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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 12312-8:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 274 Pozemní zařízení
pro letadla, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2019 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 února 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakýchkoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12312-8:2005+A1:2009.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU 2006/42/ES o strojních
zařízeních.

Vztah ke směrnici EU 2006/42/ES o strojních zařízeních je uveden v informativní příloze ZA, která je
nedílnou součástí tohoto dokumentu.

EN 12312 Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky sestává z těchto částí

Část 1: Schody pro cestující

Část 2: Cateringová vozidla

Část 3: Pojízdné pásové dopravníky

Část 4: Nástupní mosty pro cestující

Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel

Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení

Část 7: Zařízení k přemísťování letadel

Část 8: Schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu (tento dokument)

Část 9: Nakládače kontejnerů/palet

Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet

Část 11: Vozíky pro kontejnery/palety a přívěsné vozíky pro volně ložené náklady

Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou

Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet

Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující

Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení



Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení

Část 17: Klimatizační zařízení

Část 18: Kyslíkové/dusíkové jednotky

Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla

Část 20: Pozemní energetické zdroje

Hlavní technické změny proti předchozímu vydání EN 12312-8:2005+A1:2009 jsou:

a)   byla začleněna změna A1:2009;

b)   byl změněn název tak, aby zahrnoval „schody pro obsluhu“;

c)   byl aktualizován předmět normy tak, aby nyní zahrnoval klasifikaci;

d)   byla aktualizována kapitola 2 Citované dokumenty;

e)   byly aktualizovány termíny a definice s tím, že 3.1 termín schody pro údržbu byl zrušen;

f)    Seznam nebezpečí byl přesunut do normativní přílohy A;

g)   kapitola 5 Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření byla kompletně přepracována;

h)   byla aktualizována kapitola 6 Informace k používání;



i)    kapitola 7 Ověřování požadavků byla kompletně přepracována;

j)    informativní příloha A Příklady typických schodů a plošin pro údržbu byla zrušena a nahrazena
normativní přílohou A Seznam nebezpečí;

k)   byla přidána normativní příloha B Dodatečné schody na plošinách pro údržbu;

l)    byla přidána informativní příloha C Kontrola zatížení;

m)  příloha ZA odkazující na směrnici 98/37/ES o strojních zařízeních byla nahrazena přílohou ZA
odkazující
na novou směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních;

n)   byla aktualizována bibliografie.

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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Tato evropská norma stanovuje zdravotní a bezpečnostní požadavky a také některé funkční
a výkonové požadavky na schody a plošiny pro údržbu včetně vestavěného zdroje energie (viz
předmět normy, kapitola 1) určené pro účely údržby všech typů letadel obecně provozovaných
v civilní letecké dopravě.

K zajištění bezpečnosti, provozuschopnosti, ekonomičnosti a účelnosti schodů a plošin pro údržbu
nebo obsluhu jsou vzata v úvahu minimální základní kritéria. Odchylky od doporučených kritérií mají
být použity pouze po pečlivém zvážení, rozsáhlém zkoušení, posouzení rizika a zhodnocení v provozu,
které prokázalo, že alternativní metody nebo podmínky jsou uspokojivé. Takové odchylky jsou mimo
rozsah této normy a výrobce má být schopen prokázat rovnocennou úroveň ochrany.

Tento dokument je normou typu C, jak je definováno v EN ISO 12100.

Tento dokument je relevantní zejména pro následující zájmové skupiny zastupující hráče na trhu
s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

–    výrobci strojů (malé, střední a velké podniky);

–    orgány bezpečnosti a ochrany zdraví (regulátoři, organizace pro prevenci nehod, dozor nad
trhem atd.).

Úrovní bezpečnosti strojních zařízení dosažené prostřednictvím tohoto dokumentu výše uvedenými
zájmovými skupinami mohou být ovlivněni jiní:

–    uživatelé strojů/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

–    uživatelé strojů/zaměstnavatelé (např. odbory, organizace pro lidi se zvláštními potřebami);

–    poskytovatelé služeb, např. pro údržbu (malé, střední a velké podniky);

–    spotřebitelé (v případě strojních zařízení určených pro použití spotřebiteli).

Výše uvedeným zájmovým skupinám byla poskytnuta možnost podílet se na návrhu tohoto
dokumentu.

Příslušná strojní zařízení a rozsah, v jakém jsou pokryta nebezpečí, nebezpečné situace nebo
nebezpečné události, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud jsou požadavky této normy typu C odlišné od těch, které byly stanoveny v normách typu
A nebo B, požadavky normy typu C mají přednost před požadavky ostatních norem pro stroje, které
byly navrženy a vyrobeny podle požadavků této normy typu C. Odchylky od požadavků nejsou
předpokladem shody dané touto normou.



