Kontrolní test
Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci
1. Obsluhující stroje musí nosit pracovní oblek:
a) Je jedno jaký, hlavně když má upnuté rukávy, pokrývku hlavy a předepsanou obuv
b) Musí nosit nepoškozený pracovní oblek bez volně vlajících částí s přiléhajícími rukávy
a nohavicemi
c) Může nosit i plášť, ale jen v tom případě, není-li volný a má-li důkladně upnuty rukávy
d) Stačí, když má jen předepsanou pracovní blůzu, která je řádně upnutá a dostatečně
chrání obsluhujícího proti odletujícím třískám

2. Při práci na soustruhu musí obsluhující vždy používat:
a)
b)
c)
d)

Pokrývku hlavy, která zakryje volně vlající vlasy a ochranu očí
Pokud má krátké vlasy, nesmí pokrývku používat
Stačí, když použije jen síťku
Pokud neodletují třísky, nemusí pokrývku hlavy používat

3. Používání pracovní obuvi:
a) U stroje není vždy předepsána pracovní obuv, záleží na charakteru prováděné práce
b) Pokud pracovník pracuje s umělou hmotou, je možno nosit botasky nebo páskovou
obuv, protože nemůže dojít k propálení ponožek od odletujících třísek
c) Pokud pracovník řeže na soustruhu závity očkem nebo závitníkem, nemusí nosit
předepsanou obuv, protože se nemůže nic stát
d) Při práci na stroji je předepsáno nosit vhodnou pracovní obuv

4. Při obsluze stroje není dovoleno:
a)
b)
c)
d)

Nosit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, náhrdelníky apod.
Nosit pouze prstýnky a hodinky
Je-li oděv důkladně upnut až ke krku, může se nosit i náhrdelník
Mohou se nosit náramkové hodinky, jen v tom případě, má-li je obsluhující důkladně
upnuty pod upnutými rukávy

5. Použití ochranných rukavic:
a) Nesmí se používat, pokud je stroj v chodu
b) Můžou se používat jen v tom případě, když při obrábění odletují žhavé třísky, které
pálí do rukou
c) Kdykoli to uznám za vhodné
d) Pouze v tom případě, abych si prací nezamazal ruce

6. Před zahájením práce se musí:
a)
b)
c)
d)

Provést kontrola, zda je stroj dobře vyčištěn a zda není poškozen
Kontrola se neprovádí v tom případě, když pracující den před tím na stroji pracoval
Provést jen kontrolu, zda není stroj poškozen, aby nevznikl úraz
Provést důkladná kontrola stroje, včetně namazání

7. Mazání, čištění stroje:
a) Při ručním mazání, čištění nebo opuštění stroje se musí stroj zastavit hlavním
vypínačem
b) Při mazání, čištění nebo opuštění stroje musí být stroj v klidu, aby nedošlo k úrazu
c) Stroj se nemusí vůbec mazat, protože je mazán centrálně
d) Nemusí vždy vypínat hlavní vypínač, stačí, když stroj vypneme spojkovou pákou

8. Výměna nástrojů, měření:
a) Při výměně nástrojů musíme dávat pozor, abychom nebyli poraněni otáčejícím
sklíčidlem
b) Při výměně nástrojů nebo měření (není-li tato činnost prováděna automaticky) musí
se zastavit vřeteno a nástroj a nástroj odsunout do bezpečné vzdálenosti
c) Při výměně nástrojů nebo měření musíme vždy vypnout hlavní vypínač
d) Nemusíme stroj zastavovat v tom případě, když nástroj odsuneme do dostatečné
vzdálenosti od točícího se materiálu

9. Upínací zařízení:
a) Do upínacího zařízení je dovoleno upínat jakýkoliv druh a velikost materiálu
b) Do upínacího zařízení je dovoleno upínat jen tak velký materiál, jaký se tam vejde
c) Do upínacího zařízení je dovoleno upínat jen takový druh a velikost materiálu, který
byl schválen normou ČSN
d) Do upínacího zařízení je dovoleno upínat jen takové předměty, pro které je
konstruováno a jejichž tvary a velikost zaručují dokonalé upnutí

10. Upínání materiálu:
a) K upínání se musí používat vhodné a nepoškozené nářadí. Není dovoleno nechávat
upínací klíče zasunuty v upínacím zařízení, i když je v klidu nebo k vyvození větší síly
používat klíče s prodlouženou pákou
b) K upínání se musí používat nepoškozené nářadí. Pokud má obsluhující malou sílu,
může používat trubky, jako prodloužené páky, aby materiál byl dostatečně utažen
c) Pokud má obsluhující malou sílu pro utažení obrobku, může si zavolat na pomoc
spolupracovníka
d) Při upínání se musí používat pouze klíče schválené normou ČSN, čímž je zaručena
bezpečnost

11. Ochranné zařízení na stroji:
a) Není-li stroj vybaven ochranným zařízením proti odletujícím třískám, nesmím na stroji
pracovat
b) Není-li stroj vybaven ochranným zařízením proti odletujícím třískám, jsem povinen se
postavit ke stroji tak, abych nebyl zasahován odletujícími třískami
c) Není-li stroj vybaven ochranným zařízením proti odletujícím třískám, jsem povinen
používat ochranných pomůcek
d) Není-li stroj vybaven ochranným zařízením proti odletujícím třískám, neodletují-li při
obrábění třísky, nemusím používat ochranné pomůcky

12. Závady na stroji:
a) Eventuální závady na stroji musí pracovník ihned odstranit, aby nedošlo k úrazu
b) Závady a stroji musí pracovník oznámit svému nadřízenému, který je povinen zařídit
opravu
c) Eventuální závady na stroji nemusí pracovník hlásit, protože je to povinností mistra
provádět kontrolu
d) Eventuální závady na stroji nemusí být hlášeny v tom případě, když neohrožují
bezpečnost práce

13. Ochrana proti odletujícím třískám a odstřikování kapalin:
a)
b)
c)
d)

Pracovat jen tehdy, když není nikdo v blízkosti stroje
Vybavit stroj ochrannými kryty
Zamezit odletujícím třískám nebo odstřikování kapalin tím, že snížím otáčky stroje
Stačí jen upozornit spolupracovníka

14. Odstraňovat třísky za chodu stroje lze:
a)
b)
c)
d)

Pouze smetáčkem
Hadrem
Háčkem s ochranným štítkem rukou
Je zakázáno

15. Stanoviště stroje smí během provozu navštěvovat:
a)
b)
c)
d)

Pouze mistr
Nikdo
Kdokoliv, pokud to nebude dlouho zdržovat
Pouze spolupracovník, který se přišel na něco zeptat

