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Předmluva

Tento dokument (EN 415-1:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 146 Balicí stroje –
Bezpečnost, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2015 udělit 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 2015.



Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 415-1:2000+A1:2009.

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.

Tato část 1 z EN 415, Bezpečnost balicích strojů patří do řady dokumentů, jejíž další části jsou:

Část 2: Balicí stroje na předem zhotovené tuhé obaly;●

Část 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje;●

Část 4: Paletizátory a depaletizátory;●

Část 5: Přebalovací stroje;●

Část 6: Stroje na přebalování paletových jednotek;●

Část 7: Stroje na skupinové a sekundární balení;●

Část 8: Páskovací stroje;●

Část 9: Metody měření hluku pro balicí stroje, balicí linky a přídavná zařízení – stupeň přesnosti 2 a 3;●

Část 10: Všeobecné požadavky.●

Normy pro balicí stroje

Vhodná norma pro nalezení bezpečnostních požadavků pro konkrétní balicí stroj definovaný v kapitole
3 je uvedena v příloze A této normy.

POZNÁMKA Ve většině případů budou bezpečnostní požadavky nalezeny v některé části EN 415,
avšak pro několik málo strojů budou bezpečnostní požadavky nalezeny v jiné normě.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Balicí stroje jsou v Evropě široce používány ve stoupajícím počtu průmyslových odvětví. Vyskytuje se
u nich mnoho nebezpečí a mohou potenciálně způsobit vážná poranění.

Existuje značná škála balicích strojů, ale dosud nebyla mezinárodně odsouhlasena terminologie. To
vedlo ke zmatku při zprávách o úrazech a při výkladu úrazových a obchodních statistik. Účelem této
normy je jednoznačně nazvat a definovat každou skupinu balicích strojů. Ve většině případů budou
tyto názvy obecně používány, avšak v některých případech je obecně používaný název jedinečný,
obchodní název, nebo používaný k popisu více než jednoho výrazně rozdílného typu stroje. V těchto
případech bude stanoven méně známý název. Identifikace specifických strojů a jejich definice pomáhá
řádné aplikaci řady norem EN 415 a jiných norem, které mohou být vhodné pro balicí stroje.
Konstruktéři, výrobci, dodavatelé, dovozci, uživatelé, výkonné orgány a další zainteresované orgány
by měly podporovat použití této terminologie v této normě typu C pro zlepšení komunikace a vyhnutí
se zmatkům, zvláště při zprávách o úrazech a přípravě dokumentů požadovaných směrnicemi EU.



1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje oblast balicích strojů. Definované stroje spadají do následujících
hlavních skupin:

plnicí stroje●

uzavírací stroje●

etiketovací, dekorovací a označovací stroje●

stroje na čištění, sterilizaci, chlazení a sušení●

plnicí a uzavírací stroje●

kontrolní stroje●

stroje na manipulaci s obaly a jejich částmi●

tvarovací, plnicí a uzavírací stroje●

kartonovací stroje●

přebalovací stroje●

stroje na skupinové nebo sekundární balení●

paletizátory, depaletizátory a pomocná zařízení●

stroje na přebalování paletových jednotek●

páskovací stroje●

Tato část EN 415 uvádí odpovídající specifickou část EN 415 pro stroje nebo jinou vhodnou normu,
kde mohou být nalezena nebezpečí a bezpečnostní požadavky pro tyto stroje.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


