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MAKYČA, Jaroslav. Posouzení vybraného druhu obráběcího CNC stroje ve vztahu 

k ČSN EN 13 478. Ostrava 2014. 66 s., Diplomová práce (Ing.). Vysoká škola báňská – 

technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Práce se zabývá provedením analýzy rizik CNC soustruhu HAAS SL – 40 dle požadavků 

normy ČSN EN 13 478+A1. Cílem diplomové práce bylo navržení opatření pro zajištění 

bezpečnosti stroje na základě analýzy rizik v souladu s normou ČSN EN 13 478+A1 

a požadavky platné legislativy ČR. V práci je dále zahrnuto zpracování problematiky 

technologie obrábění a obráběcích strojů. Tento dokument se dále zabývá zpracováním 

současně platné legislativy ČR a EU, která se vztahuje na oblast 

bezpečnosti strojní zařízení. 
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The work deals with the implementation of risk analysis HAAS CNC lathe SL - 40 
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1 Úvod 

Obrábění je proces, při kterém se polotovar mění ve výrobek. Tento proces spočívá 

v postupném odřezávání kousků materiálu – třísek. V praxi se používá velké množství 

obráběcích strojů, které splňují požadavky na výrobu rozmanitých druhů výrobků. 

Požadavky na tyto stroje stále narůstají. Tato zařízení musí plnit především podmínky 

vysoké efektivity, kvality a výkonu. Tyto požadavky přinášejí nové nároky na řezné 

kapaliny a jejich vlastnosti. V poslední době je vývoj těchto kapalin překotný. 

Spolu s požadovanými kapalinami však řezné kapaliny přinášejí i bezpečnostní riziko 

požáru. Toto riziko je spojeno s výskytem jemně rozptýlených částic oleje, které vzniknou 

při procesu obrábění v pracovním prostoru stroje a vytvoří tak se vzduchem olejovou mlhu. 

Tato směs může být při procesu obrábění iniciována horkými povrchy třísek. 

V mnoha společnostech, které se zabývají třískovým obráběním, se toto riziko značně 

podceňuje. Důsledkem této nedbalosti jsou havárie, při kterých je strojní zařízení 

poškozeno nebo zničeno. 

V diplomové práci jsem provedl rešerši legislativy EU a ČR, která se zabývá 

bezpečností strojních zařízení. Stěžejní legislativou pro problematiku řešenou 

v této diplomové práci je Směrnice Evropského parlamentu  Rady 2006/42/ES, 

která stanovuje obecné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost strojních 

zařízení. Tato směrnice je zakomponována do české legislativy pomocí nařízení 

vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení v platném znění. 

Dalším dokumentem, který řeší tuto problematiku, je evropská norma ČSN EN 13478+A1. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení soustruhu HAAS SL – 40 ve společnosti 

Rotagear a.s., z hlediska požární bezpečnosti dle normy ČSN EN 13478+A1. V praktické 

části provedu analýzu tohoto zařízení vůči opracovávanému materiálu, řezným kapalinám 

a provozním stavům a na základě těchto skutečností následně provedu zhodnocení a návrh 

technických a organizačních opatření pro snížení rizika požáru při provozování tohoto 

CNC zařízení. 
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2 Základní pojmy 

Strojní zařízení 

1) je soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, 

který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí 

nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem 

stanoveného použití, 

2) je soubor uvedený v bodě 1, kterému chybí pouze ty součásti, které jej spojují 

s místem použití nebo se zdroji energie a pohybu, 

3) je soubor uvedený v bodě 1 nebo 2, který je schopen fungovat až po namontování 

na dopravní prostředek nebo po instalaci v budově nebo na konstrukci, 

4) jsou soubory strojních zařízení uvedené v bodě 1, 2 nebo 3 nebo soubor neúplných 

strojních zařízení, které jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány 

a ovládány tak, aby fungovaly jako integrovaný celek, nebo 

5)  je soubor sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, 

vzájemně spojených za účelem zvedání břemen a jejichž jediným zdrojem energie 

je přímo vynaložená lidská síla.[27] 

Hořlavost 

je vlastnost materiálu schopného hoření.[40] 

Hořlavý 

je schopný hoření s plamenem nebo bez plamene.[40] 

Hoření 

je exotermní reakce látky s oxidantem, obvykle doprovázená plameny 

a/nebo žhnutím a/nebo emisí kouře.[40] 

Poškozující oheň 

je oheň, který je příčinou škody pro lidi, stavby, strojní zařízení 

a/nebo prostředí.[40] 

Hasící prostředek požáru 

je prostředek, který je vhodný k hašení požáru.[40] 
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Požární ochrana 

- opatření, jako jsou konstrukční vlastnosti, systémy, zařízení, stavby nebo jiné 

konstrukce ke snížení nebezpečí pro osoby a majetek, která detekují, 

hasí nebo ohraničují požáry.[40] 

Požární prevence 

je opatření k zamezení vzniku požáru a/nebo k omezení jeho účinků.[40] 

Kalorické zatížení 

je součet tepelných energií, které mohou být uvolněny úplným shořením 

všech hořlavých materiálů obsažených ve stroji a procesu, včetně surovin 

a zpracovávaných materiálů.[40] 

Požární nebezpečí 

je možnost ztráty života (nebo zranění) a/nebo poškození majetku 

a/nebo prostředí požárem.[40] 

Oheň, požár 

je obecný termín pro předpokládané kontrolované hoření (užitečný oheň) 

a pro nekontrolované hoření (poškozující oheň).[40] 

Poplachový systém požáru 

je systém, který detekuje začátek požáru a iniciuje nouzová opatření.[40] 

Požární riziko 

je kombinace pravděpodobnosti vzniku škody požárem a závažnosti 

této škody.[40] 

Preventista požární ochrany 

je zaměstnanec nebo poradce, který posuzuje preventivní a ochranná opatření 

proti požáru celého nebo částí podniku.[40] 

Retardér plamene 

je přidaná látka nebo aplikovaná úprava materiálu s cílem potlačit nebo oddálit 

objevení plamene a/nebo snížit rychlost jeho postupu.[40] 

Plamen 

je zóna hoření v plynné fázi, která vyzařuje světlo.[40] 
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Hořlavost plamenem 

je schopnost materiálu nebo výrobku hořet plamenem za stanovených 

podmínek.[40] 

Žhnutí 

je hoření materiálu v pevném skupenství bez plamene, ale s vyzařováním světla 

ze zóny hoření.[40] 

Škoda 

je fyzické zranění a/nebo poškození zdraví nebo majetku.[40] 

Zdroj vznícení/zapálení 

je zdroj energie, který iniciuje hoření.[40] 

Vznícení/zapálení 

je iniciace hoření.[40] 

Energie vznícení/zapálení 

je energie nezbytná k iniciaci vznícení/zapálení.[40] 

Organizační opatření 

jsou všechna preventivní a ochranná opatření použitá pro stanovení úkolů 

a odpovědnosti při řízení nouzového plánu v případě požáru a napomáhající 

hasičskému záchrannému sboru při přípravě a realizaci jeho vlastních 

protipožárních postupů.[40] 

Přehřívání 

je nekontrolovatelný vzrůst teploty.[40] 

Poplachový systém začátku požáru 

je systém, který detekuje potenciální začátek požáru a vzhledem k tomu iniciuje 

nouzová opatření.[40] 

Veřejná protipožární opatření 

jsou všechna opatření realizovaná společností k likvidaci požárů hasičskými 

záchrannými sbory, jejichž kapacita odpovídá místním podmínkám.[40] 
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Bezpečnostní součást 

je součást strojního zařízení, která není vyměnitelným přídavným zařízením 

a která plní při používání bezpečnostní funkci, a jejíž selhání nebo chybná funkce 

ohrožuje bezpečnost nebo zdraví ohrožených osob.[40] 

Samovznícení 

je vznícení vyplývající ze samozahřívání.[40] 

Samozahřívání 

je exotermní reakce uvnitř materiálu vyvolávající vzrůst teploty v materiálu.[40] 

Kouř 

je viditelná suspenze pevných a/nebo tekutých částic v plynech vznikající 

z hoření nebo pyrolýzy.[40] 

Konstrukční vlastnosti budov 

jsou všechna opatření požární prevence a požární ochrany týkající se konstrukce, 

výstavby a funkčního plánování budovy k omezení šíření požáru, umožnění úniku 

osob, zajištění přístupu a bezpečné činnosti hasičského záchranného sboru a 

snížení poškození budovy, jejího vybavení a prostředí.[40] 

Podniková protipožární opatření 

je všechna opatření realizovaná vedením podniku pro uživatele strojního zařízení 

k potlačení vzniku požáru pomocí vlastních zaměstnanců.[40] 
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3 Legislativa ČR a EU v oblasti bezpečnosti strojních zařízení 

V této kapitole bude probrána legislativa oblasti strojních zařízení, 

která je platná na území Evropské unie a České republiky. Zmíněny jsou také normové 

předpisy týkající se této oblasti. 

3.1 Legislativa EU 

Právní systém Evropské unie (dále jen EU) je vytvořen Evropským společenstvím 

(dále jen ES), které dostalo od členských států pravomoc vytvářet právní normy. 

Společenství tak vytvořilo svůj právní systém, který jako celek nepatří do práva 

mezinárodního ani do vnitrostátního práva členských států. Právo ES je také nazýváno 

jako právo komunitární. 

Systém práva EU je postaven na třech pilířích. Prvním pilířem je právo ES. 

Druhým pilířem je řešena vnější bezpečnost a zahraniční politika. Třetí pilíř upravuje 

policejní a justiční spolupráci členských států v trestních věcech.[14],[15] 

Právo ES – komunitární právo, je často označováno jako právo výrobkové. 

Právo ES je dále rozděleno na právo primární a sekundární. Do primárního práva spadají 

zakládající smlouvy jednotlivých Evropských společenství a protokoly k nim patřící. 

Sekundární právo obsahuje normy, které jsou vydané výkonnými orgány ES a rozhodnutí 

soudních orgánů (Soudního dvora a Soudu prvního stupně).[14] 

Ustanovení jednotlivých zakládajících smluv ES umožňují orgánům ES 

vydávat potřebné právní normy. 

V případě strojních zařízení jsou podstatné následující předpisy ES: 

 nařízení, 

 směrnice, 

 rozhodnutí, 

 doporučení, 

 stanoviska, 

 normy.[14] 

3.2 Nařízení a směrnice 

Nařízení a směrnice ES spadají pod právní akty sekundárního práva prvního 

právního pilíře EU.[16] 
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Nařízení ES jsou svou povahou obdobné zákonu – vždy z něj přímo vyplývají 

práva a povinnosti pro jednotlivé osoby. Nařízení ES je bezprostředně závazné 

ve všech členských státech EU. Nevyžadují žádné provedení v národním zákonodárství 

a členské státy jsou povinny podle něj postupovat stejně jako by se jednalo o jejich vlastní 

právní předpis. Nařízení ES je nadřazeno právnímu aktu členské země. V případě rozporu 

právního dokumentu s nařízením ES jej nesmí členský stát aplikovat – komunitární právo 

je nadřazeno právu národnímu.[14],[16] 

Směrnice EU zavazuje členské státy k tomu, aby do určité doby upravily své právní 

předpisy v souladu s cíly, které jsou směrnicí požadovány. Členské státy mají 

tedy povinnost vykládat a měnit národní právo s požadavky na účel a znění směrnice ES. 

