování rizika. 

„Ochranná opatření jsou kombinace opatření přijatých konstruktérem a uživatelem. 

Opatření, která mohou být začleněna v etapě konstrukce, mají přednost a jsou obecně 

účinnější, než taková opatření, která jsou realizována uživatelem.“ [2] 

Při aplikaci strategie a snižování rizika bral konstruktér v úvahu zkušenosti uživatelů 

podobných strojů. [2], [3] 

Zajištění bezpečnosti chodu zařízení při všech režimech bylo zahrnuto při návrhu 

řídicího systému. Při určování požadované úrovně vlastností, byla brána v úvahu i jiná 

technická opatření, která jsou nezávislá na řídicím systému. [3] 

„Závažnost zranění, označené jako S, je relativně snadno odhadnutelná, například 

tržná rána, amputace. Pro četnost výskytu jsou ke zlepšení odhadu používány pomocné 

parametry:  

 četnost a doba vystavení nebezpečí F, 

 možnost vyloučení nebezpečí nebo omezení škody P.“ [3] 
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Se znalostí těchto parametrů se postupovalo podle grafu rizika na obrázku 4. Úroveň 

provádění byla stanovena na PLr=d, čemuž stále ještě odpovídá zařízení kategorie 2. 

Bezpečnostní systém byl navržen podle grafu rizika pro určení požadované úrovně 

vlastností pro bezpečnou funkci. [Obr. 4], [3] 

Pro kategorii 2 musí být splněny stejné požadavky, jako pro kategorii B. 

„Bezpečnostní součásti ovládacího systému musí být minimálně navrženy, vyrobeny, 

voleny, namontovány a kombinovány podle příslušných norem a při použití základních 

bezpečnostních zásad pro specifická použití tak, aby odolávaly: 

 očekávanému provoznímu namáhání, např. spolehlivost s ohledem ke kapacitě 

a četnosti spínání; 

 vlivu zpracovaného materiálu; 

 jiným relevantním vnějším vlivům, např. mechanickým vibracím, 

elektromagnetickému rušení, přerušení nebo poruchám v dodávce energie.“ 

[3] 

V bezpečnostních systémech kategorie B není použito žádné diagnostické pokrytí, 

střední doba do nebezpečné poruchy každého použitého kanálu může být krátká  

až střední. Pokud se na zařízení vyskytne závada, může dojít ke ztrátě bezpečnostní 

funkce. [3] 

 Musí být také dodrženy osvědčené bezpečnostní zásady. Bezpečnostní části 

ovládacího systému kategorie 2 musí být navrženy tak, aby jejich funkce byly 

kontrolovány ve vhodných intervalech ovládacím systémem stroje. Kontrola 

bezpečnostní funkce stroje musí být provedena při spuštění stroje a před iniciováním 

jakékoliv nebezpečné situace, například před spuštěním nového cyklu, spuštěním 

ostatních pohybů a/nebo periodicky při provozu v případě, že posouzení rizika a druhu 

provozu ukazují, že je to nezbytné. Iniciování této kontroly může být automatické. 

Každá kontrola bezpečnostních funkcí musí buď umožnit provoz tehdy, nejsou-li 

detekovány žádné závady nebo vytvořit výstup, který iniciuje vhodnou kontrolní 

činnost, je-li detekována závada. Kdykoliv je to možné, musí tento výstup iniciovat 

bezpečný stav. [3] 

Vstupními zařízeními pro kontrolu bezpečnosti jsou tlačítka nouzového zastavení, 

bezpečnostní spínač dveří a optické závory. [Obr. 5], [Obr. 6], [Obr. 7], [Obr. 8],  

[Obr. 9] 
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„Funkce nouzového zastavení musí být vždy použitelná a funkční a musí být nadřazena 

všem ostatním funkcím a činnostem ve všech provozních režimech stroje, bez narušení 

jakýchkoliv zařízení, která jsou navržena k uvolnění zachycených osob.“ [4]  

Podle posouzení rizika je funkce nouzového zastavení navržena v kategorii zastavení 

1, jde o ovládané zastavení při zachování přívodu energie ke strojním pohonům tak, aby 

bylo dosaženo zastavení a následně, po zastavení vypnutí energie. [4]  

„Jakmile po povelu nouzového zastavení aktivní činnost zařízení nouzového zastavení 

ustala, musí být účinek tohoto povelu zachován do té doby, než je zařízení nouzového 

zastavení resetováno. Opětné nastavení smí být možné pouze v takovém místě, kde byl 

iniciován povel nouzového zastavení. Nesmí být možné opětně spustit stroj do té doby, 

dokud nebylo provedeno ruční opětné nastavení zařízení nouzového zastavení ve všech 

místech, v kterých bylo nouzové zastavení aktivováno. Zařízení nouzového zastavení 

musí být umístěna na každém ovládacím místě obsluhy.“ [4]  

„Ovladač nouzového zastavení musí mít červenou barvu. Pozadí za ovladačem, pokud 

existuje, a pokud je to proveditelné, musí být žluté.“ [4], [Obr. 5], [Obr. 6], [Obr. 7]  

Technologie vypěňovacích lisů je funkčně rozdělena na dva pracovní prostory. 

V těchto částech dochází k pohybu strojních částí technologie 

 vozík vypěňovací hlavy 

 víko lisu 

 uzamykací systém víka lisu 

 Rychlost a směr pojezdu vozíku vypěňovací hlavy je řízena frekvenčním měničem. 

Při frekvenci 50 Hz má vozík rychlost 698 mm/s. Ochranná pletiva zamezující vstup  

do pracovních prostorů nebylo možné použít, jak z konstrukčního a ergonomického 

hlediska, tak i z hlediska postupu práce. Ochranná pletiva byla použita jen na krajích 

technologie, přičemž součástí konstrukce pletiva je i nosný systém ESPE. [Obr. 8]   

Vkládání a vykládání lamel a formátů by bylo značně ztíženo. Proto byly použity 

bezpečnostní optické závory, které zajišťují detekci při kolmém přiblížení k prostoru 

lisu. Ty jsou umístěny ve vzdálenosti 300 mm od okraje stolu lisu. [5] 
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3. Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 

 

Aby při práci na vypěňovacím lisu bylo vytvořeno bezpečné prostředí, kde  

je minimalizován výskyt nehod a skoro-nehod na nejnižší možnou míru, musí  

se pracovníci, řídící pracovníci a zaměstnavatel řídit právními dokumenty a nařízeními. 

Samozřejmostí je dodržování BOZP na pracovišti a vnitropodnikových směrnic, které 

slouží jak pro osobní tak i pro kolektivní ochranu. 

„Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu 

práce (dále jen "rizika").“ [6] 

„Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

a přijímáním opatření k předcházení rizikům.“ [6] 

„Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která 

mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik.“ [6] 

„ Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.  

Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 

odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních 

podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního 

právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu  

je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň 

rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění  

a hodnocení rizikových faktorů podle prováděcího právního předpisu.“ [6] 

„Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 

opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 

bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech 

činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik 

a o přijatých opatřeních podle věty první vede zaměstnavatel dokumentaci.“ [6] 



14 

 

 „Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich 

působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.“ [6] 

„Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky 

a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci,  

při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí 

musí být: 

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 

zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.“ [7] 

 

4. Postup pro posouzení rizik 

 

Posouzení rizika je řada logických kroků, které umožňují systematickým způsobem 

analyzovat a zhodnotit rizika spojená se strojním zařízením. [2], [8] 

Po posouzení rizika, je-li to nezbytné, následuje proces snižování rizika. 

Analýza rizika poskytuje komplexní informace o zkoumaném zařízení, které  

jsou nezbytně nutné pro následné vyhodnocení, při kterém se rozhoduje, zda je nebo 

není požadováno snížení rizika. [8] 

Posouzení rizika začíná určením mezních hodnot technologie vypěňovacích lisů, 

s přihlédnutím ke všem fázím životnosti. [8] 

 

4.1 Posouzení rizika zahrnuje následující 

 

a) Analýzu rizika: 

 Určení mezních hodnot strojního zařízení  

 Identifikace nebezpečí 
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 Odhad rizika 

b) Zhodnocení rizika [8] 

 

5. Určení mezních hodnot strojního zařízení 

5.1 Vymezení používání 

 

Technologie vypěňovacího lisu je navržena a konstruována pro přesnou výrobu lamel 

roletových garážových vrat a předokenních rolet s volitelnou výškou a délkou 

jednotlivých lamel. Vyráběné lamely mohou mít různé rozměry až do délky 8000 mm  

a výšky 630 mm, tloušťka lamel zůstává konstantní (40 mm). Vypěňovací lis se skládá 

ze 4 částí: 

 levé sekce lisu,  

 pravé sekce lisu,  

 pojezdového vozíku vypěňovací hlavice [Obr. 10] a  

  hydraulického agregátu.  [Obr. 11] 

Levá sekce lisu je tvořena jednotlivými podsoučástmi: víko lisu, stůl lisu, zadní 

posuvné dorazy, boční posuvné dorazy, vyhřívání a uzamykací systém lisu. Pohon 

zadních a bočních dorazů je realizován třífázovými asynchronními motory Bonfiglioli, 

se šnekovým převodem. Zdvih víka je realizován 5 hydraulickými písty, posun 

uzamykacího systému víka je zprostředkován hydraulickým pístem. [Obr. 12] 

Pravá sekce lisu je tvořena jednotlivými podsoučástmi: víko lisu, stůl lisu, zadní 

posuvné dorazy, boční posuvné dorazy, vyhřívání a uzamykací systém lisu. Pohon 

zadních a bočních dorazů je realizován třífázovými asynchronními motory Bonfiglioli, 

se šnekovým převodem. Zdvih víka je realizován 5 hydraulickými písty, posun 

uzamykacího systému víka je zprostředkován hydraulickým pístem. 