1 Předmět normy
1.1 Obecně
Tento dokument stanovuje technické požadavky k minimalizování nebezpečí uvedených v kapitole 4,
která
mohou nastat během uvádění do provozu, provozu a údržby schodů a plošin pro údržbu nebo
obsluhu, pokud jsou používány tak, jak bylo určeno, včetně nesprávného použití důvodně
předvídatelného výrobcem, které se provádějí v souladu se specifikacemi danými výrobcem nebo
jeho autorizovaným zástupcem. Tato část také bere v úvahu některé požadavky uznané jako základní
oprávněnými orgány, výrobci letadel a pozemních zařízení
pro letadla (ground support equipment; GSE), jakož i leteckými společnostmi a odbavovacími
agenturami.

Tyto stroje jsou navrženy k použití jako pozemní zařízení pro letadla se zamýšleným použitím pro
obsluhu letadel ve venkovních podmínkách na odbavovací ploše. Mohou být také používány uvnitř
hangárů. Použití takových zařízení pro činnosti nesouvisející s letadly není definováno jako jejich
zamýšlené použití. Vzhledem k dobrým provozním podmínkám na odbavovací ploše, jsou odchylky od
některých kapitol EN 280 považovány za přijatelné.

Tato evropská norma platí pro:

a)   samojízdné pevné nebo nastavitelné schody a zdvihací plošiny pro údržbu nebo obsluhu;

b)   přívěsné schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu vybavené poháněnými prostředky, např.
pro nastavení výšky, stabilizační podpěry;

navržené pro účely údržby nebo obsluhy letadel včetně přístupu do letadel.

POZNÁMKA 1 Pohonem by také měla být rozuměna manuální práce akumulovaná v pružinách nebo
hydraulických akumulátorech atd., jejichž nebezpečná činnost může být vyvolána nebo může
pokračovat po ukončení manuální práce, nebo manuální práce přímo použitá ke zvedání nebo
spouštění nákladů.

POZNÁMKA 2 Vhodné kapitoly této normy mohou být také použity jako návod pro návrh přívěsných
schodů a plošin
pro údržbu nebo obsluhu bez poháněných prostředků.

Tato evropská norma neplatí pro:

c)   údržbové doky buď pevně uchycené k zemi, nebo pohyblivé pouze pro sestykování;

d)   pozemní zařízení speciálně určená, vyrobená a vybavená odledňovacími a protinámrazovými
kapalinovými soustavami pro letadla (viz EN 12312-6);

POZNÁMKA 3 To nebrání tomu, aby byly odledňovače letadel splňující požadavky EN 12312-6
používány jako přístupové prostředky pro údržbu letadel, např. čištění čelních skel atd.

e)   pojízdné zdvihací pracovní plošiny (MEWP) používané na letištích pro jiné účely, než je údržba
letadel, např. budovy a zařízení (viz EN 280).

Nejsou poskytnuty žádné další požadavky na hluk a vibrace kromě těch v EN 1915-3 a EN 1915-4.



POZNÁMKA 4 EN 1915-3 a EN 1915-4 poskytují obecné požadavky na hluk a vibrace pro GSE.

Tato evropská norma nepojednává o nebezpečích se zřetelem ke standardnímu automobilovému
podvozku
a k jiným vozidlům na odbavovací ploše.

Tato část EN 12312 není vhodná pro schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu, které byly vyrobeny
před datem vydání této normy v CEN.

Tato část EN 12312 při použití ve spojení s EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 a EN 1915-4
stanovuje požadavky na schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu.

1.2 Klasifikace
Pro účely tohoto dokumentu jsou pojízdné zdvihací pracovní plošiny (MEWP) používané pro přístup
k letadlu za účelem údržby rozděleny do dvou hlavních skupin A a B. V níže uvedeném bodě c) je navíc
popsána skupina C:

a)   Skupina A: MEWP, kde svislý průmět těžiště plochy plošiny je vždy uvnitř klopných hran.

POZNÁMKA 1 Viz 5.2 níže pro zvláštní požadavky použitelné pro MEWP skupiny A.

b)   Skupina B: MEWP, kde svislý průmět těžiště plochy plošiny smí být vně klopných hran.

POZNÁMKA 2 Viz 5.3 níže pro zvláštní požadavky použitelné pro MEWP skupiny B.



c)   Skupina C sestává z přístupových schodů pro údržbu nebo obsluhu, u kterých nejsou osoby
zvedány strojem, ale stoupají po schodišti.

POZNÁMKA 3 Viz 5.4 níže pro zvláštní požadavky použitelné pro schody pro údržbu nebo obsluhu
skupiny C.

S ohledem na pojíždění jsou MEWP rozděleny do tří typů:

1)   typ 1: Pojezd je dovolen jen tehdy, pokud se MEWP nachází ve své přepravní poloze;

2)   typ 2: Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na podvozku;

3)   typ 3: Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na pracovní
plošině.

POZNÁMKA 4 Typy 2 a 3 mohou být kombinovány.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