Volbou forem a prostředků k dosažení cílů směrnice ES jsou pověřeny vnitrostátní orgány 

členského státu. Obsah směrnice se stává závazným až po převedení do zákonné podoby 

členského státu. Tímto právním aktem dochází k aplikaci směrnic ES.[14],[16] 

Návrhy legislativy pro EU se zabývá Evropská komise (dále jen EK), 

která je výkonným orgánem EU. EK zastupuje zájmy Unie jako celku, nikoli jednotlivé 

zájmy členských zemí. Směrnice i nařízení ES jsou publikovány v Úředním 

věstníku EU.[14],[16] 

Směrnice ES mají své specifické označení. Označení je kódem, který je složen 

z roku vydání, pořadového čísla směrnice v roce vydání a zkratky příslušného společenství, 

např. 2006/42/ES.[14] 

Bezpečnosti strojních zařízení se týkají tyto směrnice: 

 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES, 

 2006/95/ES o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících 

se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí, 

 2004/108/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících 

se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS, 

 2009/104/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná 

směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). 

Problematikou, která je řešena v této diplomové práci, se zabývá pouze směrnice 

2006/42/ES, jejíž části řeší požární nebezpečí stroje. 
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3.2.1 Směrnice 2006/42/ES 

Z hlediska změn legislativy České republiky (dále jen ČR) v rámci bezpečnosti 

strojních zařízení je nejvýznamnější Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES 

ze dne 17. května 2006 Směrnice 2006/42/ES nahrazuje svým zněním směrnici 98/37/ES. 

K datu 29. 12. 2009 je prováděna v ČR a to pomocí nařízení vlády 176/2008 Sb. 

o technických požadavcích na strojní zařízení v platném znění.[14],[17] 

Tato směrnice se týká: 

 strojních zařízení, 

 vyměnitelných přídavných zařízení, 

 bezpečnostních součástí, 

 příslušenství pro zdvihání, 

 řetězů, lan a popruhů, 

 snímatelných mechanických převodových zařízení, 

 neúplných strojních zařízení.[17] 

Směrnice 2006/42/ES stanovuje obecné základní požadavky na ochranu zdraví 

a bezpečnost, doplněné řadou zvláštních požadavků pro určité kategorie strojních zařízení. 

Důležitým bodem směrnice je článek 12, který pojednává o posuzování shody zařízení 

se směrnicí. Shoda musí být posuzována u každého strojního zařízení, které je na trh 

uváděno a/nebo je uváděno do provozu.[14],[17] 

Pro námi řešenou problematiku vyplývá, že výrobce strojního zařízení musí 

výrobek, v rámci posouzení shody, podrobit analýze ve všech aspektech požadovaných 

touto směrnicí. Mezi tyto požadavky patří i ochrana před rizikem požáru. Oddíl 1.5.6 

této směrnice uvádí riziko požáru a určuje podmínky pro výrobce strojního zařízení. 

Oddíl 1.5.6 směrnice 2006/42/ES uvádí tento požadavek: 

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se zabránilo jakémukoli 

nebezpečí vzniku požáru nebo přehřátí způsobenému samotným strojním zařízením 

nebo plyny, kapalinami, prachem, párami nebo jinými látkami vznikajícími nebo 

používanými ve strojním zařízení[17]. 

V oddíle 3.5.2 této směrnice jsou uvedeny požadavky na prvky požární prevence. 

Podle nebezpečí předpokládaného výrobcem musí strojní zařízení, 

pokud mu to jeho rozměry dovolují, umožňovat montáž snadno přístupných hasicích 

přístrojů nebo musí být vybaveno zabudovanými hasicími systémy. 
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3.3 Legislativa ČR 

Problematika bezpečnosti strojních zařízení je v ČR upravována zákony, 

které musí být v souladu s požadavky legislativy EU. 

Požadavky legislativy ČR, které jsou kladeny na strojní zařízení z hlediska bezpečnosti, 

plynou z těchto právních předpisů: 

 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění, 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

v platném znění, 

 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v platném znění, 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v platném znění, 

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

v platném znění, 

 Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická 

zařízení nízkého napětí v platném znění, 

 Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility v platném znění, 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění, 

 Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů v platném znění. 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Požární ochranou strojních zařízení se zabývají pouze následující právní předpisy. 

3.3.1 Zákon č. 262/2006 Sb. 

V části páté (§ 101–108) zákoníku práce [23] je řešena otázka bezpečnosti 

a ochrany života a zdraví při práci. Osobám v pracovně právním vztahu jsou uloženy 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=35332&nr=48%7E2F1982&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=35332&nr=48%7E2F1982&rpp=15#local-content
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povinnosti omezení ohrožení života a zdraví při práci. Dále jsou stanovena práva 

povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Z hlediska požárního zabezpečení ukládá paragraf 102 zákoníku práce, 

zaměstnavateli povinnost vytvářet bezpečné pracovní podmínky a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí vhodnými prostředky – organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a přijímání opatření k předcházení rizikům. Mezi tato opatření se podle článku 6 

řadí prostředky pro zdolávání požárů. 

Paragraf 103 písmenem g) ukládá povinnost zabezpečit, aby zaměstnanci jiného 

zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením 

vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů. 

3.3.2 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v platném znění. 

Toto nařízení vlády bylo uvedeno v platnost dle požadavku Směrnice Rady 89/655/EHS 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního 

zařízení zaměstnanci při práci, která již v současnosti není platná. Tuto směrnici zrušila 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES o minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci 

v platném znění. 

Z hlediska problematiky bezpečnosti strojních zařízení nařízení vlády plynou 

z paragrafu 3 minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti 

na příslušném riziku, které vytváří dané zařízení. Do těchto požadavků je dle odstavce r) 2 

zařazeno vybavení, které chrání zaměstnance před rizikem požáru nebo výbuchu 

s následným požárem nebo účinků výbušných směsí látek vyráběných, užívaných 

nebo skladovaných v zařízení.[24],[36] 

3.3.3 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. 

V závislosti na vydání Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES bylo 

vydáno v souladu s požadavky této směrnice nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických 

požadavcích na strojní zařízení v platném znění. Základní požadavky, které strojní zařízení 

musí splňovat, uvádí příloha 1 k tomuto nařízení vlády, v níž je uveden požadavek 
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na posouzení rizika strojního zařízení a minimalizaci tohoto rizika. Z hlediska požární 

ochrany se toto nařízení vlády shoduje se směrnicí 2006/42/ES. 

Oddíl 1.5.6 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. uvádí tento požadavek: 

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se zabránilo jakémukoli 

nebezpečí vzniku požáru nebo přehřátí způsobenému samotným strojním zařízením 

nebo plyny, kapalinami, prachem, párami nebo jinými látkami vznikajícími 

nebo používanými ve strojním zařízení [27]. 

V oddíle 3.5.2 tohoto Nařízení vlády jsou uvedeny požadavky na prvky požární prevence. 

Podle nebezpečí předpokládaného výrobcem musí strojní zařízení, 

pokud mu to jeho rozměry dovolují, umožňovat montáž snadno přístupných hasicích 

přístrojů nebo musí být vybaveno zabudovanými hasicími systémy [27]. 

3.3.4 Vyhláška č. 246/2001 Sb. 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) v rámci řešené problematiky 

uvádí v paragrafu 1 písmene d) definici požárně bezpečnostního zařízení: 

Požárně bezpečnostním zařízením jsou systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby 

podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení.[51] 

V paragrafu 2, čtvrtém odstavci písmene b) je uveden jako druh požárně 

bezpečnostního zařízení – zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu 

(např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, 

samočinné hasicí systémy).[51] 

Paragraf 5 uvádí, že při projektování požárně bezpečnostních zařízení 

se musí postupovat podle normativních požadavků. V paragrafu 6 jsou určeny požadavky 

na montáž požárně bezpečnostních zařízení. Požadavky na provoz, kontroly, údržba 

a opravy požárně bezpečnostních zařízení jsou uvedeny v paragrafu 7.[51] 

3.3.5 Zákon č. 133/1985 Sb. 

Nejdůležitější pasáží této tohoto zákona pro řešenou problematiku je paragraf 6, 

kde jsou uvedeny povinnosti právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti 

se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím. 

Povinností zaměstnavatele je zejména zajištění opatření pro zamezení vzniku požáru, 

zamezení nebo omezení šíření požáru, zajištění bezpečné evakuace a zajištění bezpečného 
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a účinného hasebního zásahu. V tomto zákoně je také určen způsob provádění 

bezpečnostních kontrol. Paragrafem 5 odst. 1 písm. e) je uvedeno, že se tyto kontroly 

zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění 

povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Tento zákon řeší také školení 

zaměstnanců o požární ochraně a nutnou dokumentaci požární ochrany.[47],[52] 

3.4 Technické normy 

Technické normy podle definice, kterou uvádí Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, jsou dokumentované dohody, které pro všeobecné 

a opakované použití poskytují pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností 

nebo jejich výsledků, které zajišťují, aby materiály, výrobky, postupy a služby vyhovovaly 

danému účelu. V současné době jsou technické normy kvalifikovaná doporučení – 

jejich používání je dobrovolné. Využití norem je však všestranně výhodné. Výjimkou jsou 

normy harmonizované, které jsou pro oblast své platnosti závazné. 

3.4.1 Normy typu A, B, C 

Normy týkající se bezpečnosti strojních zařízení mají třístupňovou strukturu. 

Podle jejich předmětu, jsou normy rozděleny skupinově na normy typu A, B, C.[14][36] 

Normy typu A 

Normy tohoto typu jsou označovány jako základní bezpečnostní normy. 

Uvádějí obecně platné základní pojmy, zásady pro projektování, konstrukci a všeobecná 

hlediska, která je možno aplikovat na všech strojních zařízeních. Např. postupy 

pro bezpečnostní a ochranná opatření.[14],[36] 

Normy typu B 

Normy typu B jsou označovány jako skupinové normy. Zabývají se bezpečnostními 

hledisky nebo typy bezpečnostního zařízení. Normy typu B jsou děleny na: 

 Normy typu B1, 

o zabývají se vždy jedním bezpečnostním hlediskem (např. teplota 

povrchu), 

 Normy typu B2, 

o se zabývají jedním typem bezpečnostního zařízení (např. ochranné 

krytování, blokovací zařízení).[14],[36] 
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Normy typu C 

Tyto bezpečnostní normy jsou specializovány na stroje. Obsahují detailní 

bezpečnostní a hygienické požadavky pro stroje určitého typu nebo pro typově příbuzné 

skupiny strojů. V praxi se požadavky norem typu A, B mohou lišit od požadavků normy 

typu C. V tomto případě, jsou požadavky normy typu C vždy nadřazené.[14],[36] 

3.4.2 Harmonizované normy 

Harmonizovanou českou technickou normou se stává norma ČSN, která plně 

přejímá požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, 

které uznaly orgány ES jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normu, 

která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem ES 

společnou dohodou notifikovaných osob.[37] 

3.4.3 Určené normy 

Určené normy jsou dokumenty, které určí příslušná ministerstva a jiné správní 

úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká. Těmito dokumenty mohou být české 

technické normy, další technické normy, nebo technické dokumenty obsahující 

podrobnější technické požadavky na výrobky, vyplývající z nařízení vlády nebo jiného 

příslušného technického předpisu.[37] 

3.4.4 ČSN EN 13478+A1 

Tato norma řeší problematiku požárního nebezpečí, které vzniká u strojních 

zařízení. Cílem této normy je dosažení požadované úrovně bezpečnosti strojních zařízení 

pomocí technických opatření pro strojní zařízení. Tato norma představuje stěžení 

dokument pro požární zabezpečení strojních zařízení a bude jí proto věnována 

celá kapitola této práce. 
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4 Technologie obrábění 

V následující kapitole jsou probrány základní poznatky a fakta, která se týkají 

technologie obrábění. 