Zdvih vík lisů levé i pravé sekce technologie je realizován hydraulickými písty, 

prostřední a krajní písty každé sekce jsou vybaveny blokovacími přídržnými ventily, 

které v případě ztráty tlaku hydraulické kapaliny, při havárii hydraulického rozvodu 

nebo čerpadla, zamezí samovolnému rychlému zavření víka vlivem jeho hmotnosti.  
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Při vypnutých silových obvodech blokují přívod hydraulické kapaliny do pístů  

a zamezují tak zavření i otevření víka. [Obr. 14], [9] 

Pojezdová osa je tvořena nosným rámem, pojezdovým vozíkem a směšovací hlavicí. 

Pojezd vozíku je realizován třífázovým asynchronním motorem SEW s planetovou 

převodovkou, součástí motoru je i mechanická brzda. [Obr. 10] Na nosném rámu 

pojezdového vozíku je upevněna směšovací hlavice pěnidla se soustavou přívodních 

medií. 

Hydraulický agregát se skládá z hydraulického čerpadla, nádrže s hydraulickým 

olejem a rozvodných hadic. Pohon hydraulického agregátu je realizován třífázovým 

asynchronním motorem SIEMENS. [Obr. 11] 

Technologie je ovládána pomocí ovládacího panelu, ten je vybaven sdělovači, 

ovládacími prvky, tlačítkem nouzového zastavení a dotykovým displejem. [Obr. 7] 

Ovládáním se rozumí spouštění zařízení dle manuálu, nastavováním parametrů chodu, 

zastavováním automatického chodu a nouzovým zastavením celé technologie. 

Technologii vypěňovacích lisů mohou obsluhovat jen: 

 řádně proškolené osoby, 

 údržbáři a 

 technici.  

Tito pracovníci jsou školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na tomto zařízení, 

toto školení je povinen provádět zaměstnavatel [6].  

U pracovníků, kteří na technologii pracují, je předpokládaná úroveň zácviku v rozsahu 

běžného používání celého zařízení. U technických pracovníků a pracovníků údržby  

je potřebná znalost běžného používání a dále znalost mechanismů technologie  

a funkčních částí pro potřeby seřizování, oprav, odstraňování havárií a měření. 

Technologie vypěňovacích lisů pracuje ve 2 režimech, v automatickém režimu, který 

je určen pro výrobu, a poloautomatickém režimu, který je určen pro účely servisních 

prací a přenastavováním parametrů výroby. Těmito parametry jsou rychlost aplikace  

vypěňovacího média, rozměry sekcí a čas sevření víka. Ruční režim provozu slouží 

k provádění údržby, servisních prací a k odstraňování závad a havárií, které se mohou 

během procesu vyskytnout. 

Automatický režim slouží k výrobě jednotlivých lamel. Při spuštěném programu 

obsluha postupuje podle pracovního postupu. [Příloha 4] 
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 Víko lisu je otevřené, řídicí systém nastaví rozměr výšky lamely pomocí zadních 

dorazů. Rozměr vyráběné lamely zadává obsluha pomocí parametrů na ovládacím 

pultu. Požadovaný rozměr vypisuje obsluha na dotykové obrazovce ovládacího 

displeje. [Obr. 7], [Příloha 4] 

 Obsluha vstoupí do pracovního prostoru lisu a uloží na stůl lisu spodní a vrchní díl 

budoucí lamely a nastaví její délku pomocí vkládaného duralového dorazu. 

Vkládaný duralový doraz se používá u formátů menších než 8000 mm. Svými 

rozměry přesně zapadá do vybrání předního vedení a zadních pohyblivých dorazů. 

Pokud mají vyrobené formáty rozdílnou délku, než na jakou je lis nastaven, obsluha 

dodatečně upraví celkovou délku boční dorazovou lištou pomocí ručního ovladače 

[Obr. 13]. Vstupem do pracovního prostoru dojde k přerušení paprsku bezpečnostní 

optické závory [Obr. 8] a tím dojde k: 

1. Odpojení silových obvodů dané sekce lisu.  

2. Blokaci pojezdu vozíku vypěňovací hlavy na danou stranu sekce. 

3. Odpojení řídících signálů ventilového rozvodu hydraulických pohonů. [Obr. 11] 

4. Zablokování přídržných ventilů na hydraulických pístech zvedání víka. [Obr. 14] 

 Po uložení formátu a jeho seřízení obsluha opustí pracovní prostor sekce, resetuje 

bezpečnostní optickou závoru a potvrdí chod programu. Tím potvrzuje,  

že se v pracovním prostoru v bezprostřední blízkosti lisu nikdo nenachází, byť  

by byl mimo dosah paprsku bezpečnostní optické závory. [Obr. 8] 

 Je zahájena sekvence programu.  

1. Zpuštěn hydraulický agregát. 

2. Odblokovány bezpečnostní ventily hydraulických pístů. 

3. Sevřeno víko lisu.  

 Víko lisu se otevře, doba sevření je nastavena programem na 2 s. Na víku lisu  

je zachycen vrchní formát rolety díky působení permanentních magnetů uložených 

ve víku lisu. 

 Obsluha opět vstoupí do pracovního prostoru, dojde k přerušení paprsku 

bezpečnostní optické závory a k:  

1. Odpojení silových obvodů dané sekce lisu.  

2. Blokaci pojezdu vozíku vypěňovací hlavy na danou stranu sekce.  

3. Odpojení řídících signálů ventilového rozvodu hydraulických pohonů. 
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 Obsluha uloží na spodní formát lamely výztužné profily a zkontroluje uchycení 

vrchního formátu lamely. 

 Obsluha opustí pracovní prostor sekce, resetuje bezpečnostní optickou závoru  

a potvrdí chod programu. Tím potvrzuje, že se v pracovním prostoru 

v bezprostřední blízkosti lisu nikdo nenachází, byť by byl mimo dosah paprsku 

bezpečnostní optické závory. 

 Pokud je teplota stolu lisu a víka lisu na patřičné úrovni, je zahájena sekvence 

programu vypěňování. Teplota je zobrazována na zobrazovači vytápěcího agregátu, 

který je upevněn na zdi v servisním prostoru. [Obr. 15]   

 Vozík s vypěňovací hlavicí najede podle zadaných parametrů nad danou sekci  

a zahájí aplikaci pěnící složky. [Obr. 23] Množství aplikované složky je řízeno 

technologií nástřiku. 

 Po ukončení aplikace složky se vozík s vypěňovací hlavicí vrátí do nulové polohy. 

 Obsluha potvrdí správnost rozlití média a požadavek sevření víka. Tento proces  

je vyžadován kvůli různé kvalitě formátů lamel.  

 Víko lisu se sevře a uzamkne v sevřené poloze. Vypne se hydraulický agregát, 

není-li v chodu program na vedlejší sekci lisu. Od této chvíle započne program 

odpočítávat čas potřebný pro tepelnou reakci pěnící složky. Odpočet času  

je nastaven na 16 min. Při tepelné reakci dochází ke značné objemové roztažnosti 

pěnícího media, čímž dochází k značnému tlakovému působení a přebytečné 

médium je tímto tlakem vytlačeno rohovými netěsnostmi ven.  

 Po ukončení odpočtu pro tepelnou reakci media, program spustí hydraulický 

agregát, odemkne víko lisu a otevře víko do horní polohy. Během otevírání víka 

jsou nastaveny boční a zadní dorazy do nulové pozice, tím dojde k uvolnění 

formátu z pěnící formy. Neběží-li program na vedlejší sekci lisu, dojde k vypnutí 

hydraulického agregátu. 

