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Předmluva

Tento dokument (EN 15027:2007+A1:2009) 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 září 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 2009-02-15.

Tento dokument nahrazuje !EN 15027:2007".

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

Upozornění na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
CEN (a/nebo CENELEC) nemá odpovědnost za identifikaci některého nebo všech takových
patentových práv.



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, jak je uvedeno v EN ISO 12100-1:2003.

Strojní zařízení, na která se tento dokument vztahuje, a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací
a událostí, které jsou do této normy zahrnuty, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

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.

Záměrem bylo zrevidovat tuto normu tak, aby se vyrovnala se změnami v legislativě a byla užitečná
pro další připravované evropské normy.

1 Předmět normy

Všeobecný popis „stěnová pila a lanová pila“ zahrnuje dva různé typy strojů pro použití ve stavebním
průmyslu Oba se používají pro řezání zdí, stropů a podlah z přírodních stavebních materiálů a/nebo
kompozitních materiálů. Mnoho odlišných řezacích prací a volba pracovního postupu určuje typ stroje
pro každé použití.

Stroje se proto mohou rozdělit do následujících dvou základních skupin:

– Stěnové pily – výhradně kolejové – přemístitelné.

– Lanové pily – přemístitelné.

Stroje jsou určeny pro použití s diamantovými nástroji. Typy řezacích nástrojů spolu se stroji
popsanými výše se řadí mezi parametry konstrukce a použití poskytované výrobcem.

Řezné úlomky vznikající při řezání jsou odstraňovány z místa řezu prostředkem jako je voda, která je
nasměrovaná přímo na řezací nástroj.

Stroje řešené touto normou mohou být poháněné: elektrickým motorem, spalovacím motorem,
elektrohydraulickým pohonem a hydraulickým pohonem se spalovacím motorem.

Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události relevantní pro
stěnové pily a lanové pily, když jsou používány podle svého určení a za podmínek, které předpokládá
výrobce (viz kapitolu 4).



Tato evropská norma specifikuje příslušná technická opatření k vyloučení nebo snížení rizik, která
mohou vzniknout z těchto významných nebezpečí při pracovním cyklu řezání.

Pro zvláštní použití, např. pro práci ve výbušném prostředí, jsou nutné další bezpečnostní požadavky,
které nejsou řešeny touto normou.

Tato evropská norma neplatí pro lanové pily určené pro lámání a stacionární obrábění přírodního
kamene, které jsou řešeny podle !EN 15163".

Tato evropská norma se vztahuje zejména na stroje, které byly vyrobeny po datu vydání této normy
CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