4.1 Co je obrábění 

Technologie obrábění byla popsána mnoha osobami. V literatuře jsou uvedeny 

např. tyto definice: 

V širším významu je obrábění jakýkoli technologický proces, kterým se polotovar 

mění na hotový výrobek, tedy kdy se dosahuje požadovaného tvaru, rozměrů a jakosti 

povrchu. Mohou zde tedy patřit strojírenské technologie, jako je slévání, tváření, 

řezání, svařování, tepelné zpracování, úprava povrchu, ale i montážní práce.[4] 

V užším významu je obrábění technologický proces, kterým se polotovar mění 

na hotový výrobek požadovaného tvaru, rozměrů a jakosti povrchu odebíráním 

materiálu mechanickými, elektrickými nebo chemickými pochody či kombinacemi 

těchto pochodů.[5] 

V nejužším významu je obrábění technologický proces, kterým se polotovar mění 

na hotový výrobek požadovaného tvaru, rozměrů a jakosti povrchu oddělováním 

přebytečného materiálu ve formě třísek, což nazýváme třískové obrábění.[2] 

4.2 Metody obrábění 

Metody obrábění jsou děleny podle různých hledisek. Pro klasifikaci metod 

se používá různých charakteristiky např. vzájemný kontakt nástroje s obrobkem, 

kombinace variant pohybů stroje, nástroje a obrobku. 

Dle charakteru konané práce dělíme metody na: 

 ruční, 

 strojní. 

Ručním obráběním je rozuměno vykonáváním práce člověkem pomocí ručních 

nástrojů. Při tomto druhu obrábění je využívána síla a manuální zručnost pracovníka. 

Řadí se zde pilování, sekání, broušení apod. Do této kategorie jsou také zařazeny práce 

s ručně ovládanými stroji – elektrické hoblíky, brusky, vrtačky aj. Ve srovnání se strojním 
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obráběním je ruční obrábění nízko efektivní. Většinou je tato metoda využívána v údržbě 

a opravárenství.[5] 

Strojní obrábění je realizováno pomocí elektrické energie, která je elektromotorem 

 obráběcím stroji transformována na energii mechanickou. Mechanická energie 

je dále využívána pro realizaci obráběcího procesu.[5] 

Obrábění také dělíme podle: 

 charakteristických znaků břitové geometrie nástroje, 

 charakteru záběru řezání, 

 směru přemísťování částic materiálu vzhledem k řezné hraně. 

Podle charakteristických znaků břitové geometrie nástroje dělíme obrábění na: 

 obrábění s definovanou geometrií břitu (soustružení, frézování, vyhrubování, 

vystružování, vrtání, vyvrtávání, hoblování, obrážení a protahování atd.), 

 obrábění s nedefinovanou geometrií (broušení, lapování, honování atd.), 

 nekonveční metody obrábění (např. elektroerosivní, chemické, ultrazvukem, 

laserem, soustředěným paprskem), 

 úpravy obrobených ploch (např. válečkování, leštění, hlazení, brokování). 

Podle charakteru záběru řezání: 

 plynulé řezání, při kterém je řezný klín po celou dobu řezání stále v záběru, 

 přerušované řezání, při němž řezný klín střídavě vchází do záběru a vychází 

ze záběru např. frézování. 

Podle směru přemísťování částic materiálu vzhledem k řezné hraně se obrábění dělí na: 

 volné obrábění, 

o směr přemísťování částic třísky ve všech bodech řezné hrany stejný, 

 vázané obrábění, 

o částice třísky se pohybují různými směry, v zásadě však kolmo 

na řeznou hranu. 

4.3 Třískové obrábění 

„Pod pojmem třískové obrábění rozumíme technologický proces, 

při kterém řezná síla vtlačuje nástroj ve tvaru řezného klínu do povrchu 

polotovaru a odebírá z něj při vzájemném pohybu obrobku a nástroje materiál 

v podobě třísky“[2]. 
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Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj – nástroj – obrobek. Obráběcí soustavu 

znázorňuje obrázek 1. Obráběcí stroj je reprezentován prvky – univerzálním sklíčidlo, 

nástroj a opěrný hrot. Opracovávaný materiál znázorňuje obrobek. 

 

Obrázek 1 Obráběcí soustava (stroj, nástroj, obrobek) [3] 

Strojní třískové obrábění je v současné době nejrozvinutějším typem obrábění. 

Díky velké různorodosti strojního vybavení jsou společnosti schopny vyrobit velmi širokou 

škálu rozmanitých výrobků. Rovněž jim tato skutečnost umožňuje vyrábět produkty 

ve velkých sériích. Strojních metod obrábění s rozvojem techniky postupně přibývá. 

Nová strojní zařízení jsou pořizována nejčastěji kvůli zvýšeným požadavkům na rychlost 

a efektivitu produkce při výrobě. 

Podstata procesu třískového obrábění 

Podstatou obrábění je proces řezání, při kterém je postupně oddělováno určité 

množství materiálu, tzv. přídavek na obrobení mechanickým účinkem nástroje, 

jehož řezná část má tvar klínu a je tvrdší než obráběný materiál. 

Proces obrábění je možné uskutečnit: 

 řezáním - nástroj má definovaný počet břitů i tvar břitu, 

 abrazí - nástroj má břity nedefinovaného počtu a tvaru, 

 erozí - materiál je odstraňován procesem eroze. 
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Cílem všech metod obrábění je dát obrobku požadovaný geometrický tvar, 

rozměr a také dosáhnout odpovídající kvality obrobené plochy při maximální efektivitě 

procesu obrábění.[8] 

Z fyzikálního hlediska vstupují do systému parametry: 

 stroje, 

o elektrická energie je elektromotorem přeměněna na mechanickou práci, 

 nástroje, 

o řezivost (speciální vlastnosti nástroje, které komplexně ovlivňují výkon 

řezného nástroje – např. opotřebení nástroje, odolnost proti 

mechanickému, tepelnému namáhání a další materiálové parametry), 

 obráběného materiálu, 

o obrobitelnost (souhrnný vliv fyzikálních vlastností a chemického 

složení kovů na proces řezání). 

Využitím procesů technologie obrábění dostáváme z polotovaru výrobek, 

který musí splňovat požadavky na geometrický tvar, přesnost rozměrů a drsnosti. 

Technologický proces obrábění uvádí příloha 4.[2],[6] 

4.4 Základní pojmy obrábění 

Technologie obrábění stejně jako každé odvětví činnosti používá důležité pojmy, 

které jsou pro tuto oblast specifické. Pro pochopení problematiky obrábění 

je potřeba se s důležitými pojmy seznámit. V následujícím textu jsou tyto pojmy uvedeny, 

srozumitelně vysvětleny a některé znázorněny graficky. 

4.4.1 Obrobek 

Obrobkem je nazýván předmět, který prochází procesem obrábění 

nebo již tímto procesem prošel. 

Na tělesu obrobku můžeme při obrábění definovat plochy: 

 obráběná plocha, 

 obrobená plocha, 

 řezná plocha (přechodová plocha). 
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Obrázek 2 Obrobek – základní pojmy [7] 

Obráběnou plochou je původní plocha polotovaru, určeného k obrábění. 

Plocha vytvořená obráběcím procesem je nazvána obrobenou plochou. Řeznou plochou 

neboli přechodovou plochou je plocha, vznikající ostřím nástroje během otáčky 

nebo zdvihu. Obrobek a jeho plochy u různých typů obrábění znázorňuje obrázek 3. [2],[7] 

 

Obrázek 3 Plochy na obrobku [5] 
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4.4.2 Řezný nástroj 

Aktivním prvkem obrábění je řezný nástroj. Řezný nástroj se skládá 

ze dvou základních částí – hlavy (někdy činná část nástroje) a těla (někdy upínací část 

nástroje). Hlava nože obsahuje aktivní část – břit. Průnikem ploch hlavy nástroje vznikají 

hrany (ostří) nástroje.[7] 

Plochy hlavy nástroje jsou: 

 plocha hlavního hřbetu - plocha, která je přikloněna k řezné ploše obrobku, 

 plocha vedlejšího hřbetu - plocha, která je přikloněna k obrobené ploše obrobku, 

 plocha čela - plocha, po které je tlačena tříska. 

Tyto ostří jsou: 

 hlavní ostří vzniká průnikem plochy čela a plochy hlavního hřbetu, 

 vedlejší ostří je průnikem ploch vedlejšího hřbetu a čela, 

 špička nástroje vzniká průnikem hlavního a vedlejšího ostří, 

 břit je aktivní část řezného nástroje, která odděluje třísku. Má tvar klínu 

a tvoří bezprostřední okolí ostří. 

Další částí řezného nástroje je tělo. Tělo nástroje je část, za kterou je řezný nástroj 

upínán (připevněn) v držáku. Tělo nástroje se skládá z upínací a ustavovací plochy. 

Vrták, fréza, výstružník, výhrubník aj. jsou nástroje, u kterých je ustavovací plocha 

a upínací plocha totožná. Řezný nástroj zobrazuje obrázek 4.[4] 

 

Obrázek 4 Řezný nástroj – základní pojmy [7] 
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4.4.3 Řezný klín 

Řezný klín je funkčním prvkem (pracovní částí) každého řezného nástroje. 

Řezný klín je tvořen plochou čela, plochami hlavního a vedlejšího hřbetu, 

ostřím a špičkou. Obrázek 5 zobrazuje řezný klín.[7] 

 

Obrázek 5 Řezný klín, popis základních faktorů [7] 

4.5 Materiály obrábění 

V této kapitole uvádím materiály, které vstupují do aktivní části obrábění. Zahrnuty 

jsou zde opracovávané materiály a materiály, jimiž se obrábí – materiály nástroje. 

4.5.1 Obráběné materiály 

Problematika obráběných materiálů je úzce spojena s pojmem obrobitelnost 

materiálu. Obrobitelností materiálu jak bylo výše zmíněno, se rozumí souhrnný vliv 

fyzikálních vlastností, chemického složení kovů a dalších parametrů na proces řezání 

při obrábění.[5] Význam obrobitelnosti uvedl prof. Dr. Ing. Josef Brychta a kolektiv 

ve skriptech Technologie II - 1. díl: 

Pojmem obrobitelnost označujeme souhrnný vliv fyzikálních vlastností 

a chemického složení kovů na průběh a na ekonomické, popř. kvalitativní výsledky 

procesu řezání. Obrobitelnost je z hlediska technologie jednou z nejdůležitějších vlastností 

materiálu, lze ji také definovat jako míru schopnosti daného materiálu být zpracován 

některou metodou obrábění. Obrobitelnost je závislá na mnoha faktorech.[5] 
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Nejdůležitějšími z těchto faktorů jsou: 

 způsob výroby a tepelné zpracování obráběného materiálu, 

 mikrostruktura obráběného materiálu, 

 chemické složení obráběného materiálu, 

 fyzikální a mechanické vlastnosti obráběného materiálu, 

 metoda obrábění, 

 pracovní prostředí, 

 geometrie nástroje, 

 druh a vlastnosti nástrojového materiálu.[5] 

Vlastnost obrobitelnost a materiál je spojena s označováním skupin obrobitelnosti 

materiálu. Skupiny obrobitelnosti uvádějí třídy materiálů, které se obrábějí. 

