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Příloha 1: Slovník cizích pojmů a zkratek 

Slovník pojmů 

 

Úroveň vlastností (performance level - PL) je diskrétní úroveň používaná k určení 

schopností bezpečnostních částí ovládacích systémů k vykonávání bezpečnostní funkce při 

předvídatelných podmínkách. [3] 

Poţadovaná úroveň vlastností (required performance level - PLr) je úroveň vlastností 

používaná k tomu, aby bylo dosaženo pro každou bezpečnostní funkci požadovaného 

snížení rizika. [3] 

Elektrické snímací ochranné zařízení ESPE (electro-sensitive protective equipment) 

je takové zařízení, nebo sestava zařízení vzájemně spolupracujících přístrojů nebo součástí, 

které jsou určeny pro ochranné vypínání nebo snímání přítomnosti. [10] 

OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky. [13] 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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Příloha 2: Tabulky 

 

Tabulka 1: Vytipovaná rizika při servisních pracích 

Číslo 

Druh nebo 

skupina 

nebezpečí 

Zdroj Moţné následky 

1 
Mechanická 

nebezpečí 

Zrychlení/ zpomalení: vozík 

vypěňovací hlavy 
Naražení 

  
 

Hranaté části: vozík vypěňovací 

hlavy, uzamykací člen 

Pořezání/oddělení 

tření/odření 

  
 

Hranaté části: uzamykací ozub Pořezání 

  
 

Hranaté části: vyrovnávací šrouby  Odření 

  
 

Přiblížení pohybujících se prvků k 

pevné části: víko lisu - stůl lisu 
Stlačení/ oddělení 

  
 

Přiblížení pohybujících se prvků k 

pevné části: části uzamykacího 

systému 

Stlačení/ oddělení 

  
 

Přiblížení pohybujících se prvků k 

pevné části: vozík vypěňovací 

hlavice - krajní poloha 

Stlačení 

  
 

Přiblížení pohybujících se prvků k 

pevné části: upevňovací vidlice pístu 

- krajní poloha 

Stlačení 

  
 

Přiblížení pohybujících se prvků k 

pevné části: zadní doraz - boční 

doraz 

Stlačení 

  
 

Přiblížení pohybujících se prvků k 

pevné části: boční doraz - formát 

lamely 

Pořezání/oddělení   

  
 

Přiblížení pohybujících se prvků k 

pevné části: zadní doraz - zadní 

doraz 

Oddělení 

  
 

Přiblížení pohybujících se prvků k 

pevné části: uzamykací člen - ozub 

zámku 

Stlačení/ oddělení 

  
 

Řezné části: boční doraz Propíchnutí/píchnutí 

  
 

Vysoký tlak: hydraulické medium  

Výstřik 

vysokotlakého 

média 

  
 

Pohyblivost strojního zařízení: vozík 

vypěňovací hlavice 
Naražení/vtažení 
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Pohyblivost strojního zařízení: víko 

lisu 
Vtažení 

  
 

Pohyblivost strojního zařízení: zadní 

doraz 
Zachycení/vtažení 

 1 
Mechanická 

nebezpečí 

Pohyblivost strojního zařízení: boční 

doraz 
Zachycení/vtažení 

  

Pohyblivost strojního zařízení: 

uzamykací člen 
Zachycení/vtažení 

  
 

Ostré hrany: zadní doraz Tření/odření 

  
 

Ostré hrany: uzamykací člen Tření/odření 

  
 

Ostré hrany: boční doraz Tření/odření 

  
 

Ostré hrany: formát lamely Pořezání 

2 
Elektrická 

nebezpečí 
Oblouk 

Popálení/výstřik 

roztavených částic 

  
 

Elektrostatické jevy Popálení 

  
 

Živé části 

Popálení/zasažení 

elektrickým 

proudem 

  
 

Části, které se staly živými při 

závadě 

Zasažení 

elektrickým 

proudem 

    Zkrat 
Popálení/výstřik 

roztavených částic 

3 Tepelná nebezpečí Vyzařování ze zdrojů tepla Dehydratace 

4 Nebezpečí hluku Výrobní proces (řezání) Stres/únava 

  
 