 Obsluha vstoupí do pracovního prostoru a vyjme vypěněnou lamelu. Poté vyčistí 

formu a odstraní zbytky media z pěnícího lisu, aplikuje separační nátěr na boční 

dorazy, popřípadě pevné dorazy a vloží na stůl lisu spodní a vrchní díl další lamely. 
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5.2 Vymezení prostoru 

 

Technologie vypěňovacích lisů je umístěna ve výrobní hale, jež navazuje na halu 

úpravy rolet a dalšího zpracování rolet. [Obr. 1] V protilehlé části haly je zrcadlově 

umístěna původní technologie. Volná, nezastavěná podlahová plocha technologie  

je rozdělena na tři prostory: 

1. pracovní prostor, 

2. nulová poloha vozíku vypěňovací hlavice a 

3. servisní prostor.  

Pracovní prostor, jenž je hlídán bezpečnostními optickými závorami, je určen 

k výrobě lamel a k vkládání formátů a vykládání lamel. Tento prostor je vymezen 

stolem lisu, paprsky bezpečnostní optické závory a ochranným pletivem. Ochranné 

pletivo se nachází na obou koncích technologie, součástí nosné konstrukce je uchycení 

světelných závor. [Obr. 5], [Obr. 6], [Obr. 8] Součástí levého ochranného pletiva  

jsou servisní dveře, vybavené bezpečnostním dveřním spínačem. [Obr. 9], [Obr. 9.1] 

Nulová poloha vozíku vypěňovací hlavice se nachází mezi jednotlivými sekcemi 

stolů lisů, v tomto prostoru je umístěna nádoba na odkapávající zbytky pěnícího media 

z trysky vypěňovací hlavice. [Obr. 16] V tomto prostoru také dochází ke kontrole 

trysky hlavice obsluhou a k jejímu manuálnímu i automatickému čištění. Automatické 

čištění obstarává technologie přípravy pěnícího média, ta je nezávislá na technologii 

vypěňovacích lisů, aby nedocházelo k vytvrzení media v trysce a tím k poruše 

funkčnosti. Manuální čištění provádí obsluha pomocí škrabky.  

Servisní prostor se nachází za lisy a pojezdovou osou u oken haly. Tento prostor  

je přístupný servisními dveřmi [Obr. 17], jež jsou na kraji technologie lisu. Tyto 

servisní dveře jsou vybaveny bezpečnostním zámkem, který rozpojí při otevření [Obr. 

9.1] silové obvody a přeruší chod programu. Tímto odpojením dojde zároveň k blokaci 

opětovného zapnutí zařízení. Dveřní snímač má stejnou funkci jako tlačítka 

nouzového zastavení. V tomto prostoru jsou umístěny topné agregáty [Obr. 15], 

potrubní rozvody [Obr. 18] s ventilovými uzávěry [Obr. 19] pro vyhřívání stolů a vík 

lisu, bezpečnostní ventily hydraulických pístů vík [Obr. 14] a referenční snímače 

zadních dorazových lišt. V tomto prostoru je během práce na technologii 
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vypěňovacích lisů zakázáno se zdržovat. Tento prostor je značně členitý v důsledku 

konstrukce celé technologie a nechráněný před pohyblivými částmi strojního zařízení. 

 

5.3 Vymezení doby 

 

Vymezení životnosti technologie vypěňovacích lisů je dáno, životností jednotlivých 

mechanických částí. Doporučené intervaly údržby jsou dány smluvními podmínkami 

mezi výrobcem technologie a koncovým zákazníkem. V případě mimořádné události 

na zařízení, je výrobce schopen do jednoho dne zjistit příčinu a je-li to technicky 

proveditelné, tak ji neprodleně odstraní.  

Nároky na servisní úkony, které jsou kladeny na provoz technologie u provozovatele, 

jsou minimalizovány na tyto: 

 Promazávání vodících tyčí bočních a zadních dorazů. 

 Kontrola stavu oleje v hydraulickém agregátu. 

 Kontrola vůle vodících kladek vozíku vypěňovací hlavice. 

 Kontrola vůle uzamykacích členů a uzamykacích ozubů. 

Tyto úkony jsou prováděny v časovém období 6 měsíců. Výrobcem  

jsou doporučovány pravidelné servisní prohlídky, které mají za cíl odhalit prvotní 

náznaky poruch a opotřebení jednotlivých částí zařízení. Tyto servisní prohlídky jsou 

prováděny jednou za kalendářní rok a řídí se smlouvou o servisních pracích mezi 

majitelem a výrobcem. 

 

6. Identifikace nebezpečí 

 

Při vzájemném působení mezi obsluhou a strojem vznikají různá nebezpečí, která  

jsou typická pro danou specifickou činnost na technologii. [2] 
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6.1 Identifikace nebezpečí při seřizování a údržbě 

 

Během těchto činností jsou pracovníci údržby a technici nejvíce vystaveni úrazu.  

Při servisních a opravných pracích, se často musí zdržovat v nebezpečném prostoru, 

aby odstranili poruchu, vyměnili vadnou součástku nebo upravili polohu snímače. 

Tato nebezpečí vznikají v pracovních prostorech lisů, servisním prostoru a v prostoru 

nulové pozice vypěňovací hlavice. Při servisních a údržbářských pracích  

jsou pracovníci vystavení nebezpečím popsaným v Tabulce 1. [Tabulka 1], [8] 

 

 

6.2 Identifikace nebezpečí při běžném používání 

 

Během provozu technologie jsou pracovníci vystaveni rizikům, která vznikají  

za běžného provozu. [8] Tato rizika vznikají v pracovních prostorech lisů. [Tabulka 2] 

 

7. Odhad rizika 

 

Dalším krokem po identifikaci všech druhů nebezpečí následuje teoretický odhad 

rizika, závažnosti škody a zranění, které může způsobit. Při odhadu byli bráni v potaz 

pouze pracovníci obsluhy, údržby a technici, kteří na technologii pracují nebo  

na ni provádí servisní a opravárenské práce. 

 

 

7.1 Odhad rizika při servisních a údržbářských pracích 

 

Po identifikaci nebezpečí, které hrozí při servisních pracích, musí být pro každou 

nebezpečnou situaci proveden odhad rizika. [8] 

Riziko zranění naražením vzniká při pohyby vozíku vypěňovací hlavice v servisním 

prostoru technologie během automatického nebo poloautomatického chodu,  

při pojezdu vozíku. Rychlost pojezdu vozíku je při frekvenci 50 Hz 698 mm/s, 
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rychlost, směr pohybu a zastavení je regulována frekvenčním měničem od 30 Hz  

až do 90 Hz. 

Riziko zranění pořezáním, třením nebo odřením o ostré hrany vozíku vypěňovací 

hlavice vzniká v servisním prostoru.  

Riziko zranění pořezáním, třením nebo odřením o ostré hrany uzamykacích členů 

vzniká v pracovním prostoru. 

Riziko zranění pořezáním o ostré hrany uzamykacích ozubů vzniká v pracovním 

prostoru.  

Riziko zranění odření o vyrovnávací šrouby vzniká v pracovním prostoru. 

Riziko zranění stlačením a oddělením přivírajícím se víkem lisu ke stolu lisu vzniká 

v servisním prostoru technologie a v pracovním prostoru během automatického nebo 

poloautomatického chodu.  

Riziko zranění stlačením a oddělením proti sobě se pohybujícími částmi 

uzamykacího systému vzniká v pracovním prostoru během automatického nebo 

poloautomatického chodu, při odemykání a zamykání víka lisu. 

Riziko zranění stlačením vozíkem vypěňovací hlavice v krajní poloze vzniká  

v servisním prostoru během automatického nebo poloautomatického chodu,  

při pojezdu vozíku. 

Riziko zranění stlačením upevňovací vidlicí hydraulického pístu v krajní poloze 

vzniká v servisním prostoru během automatického nebo poloautomatického chodu,  

při otvírání víka lisu. 

Riziko zranění stlačením mezi zadním dorazem a bočním dorazem vzniká  

v servisním prostoru a v pracovním prostoru během automatického nebo 

poloautomatického chodu, při úpravně polohy bočního dorazu. 

Riziko zranění pořezáním nebo oddělením mezi bočním dorazem a lamelou formátu 

vzniká v pracovním prostoru během vkládání formátu do lisu a při úpravně polohy 

bočního dorazu. 

Riziko zranění oddělením mezi dvojicí zadních dorazů vzniká v pracovním prostoru 

při otevřeném víku lisu během automatického a poloautomatického chodu, při změně 

velikostí jednotlivých formátů vyráběných na jednom stole. 
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Riziko zranění stlačením nebo oddělením zasouvajícím se uzamykacím členem  

do ozubu zámku vzniká v pracovním prostoru během automatického nebo 

poloautomatického chodu, při zamykání víka lisu. 

Riziko zranění propíchnutím a píchnutím o ostré části bočních dorazů vzniká 

v pracovním prostoru při vkládání formátů lamel a napichování plátu polystyrenu. 

Riziko zranění způsobeného výstřikem hydraulického media při poruše rozvodných 

hadic a potrubí vzniká v servisním prostoru, kde je uložen hydraulický agregát během 

automatického nebo poloautomatického chodu, při otevírání, zavírání a zamykání  

a odemykání vík lisů. 