Základními skupinami obrobitelnosti jsou: 

a – litiny, 

b – oceli, 

c – těžké neželezné kovy (měď a slitiny mědi), 

d – lehké neželezné kovy (hliník a slitiny hliníku), 

e – plastické hmoty, 

f – přírodní nerostné hmoty, 

g – vrstvené hmoty, 

v – tvrzené litiny pro výrobu válců. 

Každá ze základních skupin zahrnuje velké množství typů obráběných materiálů.[5] 

4.5.2 Nástrojové materiály 

Pro celkovou efektivitu obrábění musí být použit odolný nástrojový materiál. 

Jelikož břit nástroje musí odolat velké zátěži, kterou představuje odebírání třísky. 

Proto výběru nástrojového materiálu pro obrábění daného materiálu musí být věnována 

náležitá pozornost. 

Na výběru nástrojového materiálu závisí produktivita, hospodárnost 

a celkový průběh obrábění.[7] 

K nástrojovým materiálům je přiřazen parametr řezivost. Řezivost nástroje 

je souhrnem vlastností, které určují tvrdost, pevnost, houževnatost, odolnost proti otěru 
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a tepelnou odolnost. Řezivost je ovlivněna mnoha faktory, např. chemické složení, 

způsob výroby, tepelné zpracování atd.[4],[3] 

Aby mohl probíhat proces obrábění, musí být splněn základní požadavek na tvrdost 

nástroje. Materiál, z něhož je nástroj vyroben, musí být tvrdší, dle normalizované 

zkoušky podle Rockwella, o 6 HRC. 

Statickou zkoušku tvrdosti materiálu zahrnují normy ČSN 42 0373, 

ČSN EN ISO 6508-1, ČSN EN ISO 6508-2, ČSN EN ISO 6508-3.[4] 

V současnosti jsou jako řezné materiály používány: 

 kovové nástroje (vyrobené klasickým tavením), 

 nástrojové oceli, 

 spékané tvrdokovy (vyrobené práškovou metalurgií), 

 slinuté karbidy, 

 cermety, 

 keramické materiály (nekovové lisované prášky), 

 řezná keramika, 

 syntetické velmi tvrdé materiály, 

 kubický nitrid boru, 

 diamant.[5] 

 

Obrázek 6 Obráběcí nástroje - druhy materiálů [10],[11],[12],[13] 
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4.6 Teplo a teplota při obrábění 

Při obrábění dochází k odřezávání přídavku materiálu, který se následně mění 

v třísku. Při tomto procesu se 95 až 98% mechanické práce, potřebné na oddělení třísky, 

přemění v teplo. Vznik tepla probíhá v poměrně malé oblasti, kde teplota může dosahovat 

až 1000°C. Teplo vzniká v jednotlivých místech (tzv. zdroj) přeměnou práce plastických 

deformací a přeměnou práce tření. Ze zdrojů je teplo okamžitě odváděno okolím. 

Zdroje tepla a odvod tepla do okolí zobrazuje obrázek 7.[5],[7] 

 

Obrázek 7 Jednotlivé zdroje tepla, převzato a upraveno [7] 

Zdroji tepla jsou: 

 Teplo Qp – vzniká v oblasti OMN přeměnou práce plastických deformací. 

 Teplo Qtč – vzniká na styčné ploše čela, přeměnou práce tření. 

 Teplo Qth – vzniká na styčné ploše hřbetu, přeměnou práce tření.[5] 

Teplo odváděné okolím je: 

 Teplo Q1 – část tepla odváděná třískou. 

 Teplo Q2 – část tepla odváděná obrobkem. 

 Teplo Q3 – část tepla odváděná řezným nástrojem. 

 Teplo Q4 – část tepla vyzářená do okolí. 

Největší složkou odvodu tepla do okolí je teplo Q1 – teplo odváděné třískou.[5] 

Pro jednotlivé zdroje tepla a složky odváděného tepla je zavedena rovnice 

tepelné bilance (rovnice 1): 

                           (1) 

[7] 



 

24 

 

Teplota řezání je jedním z nejdůležitějších parametrů, který ovlivňuje proces 

obrábění. Všechny ostatní parametry jsou teplotou řezání ovlivněny – např. trvanlivost 

nástroje, přesnost obrábění a jakost obrobené plochy. Nejvyšších teplot je dosahováno 

na čele nástroje – o 50 až 100% vyšší teplota než na hřbetu nástroje.[5] 

Teplota řezání je definována jako střední hodnota styčné plochy čela nástroje 

s třískou. Přípustná teplota řezání je závislá na vlastnostech nástrojových materiálů. 

Přípustné hodnoty řezných teplot pro některé nástrojové materiály uvádí tabulka 1.[7] 

Tabulka 1 Hodnoty teplot řezání pro vybrané druhy materiálů, převzato a upraveno [7] 

Materiál břitu 

řezného nástroje 

Maximální přípustná 

teplota řezání [°C] 
Řezná rychlost [m·min-1] 

Slitinová ocel 260 12 – 18 

Rychlořezná ocel 560 24 – 36 

Slinuté karbidy 700 – 1100 60 – 150 

Keramické materiály 1100 – 1200 170 – 300 

4.7 Řezné prostředí 

Řezné prostředí tvoří bezprostřední okolí prostoru, ve kterém probíhá obrábění. 

Prostředí v zóně řezání má vliv na mnoho parametrů řezného procesu. Řezné prostředí 

je tvořeno řeznými (procesními) médii.[5] 

Mezi řezná média jsou řazeny: 

 pasty, 

 kapaliny, 

 plyny, 

 mlhy.[5] 
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4.7.1 Požadavky na řezná média 

Na řezná média jsou kladeny různé nároky. Ty vyplývají z požadavků technologie, 

také z požadavků ekonomických a bezpečnostních atd.[5],[7] 

Technologické požadavky na řezná média jsou: 

 chladící účinek, 

 mazací účinek, 

 čistící účinky, 

 provozní stálost, 

 ochranný účinek, 

 zdravotní nezávadnost, 

 přiměřené provozní náklady[5]. 

Podrobnější informace o technologických požadavcích na řezná média uvádí příloha 1. 

4.7.2 Plynné řezné prostředí 

Plynné látky nejsou běžně používány jako řezná média, z důvodu jejich nízkých 

chladících, čistících a žádných mazacích účinků. Některé obráběné nebo nástrojové 

materiály se však plyny chladí. Chladící plyn je přiváděn pod tlakem a tryskami 

je vyfukován do místa řezu.[5] 

Jedním z účinných způsobů chlazení je chlazení stlačeným oxidem uhličitým. 

Toto chlazení je doporučováno např. pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů. 

Chlazení plynným CO2 je spojeno s řadou nevýhod. Především jsou to vysoké náklady 

na pořízení plynu. Další nevýhodou je nutnost dokonalého odsávání CO2 z pracoviště.[5] 

Zvláštní případ použití plynného řezného prostředí je tzv. suché obrábění. 

Při suchém obrábění je řezným prostředím atmosférický vzduch. S rozvojem nových 

řezných materiálů, které nevyžadují chlazení, nabývá chlazení plynným řezným 

prostředím na významu. Je však diskutabilní, zda lze suché obrábění ve své podstatě 

považovat za chlazení.[5] 

4.7.3 Řezné kapaliny 

Řezné kapaliny jsou členěny dle jejich převažujících účinků mazacích 

nebo chladících. Vývoj řezných kapalin jde rychle dopředu a v současné době se na trhu 

objevují kapaliny s velmi dobrými vlastnostmi mazacími i chladícími. Řezné kapaliny 

se dělí na vodní roztoky, emulzní kapaliny, mastné oleje, zušlechtěné řezné oleje, 
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syntetické kapaliny a ekologicky nezávadné – rostlinné oleje. Příklady použití vhodné 

řezné kapaliny pro vybrané materiály uvádí tabulka 2.[5] 

Mezi druhy řezných kapalin můžeme zařadit: 

 vodní roztoky,

 emulzní kapaliny,

 zušlechtěné řezné oleje,

 syntetické a polysyntetické kapaliny.[5]

Podrobnější informace o řezných médiích uvádí příloha 2. 

Tabulka 2 Příklady vhodného řezného prostředí pro vybrané materiály [7] 

Materiál Řezné prostředí 

Ocel uhlíková Emulze 

Ocel slitinová Emulze, řezné oleje 

Šedá litina Vzduch, vodní roztoky 

Slitiny mědi Emulze, řezné oleje (bez síry) 

Slitiny hliníku Vzduch, řezné oleje (bez síry) 

Slitiny titanu Řezné oleje s obsahem chloru 

Slitiny hořčíku Řezné oleje (nikdy ne s obsahem vody) 

4.8 Obráběcí stroje 

Pro proces obrábění jsou používána zařízení, která pracují na různých principech. 

Obecně jsou tato zařízení nazývána obráběcí stroje. V následující kapitole je uvedeno 

třídění obráběcích strojů a také jsou popsány vybrané druhy obráběcích strojů.  

4.8.1 Třídění obráběcích strojů 

Obráběcí stroje se zpravidla třídí dle: 

 technologie, 

 hlavního řezného pohybu, 

 způsobu řízení.[1] 

Podrobné třídění obráběcích strojů uvádí příloha 3. 
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4.8.2 Popis vybraného druhu obráběcích strojů – soustruhy 

Soustruhy jsou stroje, ve kterých se polotovar obrábí třískovou metodou, 

která se nazývá soustružení. Tato metoda obrábění je jednou z nejrozšířenějších způsobů 

třískového obrábění. Soustružení je klasickou metodou třískového obrábění, 

kterou se vyrábějí výrobky převážně rotačních tvarů. Principiálně je tato metoda 

jednoduchá a v současné době je nejpoužívanější způsob obrábění. 

Na klasických soustruzích se provádí 30 až 40 % veškerých obráběcích procesů. 

V průmyslu se na soustruzích obrábějí polotovary o hmotnosti několika tun, 

ale naopak také polotovary s hmotností několika miligramů. Za pomoci soustruhu mohou 

být také obráběny téměř všechny rotační plochy a to jak vnitřní tak vnější [6],[7] 

Při soustružení je odřezávána vrstva přídavku na obrábění řeznou částí stroje – 

řezným nástrojem s definovanou geometrií. Odřezávaná vrstva je od obrobku oddělena 

v podobě třísky. Obrobek postupně získává požadovaný tvar, rozměr, drsnost povrchu. 

Při soustružení musí být stanoveny a dodržovány určité řezné podmínky.[6] 

4.8.3 CNC stroje 

U CNC strojů je charakteristické to, že ovládání pracovních funkcí stroje provádí 

řídicí systém podle vytvořeného programu. Vlastní pojem CNC je zkratkou anglických 

slov Computer Numerical Control, které se dají přeložit jako počítačem (číslicově) řízený. 