Pohybující se části Stres/únava 

  
 

Výrobní proces (hydraulický 

agregát) 
Stres/únava 

5 
Ergonomická 

nebezpečí 
Přístup Nepohodlí 

  
 

Konstrukce nebo umístění sdělovačů Nepohodlí/únava 

    Námaha Únava 
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Tabulka 2: Vytipovaná rizika při běţném pouţívání 

Číslo 
Druh nebo skupina 

nebezpečí 
Zdroj Moţné následky 

1 
Mechanická 

nebezpečí 
Hranaté části: uzamykací člen Tření/odření 

  
  

Hranaté části: uzamykací ozub Pořezání 

  
  

Hranaté části: vyrovnávací šrouby  Odření 

  
  

Přiblížení pohybujících se prvků k 

pevné části: víko lisu - stůl lisu 
Stlačení/ oddělení 

  

  

Přiblížení pohybujících se prvků k 

pevné části: části uzamykacího 

systému 

Stlačení/ oddělení 

  

  

Přiblížení pohybujících se prvků k 

pevné části: vozík vypěňovací 

hlavice - krajní poloha 

Stlačení 

  

  

Přiblížení pohybujících se prvků k 

pevné části: zadní doraz - boční 

doraz 

Stlačení 

  

  

Přiblížení pohybujících se prvků k 

pevné části: boční doraz - formát 

lamely 

Pořezání/oddělení   

  

  

Přiblížení pohybujících se prvků k 

pevné části: zadní doraz - zadní 

doraz 

Oddělení 

  

  

Přiblížení pohybujících se prvků k 

pevné části: uzamykací člen - ozub 

zámku 

Stlačení/ oddělení 

  
  

Řezné části: boční doraz Propíchnutí/píchnutí 

  

  

Vysoký tlak: hydraulické medium  

Výstřik 

vysokotlakého 

média 

  
  

Pohyblivost strojního zařízení: 

vozík vypěňovací hlavice 
Naražení/vtažení 

  
  

Pohyblivost strojního zařízení: 

zadní doraz 
Zachycení/vtažení 

  
  

Pohyblivost strojního zařízení: 

boční doraz 
Zachycení/vtažení 

  
  

Pohyblivost strojního zařízení: 

uzamykací člen 
Zachycení/vtažení 

  
  

Ostré hrany: zadní doraz Tření/odření 
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Ostré hrany: uzamykací člen Tření/odření 

  
  

Ostré hrany: boční doraz Tření/odření 

1 
Mechanická 

nebezpečí 
Ostré hrany: formát lamely Pořezání 

2 Elektrická nebezpečí Oblouk 
Popálení/výstřik 

roztavených částic 

  
  

Elektrostatické jevy Popálení 

  

  

Živé části 

Popálení/zasažení 

elektrickým 

proudem 

  

  

Části, které se staly živými při 

závadě 

Zasažení 

elektrickým 

proudem 

  
  

Zkrat 
Popálení/výstřik 

roztavených částic 

3 Tepelná nebezpečí Vyzařování ze zdrojů tepla Dehydratace 

4 Nebezpečí hluku Výrobní proces (řezání) Stres/únava 

  
  

Pohybující se části Stres/únava 

5 
Ergonomická 

nebezpečí 

Výrobní proces (hydraulický 

agregát) 
Stres/únava 

  
  

Přístup Nepohodlí 

  
  

Konstrukce nebo umístění 

sdělovačů 
Nepohodlí/únava 

  
  

Námaha Únava 
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 Příloha 3: Obrázky a fotografie 

 

Obrázek 1: Celková dispozice 2, zdroj Atrima spol. s r.o. 

 

Obrázek 2: Celková sestava, zdroj Atrima spol. s r.o.  
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Obrázek 3: Celková sestava 3D, zdroj Atrima spol. s r.o.  

