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Národní předmluva

Změny proti předchozím normám
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Předmluva

Tento dokument (EN 13102:2005+A1:2008) byl připraven technickou komisí CEN/TC 151 „Stroje
a zařízení pro zemní, stavební práce a na výrobu stavebních materiálů a hmot – Bezpečnost“; činnosti
sekretariátu této technické komise zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2009 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 prosince 2009.



Tento dokument obsahuje změnu 1, schválenou CEN 2008-10-12.

Tento dokument nahrazuje EN 13102:2005.

Začátek a konec textu uvedeného nebo změněného ve změně je v textu vyznačen značkami !".

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

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou 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, 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 normou typu C podle specifikace, která je uvedena v EN ISO 12100-1:2003.

Strojní zařízení, na která se tato norma vztahuje, a rozsahy nebezpečí, nebezpečných situací
a událostí, které jsou do této normy zahrnuty, jsou uvedeny v předmětu této normy.

Při tvorbě této normy se předpokládalo, že:

se strojem pracuje jen zaškolená osoba;●

díly bez zvláštních požadavků jsou:●

a) konstruovány v souladu s obvyklou technickou praxí a výpočtovými pravidly, včetně všech
režimů poruchy;

b) jsou důkladného mechanického a elektrického provedení;

c) jsou vyrobeny z materiálů adekvátní pevnosti a vhodné kvality;

všeobecné elektrické nebezpečí je řešeno podle normy týkající se elektrické bezpečnosti EN 60204-1:1997;●

všeobecná nebezpečí způsobená hydraulickým a pneumatickým zařízením jsou řešena podle příslušných●

norem pro běžné použití, jako jsou EN 982:1996, EN 983:1996;
součásti jsou udržovány v dobrém provozním stavu tak, aby navzdory používání jejich požadované vlastnosti●

zůstaly zachovány;
rozhraní (interface) s ostatním strojním zařízením vyhovělo specifikaci;●

!vypuštěný text"

Pokud jsou ustanovení normy typu C odlišná od ustanovení, která jsou uvedena v normách
typu A nebo B, mají ustanovení normy typu C přednost před ustanoveními jiných norem pro stroje,
které byly zkonstruovány a zhotoveny podle ustanovení normy typu C.

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma platí pro:

stroje pro stohování nebo odebírání vypálených nebo nevypálených jemných keramických obkladových nebo●



podlahových dlaždic na/z pevných nebo pohyblivých podložek (viz obrázek A.1);
stroje pro nakládání nebo vykládání vypálených nebo nevypálených jemných keramických obkladových nebo●

podlahových dlaždic do/z přepravníků (viz obrázky A.2 a A.4);
stroje pro nakládání nebo vykládání vypálených nebo nevypálených jemných keramických obkladových nebo●

podlahových dlaždic na/ze stohovacích rámů (viz obrázek A.3).

1.2 !Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající
se strojů pro výrobu keramiky pro nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic, když jsou tyto
používány podle svého určení a za podmínek chybného používání, které je výrobcem
předpokládatelné (viz kapitola 4). Tato evropská norma neřeší hluk Tato evropská norma předepisuje
příslušná preventivní opatření pro snížení nebezpečí vznikajících během uvedení do provozu, při
obsluze a údržbě."

1.3 Rozhraní (interface) stohů a přepravníků s přepravním systémem uvádí tato evropská norma
pouze jako příklady, nikoliv jako všechny možnosti ( viz např. 5.6.4, 5.6.7).

1.4 Tato evropská norma neplatí pro:

stroje pro stohování a odebírání štípaných dlaždic nebo střešních tašek;●

přídavná strojní zařízení, jako jsou vakuové generátory.●

1.5 Tato evropská norma neplatí pro stroje vyrobené před datem vydání této evropské normy CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