Pojem CNC úzce souvisí s programem stroje a informacemi v něm uloženými. 

Tyto informace pro činnosti, které jsou potřebné pro proces obrábění, 

mají podobu alfanumerických znaků. Pomocí skupin znaků, které se nazývají bloky 

nebo věty, se stroj řídí. Jednotlivé skupiny znaků představují určité povely 

pro CNC zařízení. Každý povel má pro obráběcí stroj určitý význam činnosti 

(např. spuštění operace, výběr obráběcího nástroje, nastavení otáček vřetene, 

pohyb na určené místo souřadnicového systému stroje). 

CNC stroje jsou pružně přizpůsobitelné pro výrobu. Stroje je možné poměrně 

rychle přizpůsobit na produkci jiný druhů výrobků, pro které je zařízení uzpůsobeno. 

Stroje pracují v automatizovaných cyklech, které jsou definovány jednotlivými programy. 

CNC stroje se uplatňují ve všech oblastech strojírenství (např. obrábění, tváření, montáže, 

měření). 
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5 Bezpečnost strojních zařízení dle ČSN EN 13478+A1 

Evropská norma ČSN EN 13478+A1 specifikuje metody identifikace požárního 

nebezpečí, které vzniká u strojních zařízení a metody provedení odpovídajícího posouzení 

rizika. Tento předpis dále uvádí základní terminologii v oblasti požární prevence a požární 

ochrany. Norma se také zabývá metodologií technických opatření, která musí být splněna 

při konstrukci a výrobě strojních zařízení. 

Cílem normy ČSN EN 13478+A1 je dosažení požadované úrovně bezpečnosti 

strojního zařízení pomocí technických opatření pro strojní zařízení. 

5.1 Obecný postup dle ČSN EN 13478+A1 

Norma [40] definuje první podmínku, která ověří nutnost požárního zabezpečení 

stoje. Touto podmínkou je výskyt tří nutných složek požáru, které se vyskytují na stejném 

místě a ve stejnou dobu. Těmito složkami jsou: 

 hořlavý materiál, 

 oxidační prostředí, 

 iniciační energie. 

Při posuzování požárního nebezpečí stroje musí být zváženy hořlavé látky ve všech 

skupenských stavech, které se mohou vyskytovat při provozu stroje. V úvahu musí být 

brány především požární charakteristiky provozních médií a opracovávaného materiálu. 

Oxidačním prostředkem ve většině strojních zařízení je vzdušný kyslík. 

Vždy však musí být zhodnoceno, zda se nevyskytují i jiná oxidační činidla, která podporují 

hoření. Mezi tyto oxidanty patří např. dusičnan draselný (KNO3), manganistan draselný 

(KMnO4), kyselina chloristá (HClO4), peroxid vodíku (H2O2), oxid dusný (N2O) aj. 

Při hodnocení je také nutno zvážit přítomnost zdrojů iniciace. Zdroje iniciace 

definuje příloha A této normy. 

Při volbě technických opatření požární prevence a požární ochrany, s cílem snížení 

rizika, je normou definován opakovací postup pro volbu technických opatření požární 

prevence a požární ochrany. Tento postup znázorňuje obrázek 8. 
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Obrázek 8 Opakovací postup pro volbu technických opatření požární prevence 

a požární ochrany [40] 

Opakovací postup pro volbu technických opatření požární prevence a požární 

ochrany, tak jak jej popisuje norma [40], je sestavený ze sedmi po sobě jdoucích kroků. 
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Krok 1 – Posouzení rizika 

Krokem 1 je rozuměna analýza rizik s ohledem k požáru stroje. Analýza rizik 

musí být provedena dle normy ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení – 

Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika. 

Další fází prvního kroku je hodnocení rizika, které vzniká požárními nebezpečími. 

Rozhodovací proces je ukončen rozhodnutím o tom, zda je strojní zařízení bezpečné 

nebo bezpečné není. Pokud rozhodovací proces dospěje do zhodnocení, že je strojní 

zařízení bezpečné, jsou přeskočeny kroky 2 - 6 a dle požadavků kroku 7 je tento proces 

sumarizací informací o používání strojního zařízení. Je – li rozhodovacím procesem 

zjištěno, že zařízení není vzhledem k požadavkům požární prevence a požární ochrany 

bezpečné následují kroky 2 – 7. Těmito kroky je zajištěn postup, který zabezpečuje snížení 

rizika pomocí technických opatření požární prevence a požární ochrany. 

Krok 2 

Rozhodnutí o konstrukčních/inženýrských opatřeních, která musí být dodržena. 

Konstrukční a inženýrská opatření jsou kontrolována krokem 1. Pokud není dosaženo 

požadované bezpečnosti strojního zařízení, musí být použit krok 3. 

Krok 3 

Krokem 3 je definováno rozhodnutí o použití integrovaného systému detekce 

požáru a protipožárního systému a/nebo o doplňujících opatřeních. 

Krok 4 

Krokem 4 je určení bezpečnostních požadavků s ohledem na opatření požární 

prevence a požární ochrany. Určení podmínek pro detekci, poplach a iniciaci ochranných 

protipožárních zařízení. 

Krok 5 

Volba vhodných částí systému a hasících prostředků požáru. Touto volbou 

je rozuměn výběr jednotlivých součástí stanovených v kroku 4. V tomto kroku je určována 

také vhodnost, spolehlivost, počet, rozmístění, rozložení, a pokud je to vhodné, 

také množství hasícího prostředku. 

Krok 6 

Krokem 6 je ověřováno splnění požadavků požární prevence a požární ochrany, 

kterých bylo dosaženo volbou jednotlivých součástí systému v porovnání s požadavky 

určenými krokem 4. Konečné protipožární systémy a systémy detekce požáru 
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a/nebo doplňující opatření musí být opětovně kontrolovány krokem 1. Pokud není 

shledáno, že stroj je bezpečný musí následovat opakování kroků 3 – 6. 

Krok 7 

Krok 7 uvádí požadavek na dokončení informací pro používání strojního zařízení 

v souladu s požadavky požární prevence a požární ochrany. 

5.1.1 Výběr integrovaného systému detekce požáru a protipožárního systému 

Není – li možné konstrukčními a/nebo inženýrskými opatřeními riziko odstranit 

nebo snížit na požadovanou úroveň, musí být instalováno zařízení automatické detekce 

požáru a požární systém. Na základě zjištění možnosti vzniku škody 

(zranění osob, poškození majetku/prostředí) je určen integrovaný systém detekce požáru 

a protipožární systém. Druhy těchto systémů jsou určovány ve vztahu k očekávané škodě. 

Mezi druhy integrovaných systémů detekce požáru a protipožárních systémů patří: 

 poplachové systémy začátku požáru, 

 poplachové systémy požáru, 

 ruční hasící systémy, 

 automatické hasící systémy. 

Rozhodovací proces je započat zhodnocením, zda strojní zařízení vlivem svým 

nebo vlivem výrobku může způsobovat požární nebezpečí. Nezpůsobuje-li toto nebezpečí, 

není potřeba u zařízení provádět žádné opatření. 

Pokud je zjištěno toto nebezpečí, pokračujeme v rozhodovacím procesu otázkou, 

zda je tímto nebezpečím ohroženo zdraví osob. Pokud je zjištěno, 

že osoby mohou být zraněny, musí být navržen poplachový systém začátku 

požáru v kombinaci s automatickým hasícím systémem. 

Není – li přítomno nebezpečí ohrožení osob, postupujeme dále v rozhodovacím 

procesu dotazem, zda se očekává poškození majetku a/nebo prostředí. Není-li nalezeno 

žádné poškození majetku, ukončujeme rozhodovací proces tím, že nejsou potřeba provádět 

žádná opatření. 

Je-li pravděpodobné, že k poškození majetku a/nebo prostředí dojde, 

pokračuje rozhodovací proces zhodnocením velikosti tohoto poškození. Poškození majetku 

a/nebo prostředí je děleno na malé, střední a velké. 

Pokud budou škody na majetku nebo prostředí malé, doporučuje se instalovat 

alespoň ruční hasící systém. Byly-li škody odhadnuty jako středně velké navrhuje 
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se instalovat alespoň poplachový systém požáru v kombinaci s ručním hasícím systémem. 

Pro velké poškození majetku a/nebo prostředí se navrhuje alespoň poplachový systém 

začátku požáru v kombinaci s automatickým hasícím systémem. Celkový rozhodovací 

proces volby zařízení požární prevence a požární ochrany zobrazuje obrázek 9. 

 

Obrázek 9 Volba zařízení požární prevence a požární ochrany, integrovaného systému 

detekce požáru a protipožárního systému ve vztahu k očekávané škodě 
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6 Analýza rizik pro vybrané strojní zařízení – praktická část 

Tato kapitola se zabývá hodnocením vybraného strojního zařízení – 

CNC soustruhu HAAS SL – 40. 

6.1 Popis vybraného strojního zařízení – CNC soustruh HAAS SL - 40 

CNC soustruh HAAS SL – 40 je soustruh, který je zařazen mezi strojní zařízení 

pracoviště společnosti Rotagear a.s. Firma Rotagear a.s. strojírenská společnost, 

která se zabývá třískovým obráběním – soustružením, frézováním a dělením materiálu 

na CNC strojích. V provozu společnosti se nachází dva soustruhy CNC, dvě CNC frézky 

a CNC pásová pila. 

Soustruh HAAS SL – 40 na pracovišti společnosti Rotagear a.s. je modelem 

řady SL. Označení modelu je SL – 40HE.Soustruh SL – 40 je strojní zařízení, 

které je zařazeno mezi vysokovýkonný číslicově řízený stroj firmy HAAS Automation. 

Sériové číslo tohoto stroje je 3077948. Soustruh byl vyroben ve Spojených 

státech amerických v červenci roku 2007. Maximální povolené napětí střídavého proudu 

ve třech fázích je 360/480 voltů. Další specifikace soustruhu HAAS SL – 40 uvádí výrobní 

štítek, který zobrazuje obrázek 10. 

 

Obrázek 10 Výrobní štítek soustruhu HAAS SL - 40 
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Stroje firmy HAAS Automation jsou navrženy tak, aby byly velmi pevné, přesné 

a stálé při teplotních změnách. U těchto zařízení jsou také optimalizovány funkce průtoku 

třísek a řezné kapaliny. Při projektování stroje byl kladen požadavek na jednoduchost prací 

při údržbě a servisu. Řada SL nabízí širokou škálu volitelných funkcí a možností, 

které zaručují, aby zařízení mělo požadované vlastnosti a parametry. 

Soustruhy HAAS mají pro svou činnost specifická omezení. Mezi tato omezení 

se řadí intervaly pracovních teplot, teplot skladování, vlhkosti okolí a nadmořská výška. 

Stroj je také řazen mezi ekologické stroje pro vnitřní použití. Obecnou specifikaci 

a omezení používání soustruhu uvádí obrázek 11. 

 

Obrázek 11 Obecná specifikace a omezení pro používání výrobku [44] 

Maximální kapacita soustružení soustruhu HAAS SL – 40 je 25.5" x 44" 

(648 mm x 1118 mm). Limitní upínací kapacita sklíčidla je 15" (381 mm). 