Obrázek 4: Graf rizika pro určení poţadované úrovně vlastností (PL) pro 

bezpečnostní funkci, zdroj ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení - 

Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci 
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Obrázek 5: Ochranné pletivo vlevo, nouzové tlačítko, zdroj autor  
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Obrázek 6: Ochranné pletivo vpravo, nouzové tlačítko, zdroj autor 
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Obrázek 7: Ovládací pult, zdroj autor  
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Obrázek 8: Optická závora a ochranné pletivo, zdroj autor 
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Obrázek 9: Dveřní spínač (uzavřen), zdroj autor 

 

Obrázek 9.1: Dveřní spínač (otevřen), zdroj autor 
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Obrázek 10: Vozík vypěňovací hlavice, zdroj autor  

 

 

Obrázek 11: Hydraulický agregát, zdroj autor  
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Obrázek 12: Pohon zadního dorazu, zdroj autor  

 

 

Obrázek 13: Ovladač dorazu, zdroj autor  
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Obrázek 14: Bezpečnostní ventil hydraulického pístu, zdroj autor 

 

 

Obrázek 15: Vytápěcí agregát, zdroj autor  
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Obrázek 16: Nulová poloha vypěňovací hlavice a ovladače bočních dorazů, zdroj 

autor 

 

 

Obrázek 17: Servisní dveře, zdroj autor 
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Obrázek 18: Přívody topení, zdroj autor  

 

  

Obrázek 19: Ventilový rozvod vyhřívání, zdroj autor 
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Obrázek 20: Uzamykací systém, zdroj autor  

 

 

Obrázek 21: Zadní dorazové lišty, zdroj autor  
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Obrázek 22: Boční doraz, zdroj autor  

 

 

Obrázek 23: Aplikace pěnidla, zdroj autor  
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Obrázek 24: Dorazová lišta, zdroj autor  

 

 

Obrázek 25: Pouţití dorazové lišty, zdroj autor  
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Obrázek 26: Signalizační maják, zdroj autor  
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Obrázek 27: Konstrukce pultu, zdroj autor 
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Obrázek 28: Ochranný kryt 2, zdroj autor 

 

 

Obrázek 29: Ochranný kryt 2, zdroj autor  
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Příloha 4: Návod na pouţívání  

 

Funkce ovládacího pultu 

 

Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ slouží k okamžitému zastavení stroje (viz 

kapitola „Zastavení stroje“). 

Tlačítko Zapnutí slouží k zapnutí stroje (viz kapitola „Uvedení do provozu“), resetu 

bezpečnostních optických závor (viz kapitola „Bezpečnostní optické závory“). 

Signálka Vypnuto a Zapnuto signalizuje stav silových obvodů (viz kapitola „ 

Signalizace“) 

Tlačítko RESET slouží k potvrzení chybového hlášení, odblokování měniče pojezdu 

hlavy a k vyblokování programové kontroly stroje, při manuálním režimu. 

Tlačítky Automat1 a Automat2   (viz kapitola „Automatický režim“) 

 

Ovládací pult  

 

Tento pult je umístěn mezi oběma lisy. Je osazen tlačítkem RESET, tlačítkem 

„Nouzového zastavení“, tlačítkem Zapnutí, tlačítky Automat1, Automat2 a dotykovým 

ovládacím displejem TP 177B.  

Grafický dotykový displej je nejdůležitější zařízení ve vztahu obsluha – stroj.  Jeho 

ovládání je intuitivní. Za zmínku však stojí obecné principy zadávání proměnných na 

tomto panelu.  

 

Zadávání numerických proměnných 

 

Klepněte na hodnotu, kterou chcete změnit. Zobrazí se numerická klávesnice, na které 

zadáte novou hodnotu, kterou je nutno potvrdit klávesou Enter.   
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Výběr ze seznamu textových hodnot 

 

U proměnných s textovou hodnotou je nutné vybrat ze seznamu povolených hodnot.  

U těchto proměnných je vytvořen automatický seznam povolených hodnot. Při zadávání 

hodnoty postupujte následovně: 

 Dotkněte se šipky rozbalovacího seznamu proměnné. Seznam se otevře, jsou 

k dispozici všechny proměnné seznamu.  