Riziko zranění vtažením nebo naražením pohybujícím se vozíkem vypěňovací 

hlavice vzniká v pracovním prostoru a v servisním prostoru během automatického 

nebo poloautomatického chodu, při pojezdu vozíku. 

Riziko zranění vtažením pohybujícím se víkem lisu vzniká v pracovním prostoru  

a v servisním prostoru během automatického nebo poloautomatického chodu,  

při otvírání a zavírání víka lisu. 

Riziko zranění vtažením pohybujícím se zadním dorazem vzniká v pracovním 

prostoru a v servisním prostoru během automatického nebo poloautomatického chodu, 

při pohybu zadních dorazů na velikost lamely nebo do nulové polohy. 

Riziko zranění vtažením pohybujícím se bočním dorazem vzniká v pracovním 

prostoru a v servisním prostoru během automatického nebo poloautomatického chodu, 

při pohybu bočních dorazů. 

Riziko zranění vtažením pohybujícím se uzamykacím členem nebo celým 

uzamykacím systémem vzniká v pracovním prostoru během automatického nebo 

poloautomatického chodu při uzamykání a odemykání víka lisu. 

Riziko zranění třením nebo odřením o ostré hrany zadních dorazů vzniká 

v pracovním prostoru při otevřeném víku lisu. 

Riziko zranění třením nebo odřením o ostré hrany bočních dorazů vzniká 

v pracovním prostoru při otevřeném víku lisu. 

Riziko zranění pořezáním o formát lamely vzniká při manipulaci s formáty lamel  

a při jejich vkládání do lisu v pracovním prostoru. 

Riziko zranění popálením nebo rozstřikem roztavených částic při vzniku elektrického 

oblouku vzniká v blízkosti kabelových rozvodů.  
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Riziko zranění popálení elektrostatickým výbojem vzniká v celé technologii.  

Riziko zranění popálením nebo zasažením elektrickým proudem vzniká v blízkosti 

kabelových rozvodů. 

Riziko zranění zasažením elektrickým proudem při dotyku částí strojního zařízení, 

které se staly živými, vzniká v celé technologii. 

Riziko zranění popálením nebo rozstřikem roztavených částic při vzniku elektrického 

zkratu vzniká v blízkosti kabelových rozvodů. 

Teplotní podmínky na pracovišti mohou způsobovat riziko dehydratace organismu. 

Možné dehydrataci pracovníků lze předcházet dodržováním pitného režimu. 

Riziko zranění způsobené stresem a únavou nelze určit, stres může být vyvolán 

rušivou hladinou hluku, který je způsoben pracovní činností ve vedlejší hale,  

kde probíhá řezání formátů. Zdroje hluku technologie vypěňovacích lisů  

jsou hydraulický agregát a vozík zpěňovací hlavice. Stres a únava mohou vézt  

ale ke ztrátě pozornosti a neopatrnosti. 

 

7.2 Odhad rizika při běžném používání 

 

Po identifikaci nebezpečí, které hrozí při běžném provozu, musí být pro každou 

nebezpečnou situaci proveden odhad rizika. [8] 

Riziko zranění pořezáním, třením nebo odřením o ostré hrany vozíku vypěňovací 

hlavice vzniká v servisním prostoru.  

Riziko zranění pořezáním, třením nebo odřením o ostré hrany uzamykacích členů 

vzniká v pracovním prostoru. 

Riziko zranění pořezáním o ostré hrany uzamykacích ozubů vzniká v pracovním 

prostoru.  

Riziko zranění odření o vyrovnávací šrouby vzniká v pracovním prostoru. 

Riziko zranění stlačením a oddělením přivírajícím se víkem lisu ke stolu lisu vzniká 

v servisním prostoru technologie a v pracovním prostoru během automatického nebo 

poloautomatického chodu.  

Riziko zranění stlačením a oddělením proti sobě se pohybujícími částmi 

uzamykacího systému vzniká v pracovním prostoru během automatického nebo 

poloautomatického chodu, při odemykání a zamykání víka lisu. 
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Riziko zranění stlačením mezi zadním dorazem a bočním dorazem vzniká  

v servisním prostoru a v pracovním prostoru během automatického nebo 

poloautomatického chodu, při úpravně polohy bočního dorazu. 

Riziko zranění pořezáním nebo oddělením mezi bočním dorazem a lamelou formátu 

vzniká v pracovním prostoru během vkládání formátu do lisu a při úpravně polohy 

bočního dorazu. 

Riziko zranění oddělením mezi dvojicí zadních dorazů vzniká v pracovním prostoru 

při otevřeném víku lisu během automatického a poloautomatického chodu, při změně 

velikostí jednotlivých formátů vyráběných na jednom stole. 

Riziko zranění stlačením nebo oddělením zasouvajícím se uzamykacím členem  

do ozubu zámku vzniká v pracovním prostoru během automatického nebo 

poloautomatického chodu, při zamykání víka lisu. 

Riziko zranění propíchnutím a píchnutím o ostré části bočních dorazů vzniká 

v pracovním prostoru při vkládání formátů lamel a napichování plátu polystyrenu. 

Riziko zranění způsobeného výstřikem hydraulického media při poruše rozvodného 

potrubí vzniká v pracovním prostoru, během automatického nebo poloautomatického 

chodu, při otevírání, zavírání, zamykání a odemykání vík lisů. 

Riziko zranění vtažením nebo naražením pohybujícím se vozíkem vypěňovací 

hlavice vzniká v pracovním prostoru a v servisním prostoru během automatického 

nebo poloautomatického chodu, při pojezdu vozíku. 

Riziko zranění vtažením pohybujícím se víkem lisu vzniká v pracovním prostoru  

a v servisním prostoru během automatického nebo poloautomatického chodu,  

při otvírání a zavírání víka lisu. 

Riziko zranění vtažením pohybujícím se zadním dorazem vzniká v pracovním 

prostoru a v servisním prostoru během automatického nebo poloautomatického chodu, 

při pohybu zadních dorazů na velikost lamely nebo do nulové polohy. 

Riziko zranění vtažením pohybujícím se bočním dorazem vzniká v pracovním 

prostoru a v servisním prostoru během automatického nebo poloautomatického chodu, 

při pohybu bočních dorazů. 

Riziko zranění třením nebo odřením o ostré hrany zadních dorazů vzniká 

v pracovním prostoru při otevřeném víku lisu. 
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Riziko zranění třením nebo odřením o ostré hrany uzamykacích členů vzniká 

v pracovním prostoru. 

Riziko zranění třením nebo odřením o ostré hrany bočních dorazů vzniká 

v pracovním prostoru při otevřeném víku lisu. 

Riziko zranění pořezáním o formát lamely vzniká při manipulaci s formáty lamel  

a při jejich vkládání do lisu v pracovním prostoru. 

Riziko zranění popálením nebo rozstřikem roztavených částic při vzniku elektrického 

oblouku vzniká v blízkosti kabelových rozvodů.  

Riziko zranění popálení elektrostatickým výbojem vzniká v celé technologii.  

Riziko zranění popálením nebo zasažením elektrickým proudem vzniká v blízkosti 

kabelových rozvodů. 

Riziko zranění zasažením elektrickým proudem při dotyku částí strojního zařízení, 

které se staly živými, vzniká v celé technologii. 

Riziko zranění popálením nebo rozstřikem roztavených částic při vzniku elektrického 

zkratu vzniká v blízkosti kabelových rozvodů. 

Teplotní podmínky na pracovišti mohou způsobovat riziko dehydratace organismu. 

Možné dehydrataci pracovníků lze předcházet dodržováním pitného režimu. 

Riziko zranění způsobené stresem a únavou nelze určit, stres může být vyvolán 

rušivou hladinou hluku, který je způsoben pracovní činností ve vedlejší hale, kde 

probíhá řezání formátů. Zdroje hluku technologie vypěňovacích lisů jsou hydraulický 

agregát a vozík zpěňovací hlavice. Stres a únava mohou vézt ale ke ztrátě pozornosti  

a neopatrnosti. 

 

8. Zhodnocení rizika 

 

Riziko naražení zrychlujícím vozíkem vypěňovací hlavice vzniká po celé délce 

pojezdové dráhy vozíku. Dráha je definována krajními polohami pojezdové osy. 

Naražení v pracovním prostoru je minimalizováno použitím sestav optických závor 

ESPE. Každá dvojice ESPE je tvořena aktivním členem, přijímačem, a pasivním 

členem, vysílačem. Vysílače jsou součástí ochaných pletiv na krajích technologie  

a přijímače jsou instalovány v sloupu ovládacího pultu. Použité ESPE má rozlišovací 
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schopnost detekce cizích předmětů o velikosti 14 mm. Je-li zařízení zapnuto a dojde-li 

k přerušení paprsku ESPE, dojde k rozpojení silových obvodů a řídících obvodů. 

