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Předmluva

Tento dokument (EN 618:2002+A1:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 148 „Zařízení
a systémy pro kontinuální dopravu“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě se nejpozději do června 2011 musí udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, se musí zrušit nejpozději do června 2011.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) neodpovídá za stanovení jakýchkoliv nebo i všech
patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2010-11-09.

Tento dokument nahrazuje EN 618:2002.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tato evropská norma byla vytvořena na základě mandátu daném CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

Vztahy se směrnicemi EU jsou uvedeny v příloze ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí této normy.

„!vypuštěný text"“

Tato norma tvoří část skupiny pěti norem, jejichž seznam je uveden níže:

EN 617 Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu – Bezpečnostní požadavky na elektromagnetickou



kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících
a násypkách.

EN 618 Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu – Bezpečnostní požadavky a požadavky na
elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech,
zásobnících a sýpkách.

!EN 619" Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu – Bezpečnost a požadavky EMC na zařízení pro
mechanickou manipulaci manipulačních jednotek.

EN 620 Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou
kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál.

EN 741 Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu – Bezpečnostní požadavky na systémy a jejich
součásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů.

„!vypuštěný text"“

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

Úvod

Tato evropská norma je norma typu C podle definice EN 1070.

Zařízení, jichž se tato norma týká a rozsah, jakým jsou pokryta nebezpečí jsou uvedeny v předmětu
této normy.

Pro celý kontinuální manipulační systém (stroj) je třeba vzít v úvahu EN 617, EN 620 a EN 741.

Při tvorbě této normy bylo předpokládáno, že:

zařízení ovládají pouze vhodně vyškolené osoby;●

všechny části zařízení bez specifických požadavků v této normě jsou:●

navrženy podle obvyklých technických metod a výpočetních postupů (např. pro mobilní zařízení●

FEM 2 131/2 132 nebo ISO 5049-1, ) včetně všech poruchových stavů;
vyrobeny z materiálů odpovídající pevnosti a kvality pro uvažované použití, při vzetí v úvahu všech způsobů●

poruch, použitím ověřených způsobů návrhů a vhodných bezpečnostních koeficientů;
jako části stroje nejsou použity škodlivé materiály jako je azbest;●

komponenty budou udržovány v dobrém a provozuschopném stavu podle instrukcí výrobce, aby byly udrženy●

specifikované zdravotní a bezpečnostní charakteristiky během životnosti;
konstrukcí nosných prvků je zajištěna bezpečnost při provozu zařízení pro rozsah zatížení od nuly do 100●

% jmenovitých parametrů;
se uskuteční dohoda mezi výrobcem1) a uživatelem, týkající se materiálových charakteristik (viz poznámka 1)●

a specifických podmínek užití a míst užití strojního zařízení ve vztahu ke zdraví a bezpečnosti;
místo instalace je přiměřeně osvětleno.●

POZNÁMKA 1 Pro popis sypkých materiálů je možné se odkázat na dokumenty FEM 2581/2 582 a ISO
3435.

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.

1 Předmět normy

1.1 Tato norma pojednává o technických požadavcích pro minimalizaci rizik způsobených
nebezpečími uvedenými v kapitole 4, která mohou vzniknout při provozu a údržbě mechanického
manipulačního zařízení definovaného v 3.1 až 3.3 a která jsou navržena pro kontinuální dopravu
sypkých materiálů z míst(a) nakládky do míst(a) vykládky. Obecně se rovněž vztahuje na zabudované
zařízení do strojů nebo na zařízení ke strojům připojené. Tato norma pojednává o technických
požadavcích na EMC. 

1.2 Tato norma se nevztahuje na:

kontinuální manipulační zařízení a systémy pro povrchové hnědouhelné doly;●

kontinuální manipulační zařízení pro hlubinou těžbu;●

stroje pro hloubení a kopání tunelů;●

stroje na zpracování a třídění sypkých materiálů jako jsou např. rozmělňovače, drtiče, třídiče;●

pevné pásové dopravníky pro sypké matriály; ty jsou pokryty !EN 620:2002+A1:2010";●

pevné pneumatické manipulační zařízení; tato zařízení a systémy jsou pokryty EN 741;●

na rozhraní mezi pojednávaným strojním zařízením v této normě a pevnými pásovými nebo pneumatickými●

dopravníky.

1.3 Tato norma neuvádí žádné další požadavky pro:

použití ve veřejných prostorech nebo pro dopravu osob;a.
zařízení neustále se pohybující, plovoucí a namontovaná na lodi;b.
dopravníky vyžadující z hygienických důvodů vysokou úroveň čistoty, např. při přímém styku s potravinamic.
nebo léčivy;
přepravu zařízení;d.
nebezpečí způsobená vibracemi;e.
použití v podmínkách okolní teploty pod – 20 °C a nad + 40 °C;f.
účinky větru na pevnost a stabilitu;g.
nebezpečí vznikající z manipulace se specifickými nebezpečnými materiály (např. výbušniny, radioaktivníh.
materiály);
nebezpečí vznikající kontaktem nebo vdechnutím škodlivých tekutin, plynů, mlh, kouřů a prachů;i.
biologická a mikrobiologická (virová a bakteriální) nebezpečí;j.
nebezpečí způsobená tepelným zářením od manipulovaných materiálů;k.
nebezpečí způsobená provozem v elektromagnetických polích mimo rámec EN 61000-6-2;l.
nebezpečí způsobená provozem podle speciálních předpisů (např. výbušná prostředí);m.
nebezpečí způsobená hlukem;n.
nebezpečí způsobená použitím zdrojů ionizujícího záření (např. měřící zařízení);o.
nebezpečí způsobená hydraulickým zařízením;p.
nebezpečí způsobená nevhodným osvětlením ovládacích kabin;q.
riziko spojené se zvedáním ovládacích míst;r.
nebezpečí týkající se kontaktu nebo vdechnutí škodlivých tekutin, plynů, mlh, kouřů a prachů.s.

1.4 Bezpečnostní požadavky se použijí na zařízení a systémy uvedené na trh po datu vydání této
normy.

POZNÁMKA 1 Požadavky této normy mohou být použity pro srovnatelné stroje, se stejnými riziky,
mimo předmět této normy.
POZNÁMKA 2 Směrnice 94/9/EC, týkající se zařízení a ochranných systémů uvažovaných pro použití
v potenciálně výbušném prostředí se může použít na typy strojů nebo zařízení pokrytých touto
evropskou normou; současná norma neuvažuje se zajištěním prostředků shody se základními



zdravotními a bezpečnostními požadavky Směrnice 94/9/EC.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