 Vyberte požadovanou proměnnou a klepněte na ni prstem. Proměnná je zapsána, 

rozbalovací seznam se zavře. 

 

Ostatní tlačítka na displeji  

 

Dotykem na tlačítko provedete danou operaci (vice informaci o obsluze displej je v 

kapitole Ovládaní displej 177B). 

 

Ovládací displej TP177B 

 

Ovládací displej TP 177 firmy SIEMENS (dále pouze ovládací displej) je 

nejdůležitějším zařízením ve vztahu obsluha stroje - stroj. Proto je vhodné popsat toto 

zařízení hned v úvodu materiálu. 

 

Princip funkce ovládacího displeje 

 

TP 177B je grafický, dotykový ovládací displej. Ovládacími prvky displeje jsou 

graficky ztvárněné prvky, zobrazené na displeji. K aktivaci těchto prvků postačí slabý 

dotyk na obrazovce v místech grafického prvku. 

Nedotýkejte se obrazovky displeje ostrými předměty. Netlačte na obrazovku displeje 

nepřiměřenou silou. Může tím dojít k poškození dotykového displeje.  
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Zadávání hodnot na ovládacím displeji 

 

Numerická klávesnice 

 

Pokud se dotknete pole (místa) pro zadávání numerické hodnoty, operační displej 

automaticky zobrazí klávesnici pro zadávání numerických hodnot -  viz obrázek níže.  

Po ukončení zadání proměnné je tato klávesnice automaticky schována.  

 

Postup zadávání numerické proměnné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numerická hodnota je zadávána pomocí numerické klávesnice „ číslo po čísle“. Pro 

potvrzení správně zadané hodnoty stiskněte klávesnici Enter . Pro zrušení zadání 

numerického čísla stiskněte klávesu ESC.  

 

 

 

 

 

   Servisní obrazovka 1, zdroj Atrima spol. s r.o. 



71 

 

Výběr z textových hodnot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textová hodnota je hodnota, jejíž význam je reprezentován textem (například 

Vypnuto/Zapnuto). Textové hodnoty, které lze změnit, jsou zapsány v rozbalovacím 

seznamu.  Při volbě této hodnoty postupujte následovně: 

 Klepněte na šipku rozbalovacího seznamu vedle názvu měněné proměnné.  

 Po rozevření seznamu vyberte požadovanou hodnotu a klepněte na ni. 

 Hodnota je zapsána do proměnné. 

 

Vypnutí stroje 

 

Stroj vypnete otočením hlavního vypínače. Hlavní vypínač je umístěn na rozvaděči. 

PŘI PROVÁDĚNÍ SERVISU ČI ÚDRŢBY JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ  

STROJ VYPNOUT A ZABEZPEČIT PROTI ZAPNUTÍ. 

  

Výběr textových hodnot 1, zdroj Atrima spol. s r.o. 
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ZASTAVENÍ STROJE 

 

Zastavení stroje je možné z několika příčin: 

 Stisknutím tlačítka NOUZOVÉ ZASTAVENÍ (NOT-AUS). Stroj se ihned 

zastaví, silové obvody všech sekcí jsou rozepnuty.  

 Otevřením krytů či ochranných pletiv stroje. Tyto kryty a ochranná pletiva 

vypínají silové obvody. 

 Přerušením bezpečnostní optické závory. Zastaví a vypne silové obvody jen dané 

sekce, ostatní části stroje pracují dále. 

 Stisknutím tlačítka ruční na displeji ovládacího panelu. Silové obvody stroje 

nejsou rozepnuty. Pozastaví se pouze automatický chod dané sekce. 

 Vyskytne -li se některá z chyb. V tomto případě se pozastaví pouze automatický 

chod a porucha je zobrazena na displeji. Silové obvody stroje nejsou rozepnuty.  

Jsou-li vypnuté silové obvody, svítí maják červeně.  

PŘI OHROŢENÍ ŢIVOTA, ZDRAVÍ NEBO MAJETKU JE NUTNÉ POUŢÍT 

TLAČÍTKO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ.  