Proběhne řízené zastavení části technologie, kde nastalo přerušení ESPE. Naražení 

v servisním prostoru je minimalizováno použitím dveřního spínače u servisních dveří 

[Obr. 17], [11]. Při jeho rozpojení dojde k řízenému zastavení celé technologie 

vypěňovacích lisů a vypnutí silových i řídících obvodů. 

Riziko pořezání a odření o hranaté části vozíku vypěňovací hlavy vzniká při čištění 

trysky hlavice, tato činnost je prováděna jak obsluhou, tak i servisními techniky 

použitím škrabky. Konstrukční prvky jsou povrchově upraveny a hrany všech dílů  

jsou sraženy. 

Riziko pořezání a odření o hranaté části uzamykacích členů působí v pracovním 

prostoru. Ostré hrany vznikají na uzamykacích členech vlivem tlakového působení  

a otěru dosedacích ploch při uzamykání víka lisu. Tato rizika lze minimalizovat 

používáním vhodných OOPP, např. ochranných pracovních rukavic. 

Riziko pořezání o ostré hrany uzamykacích ozubů vzniká v pracovním prostoru. 

Uzamykací ozub víka lisu je tvořen dosedací čelistí, při tlacích, které na ni působí  

při uzamykání lisu, dochází k otěru a vzniku ostrých hran. Toto riziko lze minimalizovat 

používáním vhodných OOPP, např. ochranných pracovních rukavic. 

Riziko odření o vyrovnávací šrouby vzniká v pracovním prostoru. Šestihranné hlavy 

vyrovnávacích šroubů vystupují z víka i stolu lisu. Tyto konstrukční prvky byly 

instalovány až po zkušebním provozu. Riziko odření bylo minimalizováno použitím 

ochranné pružné krytky. 

Riziko stlačení a oddělení pohybujícím se víkem lisu vzniká při zavírání víka lisu. 

Vstup do pracovních prostorů je kontrolován ESPE. Je-li přerušen paprsek ESPE, dojde 

k vypnutí sekce, kde k protnutí paprsku ESPE došlo, je odpojeno řídící napětí, které 

zablokuje bezpečnostní ventily [Obr. 14] a ovládací ventily na hydraulickém agregátu 

[Obr. 11]. Tyto ventily jsou instalovány na 3 z 5 pístů na každé sekci. Při vstupu  

do servisního prostoru dojde k vypnutí celé technologie. 

Riziko stlačení a oddělení pohybujícím se uzamykací členem vzniká při uzamykání 

víka lisu. Uzamykací člen se zapírá o uzamykací ozub, který je součástí víka lisu. Toto 

riziko působí v pracovním prostoru. Vstup do pracovních prostorů je kontrolován ESPE. 

Je-li přerušen paprsek ESPE, dojde k vypnutí sekce, kde k protnutí paprsku ESPE došlo, 
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je odpojeno řídící napětí ovládacích ventilů [Obr. 11]. Rychlost uzamykání je pomalá  

a dráha uzamykacího systému je krátká. Při vstupu do servisního prostoru dojde 

k vypnutí celé technologie. 

Riziko stlačení vozíku vypěňovací hlavy vzniká v krajní poloze. Krajní polohy  

jsou částečně přístupné z pracovního prostoru a zcela přístupné v servisním prostoru. 

Pracovní prostor každé sekce je kontrolován ESPE. Při vstupu do servisního prostoru 

servisními dveřmi dojde k vypnutí celé technologie v důsledku rozpojení dveřního 

spínače. 

Riziko stlačení mezi upevňovací vidlicí a krajní polohou pístu vzniká v době otevírání 

víka lisu v servisním prostoru. Do tohoto prostoru je vstup umožněn servisními dveřmi, 

které jsou vybaveny dveřním spínačem. Při otevření dojde k řízenému zastavení 

a vypnutí celé technologie. 

Riziko stlačení mezi pohybujícím se zadním a bočním dorazem vzniká při změně 

parametrů formátu. Riziková místa jsou přístupná při otevřeném víku lisu z pracovního 

prostoru. Řízení a ovládání zadních a bočních dorazů provádí obsluha ručně pomocí 

ovladačů [Obr. 13], [Obr. 16] Při tomto postupu je obsluha nebo servisní technici 

v pracovním prostoru lisu. Silové a řídící obvody motorů zadních a bočních dorazů 

nejsou vypnuty ani v důsledku přerušeného paprsku ESPE. Rychlost posunu zadních  

i bočních dorazů je velice malá. Tyto obvody jsou vypnuty až tlačítkem nouzového 

zastavení nebo dveřním spínačem na servisních dveřích. 

Riziko stlačení a oddělení mezi pohybujícím se a bočním dorazem a formátem lamely 

vzniká při koncové úpravě délky formátu. Riziková místa jsou přístupná při otevřeném 

víku lisu z pracovního prostoru. Řízení a ovládání zadních a bočních dorazů provádí 

obsluha ručně pomocí ovladačů [Obr. 13], [Obr. 16] Při tomto postupu je obsluha nebo 

servisní technici v pracovním prostoru lisu. Silové a řídící obvody motorů zadních  

a bočních dorazů nejsou vypnuty ani v důsledku přerušeného paprsku ESPE. Rychlost 

posunu zadních i bočních dorazů je velice malá. Tyto obvody jsou vypnuty až tlačítkem 

nouzového zastavení nebo dveřním spínačem na servisních dveřích. 

Riziko oddělení mezi vzájemně se pohybujícími zadními dorazy vzniká v době, kdy  

je víko lisu otevřeno a probíhá automatická změna formátů lamel. Mezi částmi zadních 

dorazů vzniká střižná hrana [Obr. 21]. Rizikové místo je přístupné při otevřeném víku 

lisu z pracovního prostoru. Řízení a ovládání zadních a bočních dorazů provádí obsluha 
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ručně pomocí ovladačů [Obr. 13] Silové a řídící obvody motorů zadních dorazů nejsou 

vypnuty ani v důsledku přerušeného paprsku ESPE. Rychlost posunu zadních i bočních 

dorazů je velice malá. Tyto obvody jsou vypnuty až tlačítkem nouzového zastavení 

nebo dveřním spínačem na servisních dveřích. 

Riziko stlačení a oddělení mezi zasouvajícím se uzamykací členem do uzamykacího 

ozubu vzniká ve chvíli uzamykání víka lisu a je přístupné v pracovním prostoru  

[Obr. 20]. Proces uzamykání víka lisu je řízen programem. Vstup do pracovních 

prostorů je kontrolován ESPE. Je-li přerušen paprsek ESPE, dojde k vypnutí sekce,  

kde k protnutí paprsku ESPE došlo, je odpojeno řídící napětí ovládacích ventilů  

[Obr. 11]. Rychlost uzamykání je pomalá a dráha uzamykacího systému je krátká.  

Při vstupu do servisního prostoru dojde k vypnutí celé technologie. 

Riziko propíchnutí nebo napíchnutí o ostré části bočních dorazů vzniká v pracovním 

prostoru. Na hroty bočních dorazů obsluha napichuje polystyrenovou vložku, která 

utěsňuje formát lamely při zavřeném víku lisu a reakce pěnícího média. To zabraňuje 

vytékání pěnícího média z lisu. Tyto hroty byly instalovány obsluhou na boční dorazy 

až po 1 roce provozu. Riziko píchnutí a propíchnutí o hroty boční lamely  

lze minimalizovat používáním OOPP, např. ochranných pracovních rukavic. 

Riziko způsobené výstřikem vysokotlakého média vzniká v pracovním prostoru  

a v servisním prostoru. Hydraulický potrubní rozvod je umístěn v pracovním prostoru 

obsluhy na podstavcích obou vypěňovacích sekcí. Hydraulický agregát s přívodními 

vysokotlakými hadicemi je umístěn pod pravým stolem v servisním prostoru. 

Hydraulický agregát je vybaven tlakovým snímačem, v případě náhlého poklesu tlaku 

řídící jednotka vypne silové obvody hydraulického agregátu. Při úniku hydraulického 

média vzniká sekundární riziko uklouznutí, vzhledem k fyzikálním vlastnostem 

hydraulické kapaliny. Hydraulické médium je tvořeno hydraulickým olejem. Riziko 

výstřiku vysokotlakého média lze snížit pravidelnou kontrolou celého hydraulického 

rozvodu. Při prohlídkách lze odhalit případné netěsnosti nebo poškození jednotlivých 

komponentů. 

Riziko naražení a vtažení pohybujícím se vozíkem vypěňovací hlavice vzniká 

v pracovním a servisním prostoru. Pracovní prostor každé sekce je kontrolován ESPE. 

