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Předmluva  Foreword
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
je celo-
světová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy
obvykle vypracovávají technické komise ISO.
Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro
který byla vytvořena technická komise, má
právo být v této technické komisi zastoupen.
Práce se zúčastňují také vládní i nevládní
mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO
úzce spolupracuje s Mezinárodní
elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 ISO (the International Organization for
Standardization) is a worldwide federation of
national standards bodies (ISO member
bodies). The work of preparing Inter-
national Standards is normally carried out
through ISO technical committees. Each
member body interested in a subject for which
a technical committee has been established
has the right to be represented on that
committee. International organizations,
governmental and non-governmental, in liaison
with ISO, also take part in the work. ISO
collaborates closely with the International
Electrotechnical Commission (IEC) on all
matters of electrotechnical standardization.



Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu
a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1.
Zejména se má věnovat pozornost rozdílným
schvalovacím kritériím potřebným pro různé
druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl
vypracován v souladu s redakčními pravidly
uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2
(viz www.iso.org/directives).

 The procedures used to develop this document
and those intended for its further maintenance
are described in the ISO/IEC Directives, Part 1.
In particular the different approval criteria
needed for the different types of ISO
documents should be noted. This document
was drafted in accordance with the editorial
rules of the ISO/IEC Directives, Part 2.
www.iso.org/directives

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky
tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou
za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových právech identifikovaných
během pří-
pravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu
a/nebo v seznamu patentových prohlášení
obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 Attention is drawn to the possibility that some
of the elements of this document may be the
subject of patent rights. ISO shall not be held
responsible for identifying any or all such
patent rights. Details of any patent rights
identified during the development of the
document will be in the Introduction and/or on
the ISO list of patent declarations received.
www.iso.org/patents

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto
dokumentu se uvádí jako informace pro
usnadnění práce uživatelů a neznamená
schválení.

 Any trade name used in this document is
information given for the convenience of users
and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů
a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování
shody, jakož i infor-
mace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace WTO týkající se
technických překážek obchodu (TBT), jsou
uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword –
Supplementary information.

 For an explanation on the meaning of ISO
specific terms and expressions related to
conformity assessment, as well as information
about ISO,s adherence to the WTO principles
in the Technical Barriers to Trade (TBT) see
the following URL: Foreword – Supplementary
infor-
mation

Za tento dokument je odpovědná komise
ISO/TC 39 Obráběcí stroje, subkomise SC 10,
Bezpečnost.

 The committee responsible for this document
is ISO/TC 39, Machine tools, Subcommittee SC
10, Safety.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první
vydání (ISO 23125:2010), které zahrnuje menší
revizi. Také obsahuje Změnu ISO
23125:2010/Amd1:2012.

 This second edition cancels and replaces the
first edition (ISO 23125:2010), of which it
constitutes a minor revision. It also
incorporates the Amendment ISO
23125:2010/Amd1:2012.

Mezinárodní normy vytvořené ISO/TC 39/SC
10 ve spolupráci s CEN/TC 143 jsou speciálně
pro obráběcí stroje a doplňují relevantní normy
A a B v předmětu všeobecné bezpečnosti (viz
úvod ISO 12100 pro popis norem typů A, B a
C).

 The International Standards produced by
ISO/TC 39/SC 10 in collaboration with CEN/TC
143 are particular to machine tools and
complement the relevant A and B standards on
the subject of general safety (see Introduction
to ISO 12100 for a description of type-A,
-B and -C standards).

Tato mezinárodní norma byla připravena na
základě mandátu danému CEN Evropskou
komisí a Evrops-
kým sdružením volného obchodu a podporuje
splnění základních požadavků směrnice
(směrnic) EU.

 This International Standard has been prepared
under a mandate given to CEN by the
European Commission and the European Free
Trade Association, and sup-
ports essential requirements of EU
Directive(s).

Úvod  Introduction

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents


Tato mezinárodní norma byla vypracována jako
har-
monizovaná norma, aby byla jedním
z prostředků zajiš-
ťujících soulad se základními bezpečnostními
požadavky Směrnice pro strojní zařízení
Evropské Unie a s při-
druženými opatřeními ESVO.