Soustruh je vybaven indexovanou revolverovou hlavou o kapacitě 12 nástrojů. Od běžné 

sériové řady SL se soustruh liší pouze dopravníkem třísek, který na původní sérii SL 

byl šnekový. Zařízení však nesplňovalo požadavky odsunu třísek, a proto byl instalován 

pásový dopravník třísek, který je do strojů instalován pouze jako volitelná výbava. 

Montáž provedla autorizovaná firma, která zajišťuje údržbu a servis strojních 

zařízení HAAS pro společnost Rotagear a.s. Řídicí systém HAAS obsahuje pokročilé 

řízení nástrojů, ovládání jedním tlačítkem, 15" barevný monitor LCD a USB port. 

Vyobrazení soustruhu HAAS SL – 40 na pracovišti společnosti Rotagear a.s. 

zobrazuje obrázek 12.[44][46] 
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Obrázek 12 Soustruh HAAS SL - 40, pracoviště Rotagear a.s. 

Soustruh HAAS SL – 40 zabírá půdorysnou plochu o rozměrech 169" x 94,95" 

(4293 mm x 2412 mm). Váha soustruhu se všemi provozními kapalinami 

je přibližně 11 tun. Standardní vybavení sériové řady soustruhů HAAS SL zobrazuje 

obrázek 13. 

 

Obrázek 13 Popis částí soustruhu HAAS série SL, převzato a upraveno [44] 
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Soustruh HAAS SL – 40 je opatřen bezpečnostním krytováním, 

na které se vztahuje norma [40]. Kryty musí být instalovány tak, aby zadržely 

nebo zabránily působení úlomků, třísek, kapalin a dílů, které mohou být uvolněny 

nebo vymrštěny ze stroje. Popis částí soustruhu bez ochranných krytů, uvádí obrázek 14. 

 

Obrázek 14 Popis soustruhu HAAS série SL bez bezpečnostních krytů, převzato 

a upraveno [44] 

Soustruh HAAS SL – 40 na pracovišti Rotagear a.s. má průměrnou denní dobu 

provozu 16 hodin. Tento stroj je připojen k rozvodu tlakového vzduchu přes regulátor 

tlaku. Zařízení také přes jednotku hydraulického výkonu udržuje požadovaný tlak k upnutí 

výrobku ve sklíčidle. Tento tlak je nastavitelný. Mění se podle různorodosti obrobků, 

které se v zařízení opracovává tak, aby nedošlo k deformaci obrobku při upínání. 

Teplota v pracovním prostoru se pohybuje v rozmezí, které většinou limituje aktuální 

situace mikroklima na pracovišti. Množství tepelné energie uvolňující se do pracovního 

prostoru se v důsledku častého otevírání dveří stroje znatelně neprojeví na zvýšení měřené 

teploty ve stroji. Parametry soustruhu na pracovišti Rotagear a.s. zobrazuje tabulka 3 – 

provozní stavy stroje. 
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Tabulka 3 Provozní stavy soustruhu HAAS SL – 40 [44] 

Provozní tlak sklíčidla PSI 50 - 300 

kPa 335 - 2068 

Tlak na regulátoru tlaku vzduchu PSI 85 

kPa 586 

Tlak vzduchového potrubí PSI 218 

kPa 1500 

Průměrná teplota pracovního prostoru °C 23,7 

Denní doba provozu  hod 16 

Soustruh na pracovišti Rotagear a.s. je vybaven odsávacím a filtračním zařízením 

Losma Darwin 1200. Toto zařízení je určeno pro odsávání a filtraci olejových par 

a mlhoviny. Filtr Darwin pomocí odstředivky převádí páry oleje do kapalné podoby, 

shromažduje drobné kapénky oleje a pomocí odtokové pumpy je vrací zpět do zásobníku 

řezné kapaliny. Parametry odsávacího zařízení uvádí tabulka 4. 

Tabulka 4 Parametry odsávacího a filtračního zařízení Losma Darwin 1200 [53] 

Motor [V/Hz] 400/50 

Otáčky [ot/min] 2 800 

Výkon [kW] 1,5 

Odsávané množství [m
3
/h] 1 250 

Podtlak [Pa] 1 100 

Průměr sacího otvoru [mm] 150 

Hlučnost [dBA] 76 

Váha [kg] 35 

Vlhkost pracovního prostředí [%] 30 - 85 

Filtrační zařízení je osazeno na vnějším plášti soustruhu. K plášti je připevněno 

pomocí nosné konstrukce, která brání přenosu vibrací. Zařízení odsávání a filtrace 

soustruhu HAAS SL – 40 na pracovišti Rotagear a.s. zobrazuje obrázek 15. 



 

38 

 

 

Obrázek 15 Odsávací a filtrační zařízení Losma Darwin 1200 

Pro námi řešenou problematiku je důležité znát objem pracovního prostoru 

soustruhu HAAS SL – 40. Tento objem bude vypočítán z plochy boční stěny a délky 

pracovního prostoru. Pracovní prostor a jeho dimenze zobrazuje obrázek 16. 

 

Obrázek 16 Dimenze pracovního prostoru soustruhu HAAS SL – 40 
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Z hlediska řešené problematiky požární ochrany bylo shledáno, že soustruh 

není v současné době chráněn žádným požárně bezpečnostním prvkem. Strojní zařízení 

je v případě požáru malého rozsahu hašeno práškovým hasicím přístrojem. 

V požárních poplachových směrnicích pracoviště Rotagear a.s. je uvedena 

povinnost ohlašovat požár. Při školení požární ochrany jsou zaměstnanci seznámeni 

se směrnicí a požadavkem na okamžité uhašení požáru malého rozsahu. Pokud je požár 

svým rozsahem obsluhou nezvládnutelný, musí být neprodleně ohlášen na ohlašovnu 

požárů hasičského záchranného sboru. V požárně poplachové směrnici jsou zmíněny 

povinnosti pro vedoucí zaměstnance. Ostatní osoby, které se vyskytují na pracovišti, 

je neprodleně opustí. 

Mezi povinnosti vedoucích zaměstnanců patří vypnutí elektrického proudu, 

zajištění hořlavých komponentů, které mohou zvyšovat šíření požáru. 

Další povinností je organizování a řízení evakuace osob a majetku z prostor dílny 

a kanceláří. Dle možností také zajišťují odjezd motorových vozidel z místa ohrožení. 

Požární poplachová směrnice neobsahuje specifické organizační opatření, 

které se týká výhradně strojních zařízení. 

6.1.1 Bezpečnost soustruhu HAAS SL - 40 

Společnost HAAS Automation Inc. při výrobě postupuje dle výrobních 

norem OHSA a ANSI. Předpisy OSHA (European agency for safety and health at work) 

jsou nejvýznamnějšími evropskými právními předpisy o ochraně pracovníků před riziky 

souvisejícími s chemickými činiteli, karcinogenními látkami (včetně azbestu 

nebo dřevěného prachu) mutagenními látkami a biologickými činiteli. 

Zaměstnavatelé v EU musejí ze zákona chránit své pracovníky před poškozením 

nebezpečnými látkami na pracovišti. Zaměstnavatelé musejí provádět hodnocení rizik 

a jednat podle jejich výsledků.[44] 

Předpisy ANSI jsou normovými předpisy, které se využívají ve Spojených 

státech amerických. Normy ANSI vydává American National Standards Institute. 

Tyto dokumenty se zabývají rozsáhlou problematikou technických pravidel a požadavků 

v různých oblastech techniky, podobně jako např. normativní předpisy EU. 
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Soustruh HAAS SL – 40 je vyroben na základě předpisů: 

 OSHA 1910.212 - Všeobecné požadavky pro všechny stroje, 

 ANSI B11.5-1984 (R1994) Soustruhy, 

 ANSI B11.19-2003 Provozní kritéria pro bezpečnostní kryty, 

 ANSI B11.22-2002 Bezpečnostní požadavky pro obráběcí centra a automatické, 

numericky ovládané obráběcí stroje, 

 ANSI B11.TR3-2000 Vyhodnocování rizik a snižování rizik – pomůcka 

pro odhadování, vyhodnocování a omezování rizik spojených s obráběcími stroji. 

Výrobce tohoto strojního zařízení garantuje, že zařízení splňuje požadavky, 

které jsou na ně kladeny na území EU. 

Jmenovitě výrobce uvádí tyto předpisy EU: 

 Směrnice o strojním zařízení 2006/42/ES, 

 Směrnice o elektromagnetické slučitelnosti 2004 / 108 / EC, 

 Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC. 

Doplňující normy: 

 EN 60204-1:2006/A1:2009, 

 EN 614-1:2006+A1:2009, 

 EN 894-1:1997+A1:2008, 

 EN 13849-1:2008/AC:2009, 

 EN 14121-1:2007. 

Splnění požadavků pro uvedení soustruhů HAAS na trh EU stvrzuje výrobce 

prohlášením o shodě. Prohlášení o shodě uvádí příloha 8. Toto prohlášení o shodě se však 

nevyjadřuje k tomu, zda byla provedena analýza stroje podle ČSN EN 13478+A1, 

není tedy jasné, jakým způsobem bylo řešeno posouzení stroje z hlediska požární ochrany. 

Podle normy ČSN EN ISO 23125, s ohledem na relevantní nebezpečí, 

jsou soustruhy děleny do čtyř různých skupin, některé skupiny jsou pak dále děleny 

dle velikosti na malá a velká strojní zařízení. 

Dle normy [40] je soustruh HAAS SL - 40 zařazen do skupiny 3 – číslicově řízené 

soustruhy a soustružnická centra malá. Dle této normy je také pro soustruhy této třídy 

řešena problematika bezpečnosti. 
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6.2 Požárně technické charakteristiky řezných kapalin a maziv 

Při procesu obrábění se ve firmě Rotagear a.s. řezné kapaliny, které vytvářejí 

převážnou většinu množství hořlavých látek stroje. Ostatní hořlavé kapaliny, 

které obsahuje toto strojní zařízení, tvoří pouze stopové množství. 

Na pracovišti se používají řezné kapaliny, které vyrábí společnost Blaser 

Swisslube CZ, s.r.o. Pro běžné procesy obrábění se používá emulze Blasocut BC 25 

v 6% roztoku s vodou. Tato řezná kapalina je univerzálním výrobkem určeným pro lehké 

a střední obrábění litiny, oceli a slitin hliníku. Bližší specifikace Blasocutu BC 25 

uvádí příloha 5. 

Pro procesy více náročné na specifické řezné podmínky je používána řezná 

kapalina Blasomill 10. Tato řezná kapalina se používá neředěná. Podíl minerálních olejů 

v této kapalině je podle bezpečnostního listu až 85%. Podrobnější informace o kapalině 

uvádí bezpečnostní list – příloha 6. 

Dalšími hořlavými látkami soustruhu HAAS SL – 40, jsou mazací 

provozní kapaliny. Tyto kapaliny jsou maziva Mobil Vactra NO 2, Mobil SHC626, 

Mobil DTE – 25.[42] [44] 

Tabulka 5 uvádí jednotlivé kapaliny soustruhu, systém kde se tyto kapaliny 

vyskytují, množství, které se ve stroji vyskytuje a teplotu vzplanutí těchto kapalin. 