POKUD JSOU ZAPNUTY SILOVÉ OBVODY STROJE, JE PŘÍSNĚ 

ZAKÁZÁN VSTUP OSOB DO PROSTORU STROJE.  

JE ZAKÁZÁNO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM OBCHÁZET BEZPEČNOSTÍ 

BARIÉRY A JINÉ PRVKY STROJE, ČI MĚNIT JEJICH UMÍSTĚNÍ ČI 

FUNKCI.   

ZA ZACHOVÁNÍ SPRÁVNÉ FUNKCE VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ 

ODPOVÍDÁ PROVOZOVATEL. 
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Signalizace 

 

V této kapitole je stručně vysvětlena signalizace na stroji.  

 

Signalizační maják  

 

Maják je umístěn na levém konci pojezdové osy vozíku vypěňovací hlavice. Maják se 

skládá z červené, oranžové, zelené a houkačky. 

 Červená svítí, pokud jsou vypnuty bezpečnostní obvody a některý bezpečnostní 

prvek je aktivní. 

  Červená bliká, pokud jsou vypnuty bezpečnostní obvody, ale nic nebraní jejich 

zapnutí. 

 Oranžová svítí, pokud porucha přetrvává. 

 Oranžová bliká, pokud je nová nepotvrzená porucha. 

 Zelená svítí, pokud je spuštěn automatický chod všech sekcí.  

 Zelená bliká pravidelně, pokud není zapnut ani jeden automatický chod. 

 Zelená bliká nepravidelně, pokud je zapnut automatický chod jen jedné sekce. 

 Houkačka houká, pokud je porucha některé sekce a nebyla obsluhou potvrzena. 

 Houkačka houká při startu automatického chodu sekce, pokud je porušena 

bezpečnostní závora sekce. 

 

Signalizace na pultu 

 Červená svítí, pokud jsou vypnuty bezpečnostní obvody. 

 Červená bliká, pokud je stlačeno tlačítko Centrál stop na pultu. 

 Bílá svítí, pokud jsou zapnuty bezpečnostní a silové obvody stroje.  

 Bílá bliká, pokud nic nebrání zapnutí bezpečnostních obvodů, ale nejsou zapnuty. 
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Automatický reţim  

 

Obrazovka automatického režimu je obrazovkou základní. Pokud se nacházíme v 

některé z jiných obrazovek, přejdeme do obrazovky stiskem tlačítka „EXIT“ pro návrat 

na úvodní obrazovku.  

V této obrazovce nemá obsluha možnost zasahovat přímo do ovládání částí stroje (k 

tomu je určen manuální režim). Obsluha může spustit či zastavit automatický chod 

programu. 

  

Start programu, parametry programu 

 

Před startem programu nejprve uveďte stroj do provozu dle kapitoly „Uvedení stroje 

do provozu“. Po zapnutí silových obvodů stroje je možné navolit chod programu.  

Při startu programu postupujte následovně: 

 Přesvědčte se, že se v prostoru stroje nenacházejí osoby. 

 Přesvědčte se, že ve stroji nejsou položeny předměty, které by mohli bránit chodu 

stroje či způsobit jeho poškození. 

 Překontrolujte bezpečnostní optické závory, resetujte, když nejsou aktivní. 

 Překontrolujte, zda není blokován pojezd hlavy, uvolníte jej tlačítkem „RESET“.  

 Překontrolujte správnost nastavení parametrů programu, proveďte případnou 

korekci. 

(na úvodní obrazovce šířku a délku, na servisní obrazovce zapnutí pěny). 

 Překontrolujte správnou polohu zadních a bočních dorazů. 

 Přepněte displej na úvodní obrazovku. 

 Stlačením tlačítka „Automat“ uvedete danou sekci do automatického režimu. 

 Pokud nedojde ke spuštění automatického režimu, tak v horní části displeje se 

zobrazuje důvod. 

 



75 

 

 

Servisní obrazovka 2, zdroj Atrima spol. s r.o. 