 This International Standard has been prepared
to be a Harmonized Standard to provide one
means of conforming to the Essential Safety
Requirements of the Machinery Directive of
the European Union and associated EFTA
regulations.

Tato mezinárodní norma je norma typu C, jak
je sta-
noveno v ISO 12100:2010.

 This International Standard is a type-C
standard as defined in ISO 12100:2010.

Uvedené strojní zařízení a rozsah
předpokládaných nebezpečí, nebezpečné
situace a události, kterými se zabývá, je uveden
v předmětu této mezinárodní normy. Navíc
musí soustruhy vyhovovat příslušným ustano-
vením ISO 12100:2010 na nebezpečí, na která
se tato mezinárodní norma nevztahuje.

 The machinery concerned and the extent to
which hazards, hazardous situations and
events are covered is indicated in the Scope of
this International Standard. In addition,
turning machines shall comply as appro-
priate with ISO 12100:2010 for hazards which
are not covered by this International Standard.

Pokud ustanovení této normy typu C jsou
odlišná od těch, která jsou uvedena v normách
typu A nebo B, pak ustanovení této normy typu
C mají přednost před ustanoveními jiných
mezinárodních norem pro takové stroje, které
byly navrženy a vyrobeny v souladu s usta-
noveními této normy typu C.

 When provisions of this type-C standard are
different from those which are stated in type-A
or -B standards, the provisions of this type-C
standard take precedence over the provisions
of the other International Standards for
machines that have been designed and built in
accordance with the provisions of this type-C
standard.

Tato mezinárodní norma odkazuje na
„kategorie bez-
pečnosti“ stanovené v EN 954-1:1996 jako
odolnost vůči závadám a jejich následnému
chování v podmín-
kách závady společně s „úrovní vlastností“
stanovené v ISO 13849-1:2006 jako
pravděpodobnost nebezpečné poruchy za
hodinu. Je na rozhodnutí uživatele této
mezinárodní normy použít „kategorie
bezpečnosti“ nebo „úrovně vlastností“.

 This International Standard makes reference to
the “safety categories” in EN 954-1:1996 as
resistance to faults and their subsequent
behaviour in the fault condition together with
the “performance level” defined in ISO
13849-1:2006 in terms of probability of
dangerous failure per hour. It is the decision of
the user of this International Standard to apply
“safety categories” or “performance levels”.

Požadavky této mezinárodní normy jsou určeny
pro konstruktéry, výrobce, dodavatele
a dovozce strojů popsaných v předmětu normy.

 The requirements of this International
Standard con-
cern designers, manufacturers, suppliers and
importers of machines described in the Scope.

Tato mezinárodní norma také zahrnuje seznam
infor-
mativních položek, které musí být výrobcem
poskyt-
nuty uživateli.

 This International Standard also includes a list
of infor-
mative items to be provided by the
manufacturer to the user.

Požadavky na nový způsob provozu Režim
3 „režim obrábění s ručním zásahem“ budou
diskutovány v bu-
doucnu.

 The requirements for a new mode of operation,
Mode 3
“manual intervention machining mode” will be
dis-
cussed in the future.

 

1 Předmět normy  1 Scope



Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky
a/nebo opatření pro vyloučení nebezpečí nebo
omezení rizik v následujících skupinách
soustruhů a soustružnických centrech, která
jsou určena primárně pro tvarování kovu
obráběním.

 This International Standard specifies the
requirements and/or measures to eliminate the
hazards or reduce the risks in the following
groups of turning machines and turning
centres, which are designed primarily to shape
metal by cutting.

–    Skupina 1: Ručně ovládané soustruhy bez
čísli-
cového řízení.

 –    Group 1: Manually controlled turning
machines without numerical control.

–    Skupina 2: Ručně ovládané soustruhy
s omeze-
nou schopností číslicového řízení.

 –    Group 2: Manually controlled turning
machines with limited numerically controlled
capability.

