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Předmluva

Tento dokument (EN 13042-5:2003+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 ledna 2010 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 2010.

Tento dokument obsahuje změnu 1, schválenou CEN 2009-06-05.

Tento dokument nahrazuje EN 13042-5:2003.

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 (EFTA) 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."

Tento dokument je jedním z řady vztahující se ke strojnímu zařízení pro výrobu a zpracování dutého
skla.

Příloha A je informativní a obsahuje „Příklady bezpečnostní ochrany nebezpečí stlačení, vtažení
a navinutí u otočných stolů“ a příloha B je informativní a obsahuje „Ilustrativní vyobrazení formovací
soupravy“.

Tento dokument obsahuje Bibliografii.

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

Tento dokument je normou typu C podle specifikace, která je uvedena v !EN ISO 12100-1".

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 tohoto dokumentu.

Stejně tak, jako tomu je v případě lisů pro tváření žhavého kovu, je výsledkem posouzení rizika to, že
se v důsledku tepla zpracovávaného materiálu a vzhledem k potřebě použití pracovních pomůcek
v průběhu práce v nebezpečném prostoru uzavírající se formy, jako jsou kleště, specificky nevyskytuje
žádné významné riziko vyplývající ze zavíracího pohybu částí formy během normálního procesu
tvarování horkého skla. Vyskytují se nebezpečí v jiných časových obdobích, např. při pohybech
iniciovaných obsluhou nebo při poruše ovládačů v průběhu seřizování. Bezpečnostní požadavky, které
jsou stanoveny v této normě ve vztahu k pohybům částí formy, proto řeší zejména ruční ovládání lisů



na sklo pro operace seřizování, jak jsou definovány v 3.7.

Při sestavování této normy se předpokládalo, že:

pohyby částí formy (razníku a prstence) v hydraulicky a pneumaticky ovládaných lisech vyplývají z pohybů●

pístnice nebo válce (přímočarého hydro/pneu motoru);
nejsou použity škodlivé materiály, jako je asbest/osinek a toxické látky;●

samotný hluk vytvářený lisem na sklo není významným nebezpečím, ale hluk vytvářený vzduchovým●

chlazením horkých výrobků a formy, a hluk vytvářený vypouštěním odpadního vzduchu z vnějších
pneumatických soustav může způsobit to, že obsluha musí používat ochranu sluchu;
lisy na sklo nejsou určeny k používání v prostředích s nebezpečím výbuchu.●

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

Při sestavování tohoto dokumentu se předpokládalo, že:

okolnosti vyžadují poskytnutí vzájemného křížení cest pohybu manipulačního stroje a pohybu obsluhy●

především během prvních cyklů formovacího stroje;
je poskytnuto odpovídající osvětlení.●

1 Předmět normy

1.1 Tento dokument obsahuje bezpečnostní požadavky na konstrukci a instalaci stacionárních
manipulačních strojů pro dosazování, a to od nabrání dávky taveného skla z výrobní kádě tavicí pece
po její dopravu k foukači skla nebo ke  stroji na formování dutého skla.

1.2 !Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události
relevantní pro lisy na sklo, když jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek
nesprávného používání rozumně předvídatelných výrobcem (viz kapitola 4). Tato norma specifikuje
příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vznikajících z významných nebezpečí
během uvedení do provozu, provozování a údržby."

1.3 Tato norma se nevztahuje na formovací stroje na duté sklo, kde je činnost lisování pouze součástí
procesu formování za tepla, jako je proces lisování/foukání IS strojů (viz !EN 13042-3").

1.4 Tato norma se nevztahuje na kapkové dávkovače (viz !EN 13042-1").a na manipulační stroje
k dosazování (viz !EN 13042-2"), pokud to jsou samostatně postavené stroje a vztahují se na ně jiné
normy ze souboru norem pro strojní zařízení používaná ve výrobě dutého skla.

1.5 Tento dokument se nevztahuje na lisy, které jsou vyrobeny před datem, kdy CEN tento dokument
uveřejnil.

1.6 Tato norma se vztahuje pouze na nebezpečí vznikající z použití součástí, které mohou být použity
v lisech na sklo, jako jsou motory a kontinuální manipulační zařízení. Konkrétnější bezpečnostní
požadavky jsou řešeny v normách, které jsou více specifické pro příslušnou součást, včetně hluku.

1.7 Tato norma se nevztahuje na zařízení pro chlazení a vyhazování odpadu vzduchem, nebo
vytápění z vnější soustavy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