Je-li přerušen paprsek ESPE, dojde k vypnutí sekce, v které k protnutí paprsku ESPE 
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došlo. Při vstupu do servisního prostoru servisními dveřmi, dojde k řízenému zastavení 

a k vypnutí celé technologie v důsledku rozpojení dveřního spínače. [Obr. 9.1] 

Riziko vtažení pohybujícím se víkem lisu vzniká v pracovním prostoru a servisním 

prostoru. V pracovním prostoru může dojít k vtažení do prostoru stolu lisu při otevírání 

víka, v servisním prostoru může dojít k vtažení při zavírání víka lisu. Vtažení může  

být způsobeno zachycením za konstrukční prvky víka lisu. Konstrukční prvky  

jsou vyrovnávací šrouby, uzamykací ozub, úchyty hadic pro vyhřívání víka lisu. 

Pracovní prostor každé sekce je kontrolován ESPE. [Obr. 8] Je-li přerušen paprsek 

ESPE, dojde k vypnutí sekce, v které k protnutí paprsku ESPE došlo. Při vstupu  

do servisního prostoru servisními dveřmi, dojde k řízenému zastavení a k vypnutí celé 

technologie v důsledku rozpojení dveřního spínače. [Obr. 9.1]  

Riziko vtažení pohybujícím se zadním dorazem vzniká v pracovním prostoru  

a v servisním prostoru. V pracovním prostoru může dojít k vtažení do prostoru stolu lisu 

odsouvajícím se zadním dorazem do nulové polohy. V servisním prostoru může dojít 

k zachycení a vtažení do prostoru lisu vysouvajícím se dorazem na zadanou velikost 

formátu. Celková dráha posunu je 200 mm a rychlost posunu zadních dorazů je 3 mm/s. 

Rizikové místo je přístupné při otevřeném víku. Zadní dorazy se posunují pouze  

při otevřeném víku lisu. Silové a řídící obvody motorů zadních dorazů nejsou vypnuty 

ani v důsledku přerušeného paprsku ESPE. Tyto obvody jsou vypnuty až tlačítkem 

nouzového zastavení nebo dveřním spínačem u servisních dveří. [Obr. 9.1] 

Riziko vtažení pohybujícím se bočním dorazem vzniká v pracovním prostoru  

a v servisním prostoru. V pracovním prostoru může dojít k vtažení do prostoru stolu lisu 

vysouvajícím se zadním dorazem do nulové polohy. V servisním prostoru může dojít 

k zachycení a vtažení do prostoru lisu zasouvajícím se dorazem na zadanou velikost 

formátu. Celková dráha posunu je 90 mm a rychlost posunu bočních dorazů je 3 mm/s. 

Rizikové místo je přístupné při otevřeném víku. Boční dorazy se posunují pouze  

při otevřeném víku lisu. Silové a řídící obvody motorů bočních dorazů nejsou vypnuty 

ani v důsledku přerušeného paprsku ESPE. Tyto obvody jsou vypnuty až tlačítkem 

nouzového zastavení nebo dveřním spínačem u servisních dveří. [Obr. 9.1] 

Riziko vtažení a zachycení pohybujícím se uzamykací členem vzniká v pracovním 

prostoru. Proces uzamykání víka lisu je řízen programem. Vstup do pracovních prostorů 

je kontrolován ESPE. Je-li přerušen paprsek ESPE, dojde k vypnutí sekce, v které 
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k protnutí paprsku ESPE došlo, je odpojeno řídící napětí ovládacích ventilů. [Obr. 11] 

Rychlost uzamykání je pomalá a dráha uzamykacího systému je krátká. Při vstupu  

do servisního prostoru dojde k vypnutí celé technologie. [Obr. 9.1] 

Riziko tření nebo odření o ostré hrany zadních dorazů vzniká v pracovním prostoru. 

Zadní dorazy mají po celé délce vyfrézovány drážky pro vložení dorazové lišty  

[Obr. 21] Dorazová lišta se používá při výrobě krátkých formátů. [Obr. 24], [Obr. 25] 

Na vyfrézovaných drážkách zadních dorazů není provedeno sražení ostrých hran,  

aby nedocházelo ke vzniku prolisů ve formátu vypěňované sekce. Riziko tření nebo 

odření o tyto hrany lze minimalizovat používáním OOPP, např. ochranných pracovních 

rukavic. 

Riziko tření nebo odření o ostré hrany uzamykacího členu vzniká v pracovním 

prostoru.   Uzamykací člen je tvořen dosedací čelistí, při tlacích, které na něj působí při 

uzamykání lisu, dochází k otěru a vzniku ostré hrany. [Obr. 20] Toto riziko  

lze minimalizovat používáním vhodných ochranných pracovních pomůcek, ochranných 

rukavic.  

Riziko tření nebo odření o ostré části bočních dorazů vzniká v pracovním prostoru.  

Na dosedacích plochách bočních dorazů je upevněna vložka s ocelovými hroty.  

[Obr. 22] Tyto hroty byly instalovány obsluhou na boční dorazy až po 2 letech provozu. 

Na hroty obsluha napichuje polystyrenovou vložku, která utěsňuje formát lamely  

při zavřeném víku. Riziko tření nebo odření o hroty boční lamely lze minimalizovat 

používáním vhodných ochranných pracovních rukavic. 

Riziko pořezání o ostré hrany formátů lamel vzniká při vkládání formátů na stůl  

a při manipulaci s ním v pracovním prostoru. Formát lamely je tvořen dvojicí 

plechových prolisů. Tloušťka plechu se pohybuje v rozmezí 0,75 mm až 1,2 mm. Riziko 

pořezání o lamely lze minimalizovat používáním vhodných OOPP, např. ochranných 

pracovních rukavic. 

Riziko popálení nebo poranění při rozstřiku roztavených částic při vzniku elektrického 

oblouku vzniká v blízkosti poškozených silových vodičů. Silové i datové vodiče jsou 

uloženy v kabelovém žlabu, který prochází pod stoly lisů. V prostoru nulové polohy 

vypěňovací hlavice přechází kabelový žlab na nosnou konstrukci pojezdové osy vozíku 

vypěňovací hlavice. Silové i datové kabely jsou samostatně jištěny proti zkratu  

a přetížení. Riziko popálení lze snížit pravidelnou kontrolou stavu kabelů v kabelovém 
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žlabu. Při prohlídkách lze odhalit případné poškození izolace. Na celé technologii  

je provedeno uzemnění a ochranné pospojování před případnými účinky elektrického 

proudu. 

Riziko popálení při vzniku elektrostatického výboje vzniká v blízkosti kovové 

konstrukce celé technologie. Případný statický výboj má malou energii. Na celé 

technologii je provedeno uzemnění a ochranné pospojování před případnými účinky 

elektrického proudu. 

Riziko popálení nebo zasažení elektrickým proudem vzniká v blízkosti poškozených 

silových vodičů. Silové i datové vodiče jsou uloženy v kabelovém žlabu, který prochází 

pod stoly lisů. V prostoru nulové polohy vypěňovací hlavice přechází kabelový žlab  

na nosnou konstrukci pojezdové osy vozíku vypěňovací hlavice. Silové i datové kabely 

jsou samostatně jištěny proti zkratu a přetížení. Riziko popálení lze snížit pravidelnou 

kontrolou stavu kabelů v kabelovém žlabu. Při prohlídkách lze odhalit případné 

poškození izolace. Na celé technologii je provedeno uzemnění a ochranné pospojování 

před případnými účinky elektrického proudu. 

Riziko zasažení elektrickým proudem při dotyku částí, které se staly živými, vzniká 

v blízkosti poškozených silových vodičů. Silové i datové vodiče jsou uloženy 

v kabelovém žlabu, který prochází pod stoly lisů. V prostoru nulové polohy vypěňovací 

hlavice přechází kabelový žlab na nosnou konstrukci pojezdové osy vozíku vypěňovací 

hlavice. Silové i datové kabely jsou samostatně jištěny proti zkratu a přetížení. Riziko 

popálení lze snížit pravidelnou kontrolou stavu kabelů v kabelovém žlabu.  

Při prohlídkách lze odhalit případné poškození izolace. Na celé technologii  

je provedeno uzemnění a ochranné pospojování před případnými účinky elektrického 

proudu. 

Riziko popálení nebo poranění při rozstřiku roztavených částic při vzniku zkratu 

vzniká v blízkosti poškozených silových vodičů. Silové i datové vodiče jsou uloženy 

v kabelovém žlabu, který prochází pod stoly lisů. V prostoru nulové polohy vypěňovací 

hlavice přechází kabelový žlab na nosnou konstrukci pojezdové osy vozíku vypěňovací 

hlavice. Silové i datové kabely jsou samostatně jištěny proti zkratu a přetížení. Riziko 

popálení lze snížit pravidelnou kontrolou stavu kabelů v kabelovém žlabu.  

Při prohlídkách lze odhalit případné poškození izolace. Na celé technologii  
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je provedeno uzemnění a ochranné pospojování před případnými účinky elektrického 

proudu. 