–    Skupina 3: Číslicově řízené soustruhy
a soustruž-
nická centra.

 –    Group 3: Numerically controlled turning
machines and turning centres.

–    Skupina 4: Jednovřetenové nebo
vícevřetenové automatické soustruhy.

 –    Group 4: Single- or multi-spindle automatic
turning machines.

POZNÁMKA 1 Pro detailní informace
o skupinách strojů, viz definice 3.4 a povinné
a volitelné způsoby provozu v 3.3.

 NOTE 1 For detailed information on the
machine groups, see the definitions in 3.4 and
mandatory and optional modes of operation in
3.3.

POZNÁMKA 2 Požadavky této mezinárodní
normy jsou všeobecně použitelné pro všechny
skupiny soustruhů. Pokud jsou požadavky
použitelné pouze pro některou speciální sku-
pinu (skupiny) soustruhů, pak tato speciální
skupina (skupiny) je/jsou
specifikována/specifikovány.

 NOTE 2 Requirements in this International
Standard are, in general, applicable to all
groups of turning machines. If requirements
are applicable to some special group(s) of
turning machines only, then the special
group(s) of turning machine(s) is/are specified.

POZNÁMKA 3 Nebezpečí vzniklá při ostatních
procesech obrábění (např. při broušení
a zpracování laserem) jsou popsána v jiných
mezinárodních normách (viz Bibliografie).

 NOTE 3 Hazards arising from other
metalworking pro-
cesses (e.g. grinding and laser processing) are
covered by other International Standards (see
Bibliography).

Tato mezinárodní norma popisuje významná
nebez-
pečí uvedená v kapitole 4 a je použitelná i na
pomocná zařízení (např. na obrobky, nástroje
a zařízení pro upí-
nání, manipulační zařízení a zařízení pro
manipulaci s třískami), která jsou součástí
stroje.

 This International Standard covers the
significant hazards listed in Clause 4 and
applies to ancillary devices (e.g. for
workpieces, tools and work clamping devices,
handling devices and chip handling
equipment), which are integral to the machine.

Tato mezinárodní norma je také použitelná na
stroje, které jsou součástí automatické výrobní
linky nebo sou-
stružnické buňky, ve kterých vzniklá nebezpečí
a rizika jsou porovnatelná s nebezpečími se
stroji pracující samostatně.

 This International Standard also applies to
machines which are integrated into an
automatic production line or turning cell
inasmuch as the hazards and risks arising are
comparable to those of machines working
separately.

Tato mezinárodní norma také zahrnuje minimální
seznam důležitých bezpečnostních informací,
které výrobce musí poskytnout uživateli. Viz
z také ISO 12100:2010, obrázek 2, který
ilustruje vzájemnou odpovědnost výrobce
a uživatele za provozní bezpečnosti.

 This International Standard also includes
a minimum list of safety-relevant information
which the manufacturer has to provide to the
user. See also ISO 12100:2010, Figure 2,
which illustrates the interaction of manu-
facturer,s and user,s responsibility for the
operational safety.



Odpovědností uživatele je identifikovat
specifická nebez-
pečí (např. oheň a výbuch) a omezit s tím
spojená rizika, která mohou být kritická (např.
zda centrální systém odsávání pracuje
správně).

 The user,s responsibility to identify specific
hazards (e.g. fire and explosion) and reduce
the associated risks can be critical (e.g.
whether the central extraction system is
working correctly).

Tam, kde jsou zahrnuty také přídavné procesy
(fré-
zování, broušení, atd.) může být považována
tato mezi-
národní norma za základ pro požadavky
bezpečnosti; pro specifické informace viz
Bibliografie.

 Where additional processes (milling, grinding,
etc.) are involved, this International Standard
can be taken as a basis for safety
requirements; for specific information see the
Bibliography.

Tato mezinárodní norma platí pro stroje, které
jsou vyrobeny po datu vydání této mezinárodní
normy.

 This International Standard applies to
machines that are manufactured after the date
of issue of this Inter-
national Standard.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


