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EN 349 zavedena v ČSN EN 349+A1 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery



k zamezení stlačení částí lidského těla

EN 626-1 zavedena v ČSN EN 626-1+A1 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení – Snižování ohrožení
zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 1: Zásady a specifikace pro
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EN 626-2 zavedena v ČSN EN 626-2+A1 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení – Snižování ohrožení
zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 2: Metodologie návodu postupů
ověřování

EN 746-2:2010 dosud nezavedena

EN 842 zavedena v ČSN EN 842+A1 (83 3592) Bezpečnost strojních zařízení – Vizuální signály
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EN 953 zavedena v ČSN EN 953+A1 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty –
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EN 981 zavedena v ČSN EN 981+A1 (83 3593) Bezpečnost strojních zařízení – Systém akustických
a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů

EN 982 zavedena v ČSN EN 982+A1 (83 3371) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní
požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti – Hydraulika

EN 983 zavedena v ČSN EN 983+A1 (83 3370) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní
požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti – Pneumatika

EN 1037 zavedena v ČSN EN 1037+A1 (83 3220) Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení
neočekávanému spuštění

EN 1088 zavedena v ČSN EN 1088+A2 (83 3315) Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení
spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu

EN 1265:1999+A1:2008 zavedena v ČSN EN 1265+A1:2009 (04 0010) Bezpečnost strojních zařízení –
Zkušební předpis pro hluk pro slévárenské stroje a zařízení
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Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky
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EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 61310-1 zavedena v ČSN EN 61310-1 ed. 2 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení – Indikace,
značení a uvedení do činnosti – Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

EN 61310-2 zavedena v ČSN EN 61310-2 ed.2 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení – Indikace,
značení a uvedení do činnosti – Část 2: Požadavky na značení

EN ISO 4871 zavedena v ČSN EN ISO 4871 (01 1609) Akustika – Deklarování a ověřování hodnot
emise hluku strojů a zařízení

EN ISO 7731 zavedena v ČSN EN ISO 7731 (83 3591) Ergonomie – Výstražné signály pro veřejné



a pracovní prostory – Sluchové výstražné signály
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ISO 13850 zavedena v ČSN EN ISO 13850 (83 3311) Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové
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EN ISO 13857 zavedena v ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné
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Předmluva

Tento dokument (EN 1247:2004+A1:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 202
„Slévárenské stroje“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu
je nutno zrušit nejpozději do ledna 2011.

Existuje možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn odpovědným za identifikaci některých nebo všech těchto
patentových práv.

Tento dokument obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2010-05-20.

Tento dokument nahrazuje EN 1247:2004.

Začátek a konec textu, který byl nově zaveden nebo pozměněn změnou je v textu uveden značkami
!".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojené království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

!Tato evropská norma je norma typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100.

Příslušná strojní zařízení a rozsah zahrnutých nebezpečí, nebezpečných situací a událostí je uveden
v předmětu této evropské normy.

Pro stroje, které byly konstruovány a vyrobeny podle ustanovení této normy typu C platí, že pokud se
ustanovení této normy typu C odlišují od ustanovení, která jsou stanovena v normách typu A nebo B,
mají ustanovení této normy typu C přednost před ustanoveními jiných norem.

Pokud je v textu této evropské normy uveden příklad pro objasnění preventivního opatření, nemá být
tento příklad považován pouze za jediné možné řešení. Je dovolené každé jiné řešení, které vede ke
stejnému snížení rizika, pokud je tímto řešením dosažena stejná úroveň bezpečnosti.

Tato evropská norma předpokládá, že zařízení budou ovládána a udržována zacvičenými osobami."



1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje požadavky, které musí být splněny výrobcem, pro předvídatelná
významná nebezpečí na základě konstrukce, výroby a instalace, v průběhu uvedení do provozu,
provozu, údržby a vyřazení z provozu následujících strojů a zařízení, které jsou používány přímo nebo
nepřímo pro výrobu odlitků:

pánve;●

licí zařízení;●

odstředivé licí stroje k výrobě trub (pouze stroje s vodorovnou nebo nakloněnou rotační osou);●

plynulé a poloplynulé licí stroje pro neželezné kovy.●

Tento dokument stanovuje bezpečnostní požadavky podle následujících bodů:

ovládání;●

ochrana k zabránění:●

mechanickým nebezpečím, pohybu strojů a materiálu, vymrštění částí, materiálu, kapalin a plynů, imploze,●

stavební nestability;
elektrickým nebezpečím;●

výbuchu, požáru, opaření, kontaktu s horkými částmi (popálení), plyny a plameny;●

hluku a vibracím;●

tepelnému sálání;●

zdraví nebezpečných vedlejších zplodin, otravy, znečištění vzduchu obsluhy;●

naražení;●

újmy na zdraví pracovníka;●

střihu;●

stlačení;●

údržby, zajištění výstražných systémů.●

Předpokládá se, že

normální provoz zařízení, které spadá do předmětu normy, může zahrnovat zásah personálu;●

stroje jsou provozovány kompetentním a příslušně zaškoleným personálem;●

stroje jsou používány při přiměřeném osvětlení pracoviště podle místních předpisů nebo podle EN 12464-1.●

Tento dokument nestanovuje bezpečnostní požadavky pro sdružené stroje a přídavná zařízení,
zařízení na tavení, udržování teploty, sušení a/nebo vytápění, jeřábová zařízení, navijáky, dopravníky
nebo manipulační systémy, které mohou být součástí výše uvedeného zařízení, nebo specifické
ocelářské pánve nebo pánve jako součásti jeřábu nebo pánve licího stroje nebo nádoby, používané
pro přepravu tekutého kovu na veřejných komunikacích nebo plynulé a poloplynulé stroje na odlévání
oceli nebo ručně nošené pánve.

!Tento dokument se nevztahuje na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí
stroje, které byly vyrobeny před datem vydání této EN."

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