Riziko dehydratace vzniká v teplých dnech. Dochází ke sčítání teplotního působení 

okolí a technologie na organismus. Vypěňovací technologie je vyhřívána na teplotu 

50°C, při této teplotě dochází k tepelné reakci pěnícího média a k přilnutí media 

k povrchu lamely.  

Vysoká hladina hluku, způsobená pracovní činností v navazující hale, může vyvolat 

rizikové působení. To se může projevit stresem a únavou. Vysoká hladina zvuku ztěžuje 

možnost komunikace mezi pracovníky a ztěžuje rozlišitelnost zvukových signálů 

vypěňovací technologie. Hluk vyvolávají ruční elektrické nástroje pro zařezávání 

vypěněných lamel. Tato pracovní činnost je nepravidelná. Riziko nežádoucího působení 

na sluch lze minimalizovat použitím vhodných OOPP. Tvarovatelné zátkové chrániče 

sluchu vytvoří dostatečný útlum pro vysokou hladinu hluku.  

Hluk způsobený pohybem mechanických částí a třením jednotlivých komponentů 

mezi sebou má nízkou hladinu. Při dlouhodobém působení by mohl vyvolat pocit 

únavy. Riziko nežádoucího působení na sluch lze minimalizovat použitím vhodných 

osobních ochranných pracovních pomůcek. Ušní špunty vytvoří dostatečný vložný 

útlum pro vysokou hladinu hluku. 

Hladina hluku vyvolaná hydraulickým agregátem může vyvolat rizikové působení.  

To se může projevit stresem a únavou. Vysoká hladina zvuku ztěžuje možnost 

komunikace mezi pracovníky a ztěžuje rozlišitelnost zvukových signálů vypěňovací 

technologie. Hydraulický agregát je spouštěn v časových intervalech potřebných  

pro zavření, otevření víka lisu a odemknutí a zamknutí víka lisu. Riziko nežádoucího 

působení na sluch lze minimalizovat použitím vhodných OOPP. Ušní špunty vytvoří 

dostatečný vložný útlum pro vysokou hladinu hluku. [15] 

Riziko způsobené nepohodlným přístupem vzniká v důsledku konstrukční členitosti 

v celé technologii. Přístup k topným tělesům, která jsou umístěna na spodní straně stolů 

lisů, je možný ze servisního prostoru. V tomto prostoru jsou přístupny i referenční 

snímače zadních dorazů a inkrementální čidla zadních dorazů. Pohyb a práci v tomto 

prostoru ztěžují přívodní a odvodní hadice vytápění lisů.  [Obr. 18], [Obr. 19] Riziko 

nepohodlí je spojeno i s procedurou čištění trysky vypěňovací hlavice v její nulové 

poloze. Při tomto úkonu se obsluha musí mírně naklonit přes hranu lisu. [Obr. 16] 
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Ovladače dorazů [Obr. 13] v pracovním prostoru jsou volně přístupné a nezasahují  

do pracovního prostoru obsluhy. 

Riziko nepohodlí a únavy způsobené konstrukcí a umístěním sdělovačů může vyvolat 

záměnu signálů, nebo záměnu tlačítek. Hlavními sdělovači jsou Ovládací pult a signální 

sloupek. Signální sloupek je umístěn na kraji konstrukce pojezdové osy vozíku 

vypěňovací hlavice v těsné blízkosti rozvodné skříně technologie. [Obr. 26] Je tvořen  

3 optickými moduly a jedním akustickým modulem. [Příloha 4] Ovládací pult 

technologie je umístěn mezi jednotlivými sekcemi lisů. [Obr. 2] Za ovládacím pultem  

je nulová poloha vypěňovací hlavice. V nosné konstrukci pultu jsou umístěny přijímače 

ESPE  

a za nosnou konstrukcí je umístěn odkládací stůl obsluhy, kde jsou umístěny nástroje  

a vyztužovací plechy. [Obr. 27] Ovládací pult je tvořen zobrazovací jednotkou 

s dotykovým displejem, signalizačními kontrolkami a ovládacími tlačítky. Ovládací 

tlačítka jsou barevně rozlišena a uspořádána tak, aby nedošlo k jejich lehké záměně. 

[12] Tlačítko nouzového zastavení je červené barvy, hříbkovitého tvaru s aretací  

a vyvýšené nad ostatními ovládacími tlačítky, při stisknutí zůstane v sepnuté poloze. 

Ovládací tlačítka jsou stiskací a po stisknutí se vrací pomocí pružiny do původní 

polohy. Výška umístění ovládacího pultu je taková, aby byl displej zobrazovací 

jednotky dobře čitelný pro obsluhu, ten je ve výšce 1700 mm nad podlahou. [12] 

Únava může způsobit vznik rizikové situace. Únavový stav může být příčinou fyzické 

a psychické zátěže. Tyto stavy jsou důsledkem pracovní činnosti, okolního prostředí  

a teploty na pracovišti. Pracovní tempo je dáno především dobou reakce média  

a výkonem technologie, která vytváří vypěňovací médium. Tato technologie připravuje 

směs i pro sousední technologii a je schopna připravit potřebnou dávku pouze pro jednu 

technologii lisů. Doba potřebná pro reakci média je přibližně 16 min a je řízena 

programem, po tuto dobu je lis uzavřen a lze pracovat na vedlejší sekci.  

Při poslední prohlídce jsem si také povšimnul činnosti, kterou si obsluha vytvořila  

při pracovním postupu. Při chodu části sekce, kdy se víko lisu otvírá, popřípadě zavírá,  

a jehož pracovní prostor a funkce je chráněn ESPE, se do tohoto prostoru z pracovního 

prostoru vedlejší sekce, přes nulovou polohu vypěňovací hlavice naklání, za účelem 

odstranění zapomenutého zbytku zatvrdlého pěnidla, nebo vložením dodatečné vložky. 

Tímto porušují bezpečnost práce na pracovišti. Tato činnost je také důkazem,  
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že zařízení není zcela chráněno proti chtěnému vniknutí. Od doby instalace technologie 

nebylo zaznamenáno žádné zranění.  

Při servisních a údržbářských pracích na technologii, musí být viditelně vyznačeno,  

že se na zařízení pracuje, aby nemohlo dojít k neočekávanému zapnutí technologie.  

To označení se provede bezpečnostní tabulkou. [14] Tato informační tabulka se musí 

umístit na hlavní ovládací pult a na hlavní vypínač rozvodné skříně, ten je vybaven 

funkcí uzamknutí ve vypnuté poloze.  

 

 

9. Zbytková rizika 

 

Po procesu odhadnutí rizika a jeho zhodnocení dochází k vyhodnocení zbytkových 

rizik. Zbytková rizika jsou taková rizika, která zůstávají i po použití ochranných 

opatření. 

Riziko pořezání, tření nebo odření o hranaté části vozíku vypěňovací hlavice  

je způsobeno konstrukcí. Tomuto riziku jsou pracovníci vystaveni při provádění údržby, 

servisních a opravárenských pracích. Riziko lze minimalizovat používání vhodných 

OOPP, pracovních rukavic a pracovního oděvu, který nemá volné části. 

 Riziko pořezání, tření nebo odření o hranaté části uzamykacích členů je způsobeno 

konstrukcí, vzniká v pracovním prostoru. Tomuto riziku jsou pracovníci vystaveni  

při provádění údržby, servisních a opravárenských pracích při běžném používání. 

Riziko lze minimalizovat používání vhodných OOPP, rukavic a pracovního oděvu. 

Riziko pořezání o hrany uzamykacího ozubu je způsobeno konstrukcí, vzniká 

v pracovním prostoru. Tomuto riziku jsou pracovníci vystaveni při provádění údržby, 

servisních a opravárenských pracích a při běžném používání. Riziko lze minimalizovat 

používání vhodných OOPP, rukavic a pracovního oděvu. 

Riziko odření o vyrovnávací šrouby je způsobeno konstrukcí zařízení, vzniká 

v pracovním prostoru. Pro eliminaci tohoto rizika byly hlavy šroubů opatřeny 

plastovými kryty. Tomuto riziku jsou pracovníci vystaveni při provádění údržby, 

servisních a opravárenských pracích a při běžném používání. Riziko lze minimalizovat 

používání vhodných OOPP, rukavic a pracovního oděvu. 
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Riziko stlačení mezi zadním dorazem a bočním dorazem vzniká při pracovním 

postupu. Pro minimalizaci rizika je nutné dodržovat pracovní postup a bezpečnost práce 

na zařízení. 

Riziko stlačení a oddělení mezi formátem lamely a bočním dorazem vzniká  

při pracovním postupu v pracovním prostoru. Mezi plechem lamely a bočním dorazem 

vzniká střižná hrana. Pro minimalizaci rizika je nutné dodržovat pracovní postup  

a bezpečnost práce na zařízení. 