Tabulka 5 Provozní a řezné kapaliny soustruhu HAAS SL – 40 [44] 

Systém Mazivo Množství [l] 
Teplota 

vzplanutí [°C] 

Cesta pro mazivo a stlačený vzduch Mobil Vactra NO 2 2,2 194 

Převodovka Mobil SHC626 2,3 236 

Revolverová hlavice Mobil DTE -25 3,8 200 

Chlazení  Blasocut BC 25 360 130 

Chlazení Blasomill 10 360 171 

Na základě výše uvedených teplot vzplanutí vyplývá, že hořlavé kapaliny patří 

do 4. třídy nebezpečnosti. 

6.3 Obráběný materiál 

Ve společnosti Rotagear a.s. se opracovává mnoho druhů oceli, které musí splňovat 

přísné požadavky na houževnatost a tvrdost. Výrobky, které se zpracovávají, 



 

42 

 

jsou především díly pro automobilový průmysl. Obrázek 17 uvádí příklad výrobků, 

který je vyráběn na pracovišti společnosti Rotagear a.s. 

 

Obrázek 17 Tažné zařízení pro nákladní automobily (čep s podporou) [46] 

Při obrábění je z polotovaru odřezávána tříska. Obrázek 18 zobrazuje barevné 

spektrum třísek, které vznikly při obrábění na pracovišti Rotagear a.s. Fotografie byla 

pořízena v odpadní nádobě na třísky, při výrobě čepů pro tažná zařízení. 

 

Obrázek 18 Odpadní materiál - tříska vznikající při obrábění, pracoviště Rotagear a.s. 
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Z obrázku je patrné, že tříska při obrábění podléhá nízkým i velmi vysokým 

teplotám. Třísky se proto zbarvují od barvy stříbrné, přes barvu zlatou až po odstíny barvy 

modré až fialové podle toho, jak účinně bylo provedeno chlazení procesu obrábění. 

Dle barevného spektra třísek je možné odvodit teplotu třísky, která při tomto procesu 

vzniká. Maximální teplota, která se vyskytovala v místě řezu při procesu obrábění, 

byla dle barevného spektra určena na 600 °C. Při zhodnocení teplot, které vznikají, 

a v důsledku přítomnosti hořlavé látky bude provedena analýza rizik. 

6.4 Analýza rizik 

Analýza rizik dle normy ČSN EN 13478+A1 je založena na zjištění, 

zda se ve strojním zařízení může vyskytnout požární nebezpečí, vlivem samotného zařízení 

nebo vlivem obráběného materiálu. Požární nebezpečí je hodnoceno podle možnosti 

výskytu nebezpečného souboru, který je složen z hořlavé látky, oxidačního prostředí 

a iniciačního zdroje. 

Hořlavá látka 

Hořlavá látka se jednoznačně při obrábění v provozu firmy a.s. vyskytuje. 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že hořlavými látkami v soustruhu jsou provozní kapaliny 

a řezné kapaliny. 

Dalším faktorem nebezpečí u hořlavé látky je její rozptýlení v pracovním 

prostoru stroje. Při obrábění je řezná kapalina pod tlakem nastřikována na rotující obrobek. 

Při nástřiku kapaliny na rotující plochu se její proud tříští o plochy obrobku, 

sklíčidla a také se dostává do přímého kontaktu s odletujícími třískami. Především vysoká 

rychlost rotujících částí proud kapaliny tříští, a tato kapalina se v pracovním prostoru 

rozptýlí ve formě mlhy. Materiál, který je opracováván (ocel) není vzhledem ke svému 

chemickému složení zdrojem požárního nebezpečí. 

Oxidační prostředek 

Strojní zařízení nepracuje pod ochrannou atmosférou ani není žádným způsobem 

hermeticky izolováno, tudíž je v tomto zařízení oxidačním prostředkem vzdušný kyslík. 

Jiné oxidační prostředky nejsou přítomny. 
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Iniciační energie 

Příklady zdroje vznícení/zapálení uvádí norma ČSN EN 13478+A1 v příloze A. 

Literatura [43] uvádí 13 typů zdrojů iniciace. Mezi tyto zdroje iniciace patří: 

horké povrchy, plameny a horké plyny, mechanicky vznikající jiskry, elektrická zařízení, 

rozptylové proudy, statická elektřina, úder blesku, vysokofrekvenční elektromagnetické 

vlny od 104 Hz do 3,1012 Hz, elektromagnetické vlny od 3,1011 Hz do 3,1013 Hz, 

ionizující záření, ultrazvuk, adiabatická komprese a rázové vlny, exotermické reakce. 

Byla provedena analýza výskytu zdrojů iniciace. Z výše uvedených zdrojů iniciace 

byly určeny zdroje, které by mohly být spojeny s provozem soustruhu HAAS SL – 40. 

Příloha 6 specifikuje tyto přítomné zdroje iniciace: 

 horké povrchy, 

 mechanicky vznikající jiskry, 

 elektrická zařízení. 

Horké povrchy byly určeny z důvodu vzniku tepelné energie v důsledku vysokého 

tření při procesu obrábění. Vznik mechanických jisker je s tímto procesem úzce spjat. 

Mechanické jiskry při obrábění vznikají často. Jejich vznik je zejména podmíněn druhem 

a jakostí obráběného materiálu. Elektrická energie je pro toto zařízení značně riziková. 

Mezi iniciační zdroje můžeme zahrnout zkrat, vady vodiče, uvolněný kontakt, nadměrný 

růst teploty při přetížení stroje. Vzhledem k místu výskytu hořlavé látky, kterou je možno 

iniciovat – pracovnímu prostoru stroje, jsou nebezpečným zdrojem iniciace určeny horké 

povrchy vznikající při procesu obrábění. 

Vyhodnocení analýzy rizik 

Ve strojním zařízení byla zjištěna přítomnost všech složek nebezpečného souboru. 

Podle normy ČSN EN ISO 23 125 mohou chladiva s obsahem oleje nad 15% způsobit 

nebezpečí požáru. Na základě informací z bezpečnostních listů bylo zjištěno, 

že řezná kapalina Blasomill 10 uvádí větší podíl olejové složky, než je možné požadovat 

za bezpečné. Při procesu obrábění vznikají teploty, které převyšují teploty vzplanutí řezné 

kapaliny Blasomill 10. Teploty vzplanutí řezných kapalin a teplotu, která vzniká 

při obrábění, uvádí tabulka 6. 
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Tabulka 6 Teploty vzplanutí řezných kapalin a teplota při obrábění [45] 

Hořlavá kapalina Teplota obrábění [°C] Teplota vzplanutí [°C] 

Blasocut BC 25 (6% vodní emulze) 
600 

130 

Blasomill 10 171 

Na základě srovnání teploty vzplanutí, teploty při obrábění a přítomnosti 

oxidačního prostředku bylo zhodnoceno, že se ve stroji HAAS SL – 40 vyskytuje vysoké 

riziko požáru. Proto budou navržena opatření pro minimalizaci tohoto rizika. 

Podle rozhodovacího procesu, který je uveden v normě ČSN EN 13478+A1, 

byl proveden následující postup pro výběr opatření: 

Na základě zjištění, že ve strojním zařízení existuje požární nebezpečí, 

bylo postoupeno k otázce, zda je možno očekávat zranění osob. 

Důsledkem požáru uvnitř stroje dochází k nárůstu tlaku, který může být pro prvky 

strojního zařízení destruktivní. Tyto prvky by mohly ohrozit osoby, které se vyskytují 

na pracovišti. Současně též hrozí pro tyto osoby nebezpečí zranění důsledkem vyšlehnutí 

plamenu ze strojního zařízení. Zranění osob předpokládáme, a proto je nutné toto zařízení 

zabezpečit automatickým hasícím systémem a poplachovým systémem začátku požáru. 

Obrázek 19 uvádí grafické znázornění postupu, který byl proveden. 
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Obrázek 19 Volba zařízení požární prevence a požární ochrany, integrovaného systému 

detekce požáru a protipožárního systému, CNC soustruh HAAS SL - 40 
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Pro zřetelné znázornění rizika, které ve strojním zařízení vzniká, jsou zařazeny 

obrázky, které zobrazují následky požáru obráběcího stroje. Obrázek 20 znázorňuje požár 

v obráběcím stroji. Ve stejném okamžiku, kdy byla pořízena fotografie požáru, 

byl také pořízen i snímek termokamerou, který uvádí obrázek 21. 

 

Obrázek 20 Požár v obráběcím stroji [52] 

 

Obrázek 21 Požár v obráběcím stroji, snímek z termokamery [52] 
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Důsledky požáru se projeví také na konstrukci stroje. Jako názorný příklad 

těchto důsledků je uveden obrázek 22, který demonstruje ničivou sílu požáru na zařízení, 

zejména pak na elektroinstalaci stroje. 

 

Obrázek 22 Důsledek požáru na elektroinstalaci obráběcího stroje [52] 
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7 Návrhy opatření 

Při hodnocení provozu soustruhu HAAS SL - 40 bylo zjištěno požární riziko 

v důsledku jeho činnosti. Na základě zjištění požárního rizika se postupuje 

podle rozhodovacího procesu pro výběr zařízení požární prevence a požární ochrany 

dle normy ČSN EN 13478+A1. 

7.1 Technická opatření 

Na základě zjištění možného zranění osob, byl rozhodovacím procesem, 

podle normy [40], vybrán automatický hasicí systém. Toto zařízení požární prevence 

a požární ochrany, které bude doplněno poplachovým systémem začátku požáru. 

V současné době není soustruh chráněn žádným požárně bezpečnostním prvkem. 

Strojní zařízení je v případě požáru malého rozsahu hašeno práškovým hasicím přístrojem. 

7.1.1 Navrhovaná opatření 

Opatření, která vyplývají z normy ČSN EN 13478+A1 pro toto strojní zařízení, 

jsou v zásadě technická opatření, která požár zaznamenají a následně jej uhasí, 

zároveň upozorňují na výskyt požáru, případně provádějí další funkce, 

které zajišťují bezpečnost stroje. 

Požární zabezpečení pracoviště Rotagear a.s. hasicími přístroji je současně řešeno 

práškovými hasicími přístroji. Vzhledem k technologii, která se zde vyskytuje, není prášek 

jako hasicí látka optimální variantou. V případě aplikace práškového hasiva v CNC stroji 

by došlo k velkému znečištění stroje a řezných kapalin. Zabezpečení pracoviště by mělo 

být zajištěno hasicími přístroji s hasivem CO2. 

Podle požadavků normy ČSN EN 13478+A1 bude také navržen automatický hasicí 

systém pro CNC soustruh HAAS SL – 40. 
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Automatický hasicí systém 

Navrhovaným technickým opatřením pro soustruh HAAS SL – 40 je automatický 

hasicí systém. 

Tento systém v provedení zahrnuje prvky: 

 IR a UV detektory požáru, 

 zařízení signalizující poplach, 

 řídící a sdělovací zařízení, 

 spouštěcí jednotky, 

 zásobní jednotky hasicího prostředku, 

 rozváděcí potrubí a trysky, 

 ruční ovládací panel. 

Minimální funkce, které musí systém plnit, dle normy [40]: 

 detekce požáru co nejdříve (10 – 100 ms), 

 spuštění poplachového signálu, 

 automatické spouštění hasicího prostředku, 

 signál sdělující spuštění systému, 

 spouštění bezpečnostních funkcí. 