Pro přechod na servisní obrazovku stiskněte tlačítko Servis (obrázek kladiva a kleští) 

 

Servisní obrazovka 3, zdroj Atrima spol. s r.o. 

Tlačítko „Tlak“ slouží k natlakování při seřizování trysek 

Tlačítko „Odstřik“ natlakuje a pak aplykuje dávku 500g 

Tlačítka „Pěnění lamel“ nastavují, jestli v automatickém režimu poteče pěna (červena 

- suchý cyklus) 

Tlačítko „Nastavení“ je chráněno heslem a otvírá obrazovku s nastavením lisu. 

Tlačítko „ Hydraulika“ zapne trvale chod čerpadla 

Tlačítko „Exit“ přepne na úvodní obrazovku. 
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Start programu zadních dorazů 

 

Pro zapolohování nebo odskočení zadních dorazů, nutné postupovat takto. 

 Přesvědčte se, nic nebraní pojezdu zadních dorazů. (sekce, středová pravítka, atd.). 

 Přepněte displej na úvodní obrazovku (obrazovka automat). 

 Překontrolujte správné nastavení šířky sekce. 

Stlačením tlačítka „Zadní“ uvede zadní dorazy do chodu. Po ukončení chodu obou 

dorazu, je možné dalším stisknutím znovu aktivovat chod. Boční doraz polohuje do 

polohy nastavené šířky a do odskočení (šířka + hodnota odskočení) nastavené 

v parametrech. 

 

Poruchy a poruchová hlášení 

 

Tato kapitola obsahuje seznam všech poruchových hlášení a jejích vysvětlení. 

Poruchové hlášení je hlášení, které je na displeji zobrazeno při výskytu některé 

z poruch či chyb. Toto hlášení je zobrazeno nezávisle na tom, v které obrazovce jste se 

před výskytem hlášení nacházeli. Účelem hlášení je upozornit obsluhu na chybu, a to i 

v případě, kdy chyba již samovolně pomine (například krátkodobý pokles tlaku 

vzduchu, nedojetí do definované polohy). 

 

Postup obsluhy při vzniku poruchy 

 

Při vzniku poruchy je aktivována akustická a optická signalizace umístěná na 

rozvaděči. Maják bliká, houkačka houká a na displeji je zobrazeno poruchové hlášení. 

Bliká výstražný trojúhelník na ovládacím displeji. 

Tlačítkem ACK(zobrazeným na ovládacím displeji) potvrdíte, že jste přečetli hlášení 

o poruše. Tlačítkem RESET, potvrdíte systému chybu. Houkačka přestane houkat.  

Pokud je porucha potvrzena, ale stále trvá, svítí výstražný trojúhelník na ovládacím 

pultu.  Poruchové hlášení lze zobrazit stiskem tohoto výstražného trojúhelníku.  
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Nastavení parametrů 

 

Tato kapitola obsahuje postup při změně poloh, časů a hodnot určených pro provoz 

linky. 

Postup obsluhy při úpravě parametrů 

 

 

Servisní obrazovka 4, zdroj Atrima spol. s r.o. 

 

Stisknutím tlačítka servis se přepnete do obrazovky Servisní nastavení. Stisknutím 

tlačítka „Nastavení“ a zadáním přístupového hesla se přepnete do obrazovky s 

parametry. 

 

Servisní obrazovka 5, zdroj Atrima spol. s r.o. 
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Nastavení parametrů  

 

Servisní obrazovka 6, zdroj Atroima spol. s r. 

  

Referenční poloha zadních lišt 

Odsazení lítí pěny od kraje sekce 

Polohy pro hlavu - kraje lisu a střední poloha. 

Čas na nabrání plechu (přiskočení magnetů) 

Čas posunutí bočních dorazů při odebrání. 

Čas opoždění dotlačení bočního dorazu 

Čas dotlačení bočních dorazů. 

Čas pěnění sekce. 

Stlačením tlačítka Receptura přejdete na nastavení parametru lití. 

 

 

Servisní obrazovka 7, zdroj Atrima spol. s r.o. 