Riziko oddělení mezi jednotlivými částmi zadních doraz vzniká při pracovním postupu 

v pracovním prostoru. Mezi dorazy vzniká střižná hrana. Pro minimalizaci rizika  

je nutné dodržovat pracovní postup a bezpečnost práce na zařízení. 

Riziko propíchnutí nebo píchnutí o hroty a řezné části bočních dorazů, vzniká 

v pracovním prostoru během pracovního postupu. Pro minimalizaci rizika je nutné 

dodržovat pracovní postup a bezpečnost práce na zařízení. Toto riziko vzniklo,  

po instalaci hrotů na boční dorazy obsluhou po 2 letech používání, za účelem snížení 

ztrát pěnícího média při výrobě jednotlivých lamel. Riziko lze dále snížit použitím 

OOPP, např. ochranných rukavic.  

Riziko zachycení a vtažení pohybujícím se zadním dorazem vzniká v pracovním 

prostoru během pracovního postupu. Pro minimalizaci rizika je nutné dodržovat 

pracovní postup, bezpečnost práce na zařízení a používat pracovní oděv bez volných 

částí, které by mohly být zachyceny. 

Riziko zachycení a vtažení pohybujícím se bočním dorazem vzniká v pracovním 

prostoru během pracovního postupu. Pro minimalizaci rizika je nutné dodržovat 

pracovní postup, bezpečnost práce na zařízení a používat pracovní oděv bez volných 

částí, které by mohly být zachyceny. 

Riziko tření nebo odření o ostré hrany zadních dorazů je způsobeno konstrukcí, vzniká 

v pracovním prostoru. Tomuto riziku jsou pracovníci vystaveni při provádění údržby, 

servisních a opravárenských pracích při běžném používání. Riziko lze minimalizovat 

používání vhodných OOPP. 

Riziko tření nebo odření o ostré hrany uzamykacích členů je způsobeno konstrukcí. 

Tyto rizika vznikají v pracovním prostoru. Tomuto riziku jsou pracovníci vystaveni  

při provádění údržby, servisních, opravárenských pracích a při běžném používání. 

Riziko lze minimalizovat používání vhodných OOPP. 
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Riziko tření nebo odření o ostré hrany bočních dorazů je způsobeno konstrukcí. Tyto 

rizika vznikají v pracovním prostoru. Tomuto riziku jsou pracovníci vystaveni  

při provádění údržby, servisních a opravárenských pracích při běžném používání. 

Riziko lze minimalizovat používání vhodných OOPP. 

Riziko pořezání o formát lamely vzniká v pracovním prostoru. Tomuto riziku  

jsou vystaveni pracovníci při běžném používání a při servisních pracích za účelem 

přenastavení parametrů. Riziko lze minimalizovat používání vhodných OOPP. [13] 

 

10. Zjištěné nedostatky technologie a návrh na jejich odstranění 

 

Při vypracovávání práce jsem zjistil nedostatky v bezpečnosti technologie, které  

se projevily při zkušebním provozu a při používání. Tyto nedostatky snižují celkovou 

bezpečnost a práci na zařízení.  

10.1 Zjištěné nedostatky 

Výčet nedostatků vychází z předchozích analýz  

 Zachycení způsobené vyrovnávacími šrouby při pohybu v pracovní prostoře 

lisu. 

 Odření o vyrovnávací šrouby při pohybu v pracovní prostoře lisu. 

 Propíchnutí a napíchnutí trny bočních dorazových lišt. 

 Pořezání a odření o hrany uzamykacího systému. 

 Stlačení mezi dorazy. 

 Stlačení a oddělení mezi dorazem a formátem lamely. 

 Střižná hrana mezi zadními dorazovými lištami. 

 Zachycení a vtažení pohybujícími se dorazovými lištami. 

 Odření o hrany dorazových lišt. 

 Pořezání o hrany formátů lamel. 

 Zasahování do pracovního prostoru během chodu části technologie z neaktivní 

části. 

 Špatná viditelnost ohraničení pracovních prostorů. 
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10.2 Návrh odstranění zjištěných nedostatků 

 

 Používání pracovního oděvu a OOPP bez volných částí. 

 Použití vhodného krytu k zamezení styku vyčnívajícího konstrukčního prvku 

s oděvem pracovníka po celé délce přední dorazové lišty. 

 Používání OOPP, které jsou odolné proti propíchnutí. 

 Používání OOPP, které jsou odolné proti proříznutí. 

 Dodržováním pracovního prostupu a BOZP. 

 Dodržováním pracovního prostupu a BOZP. 

 Dodržováním pracovního prostupu a BOZP. 

 Dodržováním pracovního prostupu, BOZP a používání pracovního oděvu a 

OOPP bez volných částí. 

 Dodržováním pracovního prostupu a BOZP. 

 Dodržováním pracovního prostupu a BOZP. 

 Instalace přídavných ESPE, dodržováním pracovního prostupu a BOZP, 

postihovat proviněné pracovníky. 

 Provádět kontrolu značení pracovních prostorů, použít otěru-odolnější nátěr. 
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11. Závěr 

 

Při analyzování nebezpečí a rizik spojených s používáním technologie vypěňovacích 

lisů byla zjištěna i zbytková rizika, která působí na obsluhu. Již při zkušebním provozu 

technologie si obsluha zařízení stěžovala, na možnost zakopnutí, naražení a nepohodlí 

v krajích vypěňovacích lisů, kde obsluha používá ovládací panely bočních a zadních 

dorazů. To způsobovaly kotevní a stavěcí šrouby stolu lisů, které vyčnívaly ze základní 

desky, proto jsem navrhl kryt, kterým se zakryjí tyto konstrukční prvky. Kryt byl 

vyroben z nerezového plechu a zohnut tak, aby zamezoval přístupu ke kotevním a 

stavěcím šroubům. [Obr. 27], [Obr. 28] Vzhledem k umístění hlavního ovládacího pultu 

a jeho přívodům poblíž místa nulové polohy vypěňovací hlavice a ovládacích panelů, 

jsem navrhl kryt kabelové lávky. Tento kryt byl vyroben z hliníkového plechu 

s povrchovým vzorem a ohnut do U-profilu. Tento kryt navíc zamezí případnému 

kontaktu vypěňovacího média s izolací kabelů a možnému mechanickému poškození 

izolace. [Obr. 29] 

Během zkušebního provozu se projevily technologické nedostatky zařízení, které měly 

za následek rozptyl parametrů vyráběných sekcí, proto byly na víka a stoly lisů 

instalovány vyrovnávací šrouby. [Obr. 20] Tyto vyrovnávací šrouby slouží k vyrovnání 

přední dorazové lišty. Instalací těchto prvků došlo k vzniku zbytkových rizik odření a 

zachycení. Riziko odření o ostré hrany hlav šroubů bylo minimalizováno použitím 

ochranných krytek, riziko zachycení zůstalo. Po delší době používání jsem zjistil, že 

ochranné krytky vlivem tepelného působení, ztrácí svou pružnost, praskají a odpadávají. 

Další odpadávání krytek je způsobeno zachycením za oděv pracovníka. Na tento 

problém si obsluha dlouhodobě stěžuje. 

Při poslední kontrole technologie jsem zjistil, že obsluha upravila boční dorazové lišty. 

[Obr. 22] Jejich styčné plochy vybavila ostrými hroty, na které napichuje polystyrenové 

pláty, ty utěsní víko lisu v sevřené poloze a zamezí tak vytékání pěnícího média mimo 

lis. Touto úpravou obsluha vytvořila zbytkové riziko napíchnutí a odření o ostré hroty.  

Při zkušebním provozu byly vytvořeny zásady bezpečnosti práce na zařízení, kterými 

se musí obsluha, technici a pracovníci údržby řídit. Zamezení zasahování do chodu lisu 

ze sousedního pracovního prostoru neaktivní sekce lze zajistit dodatečnou instalací 

ESPE do obou pracovních prostorů lisů. ESPE by byla umístěna vodorovně s pracovní 
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rovinou a ve výšce stolů lisů. Tato zařízení by svými paprsky vykryla pracovní prostor 

mezi kolmým ESPE a stolem lisu. Toto řešení je však finančně náročné. Aktivní části 

ESPE umístěné za hlavním ovládacím pultem by částečně zasahovaly do nulové polohy 

vypěňovací hlavice. Zde by jejich správná funkce byla ohrožena odkapávajícím pěnícím 

médiem. 

Pro vyšší bezpečnost práce doporučuji, vzhledem k zaznamenanému zasahování do 

chodu technologie a obcházení bezpečnostních prvků, zvýšit periodiku školení BOZP u 

zaměstnanců obsluhy, případně zavézt postih proviněných pracovníků. 

Od doby instalace technologie nebylo zaznamenáno žádné zranění. 

Tuto práci lze použit jako podklad pro školení BOZP na daném zařízení u pracovníků 

obsluhy, servisních techniků a pracovníků údržby.  
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