Princip funkce automatického hasicího systému 

Princip automatického hasicího systému spočívá na zjištění projevu požáru 

v chráněném prostoru. Projevy požáru zjišťují čidla – detektory, které pracují na různých 

fyzikálních principech. Pro naši problematiku bude detektor pracovat na systému zjištění 

přítomnosti infračerveného nebo ultrafialového záření. Detektor, který vyhodnotí, 

že v chráněném prostoru se vyskytuje požár, vyšle signál ústředně. Ústředna signál 

zpracuje, vyhodnotí, a pokud se jedná o signalizaci požáru, spustí akustickou a světelnou 

signalizaci. Ústředna současně také vyšle signál pro otevření rychloventilu tlakové láhve. 

Poté dochází za pomoci trysek k rozptýlení hasební látky do chráněného prostoru. 

Systém by také řešil vypnutí celého stroje a jeho odpojení od zdroje elektrického proudu. 

Pro bezpečnou funkci tohoto systému je nutné zajistit čistotu detektorů. 

Proto se ke každému čidlu přivádí stlačený vzduch, který čidlo ofukuje 

a udržuje je v čistotě. Dalším bezpečnostním prvkem je ruční tlačítko, kterým může spustit 
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hasicí systém obsluha stroje. Schéma automatického hasicího systému obecného 

CNC stroje uvádí obrázek 23. 

 

Obrázek 23 Schéma automatického hasícího systému, pro obecné CNC zařízení 

Návrh automatického hasicího systému 

Zásadním parametrem pro návrh automatického hasicího systému jsou dimenze 

pracovního prostoru stroje. Plošná velikost boční stěny soustruhu je 2,14 m
2
. 

Nákres pracovního prostoru zobrazuje obrázek 24. 

 

Obrázek 24 Nákres pracovního prostoru soustruhu HAAS SL – 40 

Objem prostoru bude vypočítán na základě součinu plochy 

a délky pracovního prostoru. V pracovním prostoru se nachází revolverová hlavice 
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soustruhu a sklíčidlo. Objem těchto částí bude zanedbán. Objem těchto součástí soustruhu 

bude brán jako objem nebezpečného prostoru. Při výpočtu dojde pouze k malému zkreslení 

objemu hasební látky, která by zabírala sumu objemů jednotlivých součástí stroje. 

Navýšením objemu hasební látky se návrh přiklání k vyšší bezpečnosti – dimenzujeme 

větší množství hasební látky. Pracovní prostor je opatřen bezpečnostním krytováním. 

Otevřené plochy zařízení nemá. Odsávání pracovního prostoru musí být v případě aktivace 

hasicího zařízení při požáru zajištěno okamžitým oddělením. 

Návrh automatického hasicího systému je proveden podle normy ČSN ISO 6183 – 

Hasicí zařízení – Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech – 

Návrh a instalace. Návrhy tohoto systému uvádí také normy ČSN EN 13 478+A1 

a ČSN EN ISO 23 125. V zahraničí se návrhy hasicích systémů na CO2 

zabývá např. německý předpis VdS 2093en – CO2 Fire Extinguishing Systéme – 

Planing and Installation. 

Všechny části hasicího systému musí být v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci). 

Schéma automatického systému, jak jej uvádí norma ČSN EN 13 478+A1 

zobrazuje příloha 12. Příklad rozhraní mezi soustruhem také uvádí norma 

ČSN EN ISO 23 125. Tento příklad zobrazuje příloha 13. Návrhy automatického hasicího 

systému u CNC soustruhu HAAS SL – 40 uvádí obrázek 25 a obrázek 26. 

 

Obrázek 25 Vyobrazení návrhu automatického hasicího systému, soustruh HAAS SL-40 
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Obrázek 26 Zobrazení návrhu automatického hasicího systému - vnitřní prostor, soustruh 

HAAS SL - 40 

Hasicí látka 

Hasivem pro CNC stroj byl vybrán oxid uhličitý (dále jen CO2). U CNC strojních 

zařízení je hlavní požadavek kladen na čistotu hasebního zásahu. Musíme brát v potaz to, 

že rozebrání a čištění stroje je velmi náročnou prací. Proto je potřeba určit pro zdolání 

požáru hasivo, které se volně rozplyne do prostoru, a které nezanechá žádné znečištění. 

Těmito hasivy jsou hasicí plyny, které oproti užívanému práškovému hasicímu prostředku 

nezanechávají zbytky hasiva v chráněném prostoru. Důležitým prvkem rozhodnutí 

pro každého investora je pořizovací cena hasicího média. Jiné hasební plyny, 

které se pro tyto účely používají (např. argon, inergen) jsou ve srovnání s CO2 nákladné. 

Hasivo také odpovídá požadavkům na hasební látky plynoucí z bezpečnostních listů. 

Hasební plyn CO2 se při aktivaci hasicího systému velmi rychle rozptyluje 

do prostoru a rovnoměrně zaplavuje chráněný prostor. Hasicí účinek tohoto plynu spočívá 

především ve snížení obsahu kyslíku v prostoru, kde se vyskytuje požár. 

Účinně tak s hořlavým souborem tvoří směs, ve které je koncentrace hořlavé látky 

tak malá, že již nehoří. Dalším hasicím účinkem CO2 je jeho chladící efekt. Plyn při hašení 

odebírá z prostoru teplo, a tak zpomaluje proces hoření. 
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Při výpočtu množství hasební látky bylo postupováno dle vztahu, 

který uvádí norma ČSN ISO 6183 – Hasicí zařízení – Hasicí zařízení na oxid uhličitý 

pro použití v objektech – Návrh a instalace. 

Výpočet množství hasební látky dle ČSN ISO 6183 uvádí rovnice 2: 

                   (2) 

             

              

                                        

 [47] 

 

Označení  Název veličiny Jednotka 

m množství hasiva [kg] 

Vv  objem chráněného prostoru [m
3
] 

Vz  vliv odsávání (vzduchotechniky) [m
3
] 

VG objem pevných konstrukcí [m
3
] 

Av celková plocha [m
2
] 

Aov otevřená plocha [m
2
] 

Kb koeficient podle druhu chráněného materiálu - 

 

Celkové množství hasiva dle normy norma ČSN ISO 6183 

bylo spočítáno na 8,71 kg. Podrobný výpočet uvádí příloha 10. Bude použit 1 kus tlakové 

láhve s hmotností 10 kg hasební látky. 

Výpočet hasiva dle ČSN ISO 6183 a podle předpisu VdS 2093en se v zásadě neliší. 

Rozdílné jsou pouze koeficienty objemu pracovního prostoru stroje. Ve srovnání 

s ČSN ISO 6183 má předpis VdS 2093en požadavky na větší množství hasební látky. 

Podrobný výpočet množství hasiva dle předpisu VdS 2093en uvádí příloha 11. 
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7.2 Organizační opatření 

Organizační opatření, která určuje zaměstnavatel, zajišťují pracovní řád pracoviště. 

Také je jimi zajišťována bezpečnost pracoviště. Mezi tyto opatření patří zákazy různých 

činností nebo naopak povinnost učinit požadovaný úkon. Při obsluze stroje, 

který je chráněn automatickým hasicím zařízením, musí být jasně specifikováno žádoucí 

a nežádoucí chování obsluhy stroje. 

7.2.1 Navrhovaná opatření 

Pro případ požáru v hale pracoviště Rotagear a.s. se bude postupovat ve shodě 

s poplachovou požární směrnicí, která je již v platnosti. Navrhovaná opatření 

se budou týkat pouze CNC soustruhu HAAS SL – 40. 

Při běžném provozu obsluha provádí běžné pracovní úkony. Do prostoru 

chráněného automatickým hasicím systémem nesmí vniknout žádný zdroj tepelného 

záření. Pro tento prostor musí být zavedeno opatření, které upozorňuje na nebezpečí 

spuštění hasicího systému. Obsluha a osoby pohybující se na pracovišti 

musí být seznámeny s tímto opatřením. Pracoviště musí být označeno tabulkami, 

které zakazují jakoukoli manipulaci s plamenem. Na pracovišti by měl zaveden zákaz 

kouření, mimo vyhrazená místa. Pokud tato opatření zaměstnavatel nestanoví 

pro celé pracoviště, musí být stanovena pro pracoviště soustruhu vzdálenost, 

ve které se nesmí manipulovat s plamenem a je zakázáno kouření. Tabulky zákazů činností 

pro celé pracoviště a pracoviště soustruhu HAAS SL – 40 uvádí obrázek 27. 

 

Obrázek 27 Bezpečnostní tabulky pro celé pracoviště Rotagear a.s. a pracoviště 

soustruhu HAAS SL – 40 [47] 
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V případě, kdy ve stroji vznikne požár a je spuštěn automatický hasicí systém, obsluha: 

 neprodleně opustí prostor pracoviště soustruhu HAAS SL – 40, 

 z bezpečné vzdálenosti sleduje, zda byl požár uhašen, 

 otevírá dveře haly pro odvětrání hasiva z pracoviště, 

 vyrozumí vedoucího pracovníka o spuštění automatického hasicího systému. 

V případě, kdy ve stroji vznikne požár a není spuštěn automatický hasicí systém, obsluha: 

 použije ruční tlačítkový hlásič pro spuštění hasicího systému,  

 neprodleně opustí prostor pracoviště soustruhu HAAS SL – 40, 

 z bezpečné vzdálenosti sleduje, zda byl požár uhašen, 

 otevírá dveře haly pro odvětrání hasiva z pracoviště, 

 vyrozumí vedoucího pracovníka o spuštění automatického hasicího systému. 
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8 Závěr 

Cílem práce bylo posoudit CNC soustruh HAAS SL – 40 ve společnosti 

Rotagear a.s. podle normy ČSN EN 13 478+A1 ve vztahu k nebezpečí požáru a navrhnout 

optimální řešení bezpečnostních opatření. 

Z výsledků analýzy rizik vyplynulo, že strojním zařízení je zdrojem 

vysokého rizika požáru. Nebezpečí požáru je zapříčiněno především řeznou 

kapalinou, která se v pracovním prostoru stroje nachází v podobě mlhy 

a důsledkem vysokých teplot, které vznikají při procesu obrábění. 

Na základě zjištění tohoto rizika jsem provedl návrh opatření technického 

a organizačního charakteru, které by zajistily vyšší bezpečnost ve společnosti. 

Hlavním technickým opatřením je navržení plynového automatického hasicího zařízení, 

podle normy ČSN ISO 6183 – Hasicí zařízení – Hasicí zařízení na oxid uhličitý 

pro použití v objektech – Návrh a instalace. 

Při posouzení strojního zařízení jsem zjistil následující nedostatky. 

Zabezpečení soustruhu HAAS SL – 40 z hlediska požární ochrany je nedostatečné. 

Další rozpor s bezpečností stroje jsem shledal v prohlášení o shodě. Toto prohlášení 

o shodě soustruhu HAAS SL – 40 neuvádí, zda byla provedena analýza podle normy 

ČSN EN 13 478+A1. Není tedy jasné, jakým způsobem bylo řešeno posouzení stroje 

z hlediska požární ochrany. Tímto dochází k porušení základních předpisů ČR a EU 

v oblasti bezpečnosti.  
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