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Safety of woodworking machines – Circular sawing machines – Part 3: Down cutting cross-cut saws
and dual purpose
down cutting cross-cut saws/circular saw benches

Sécurité des machines pour le travail du bois – Machines a scier circulaires – Partie 3: Tronçonneuses
a coupe
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Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen – Kreissägemaschinen – Teil 3: Von oben schneidende
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und kombinierte Kapp- und Tischkreissägemaschinen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1870  -3:2001+A1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1870  -3:2001+A1:2009. It was
translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official
version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1870  -3 (49 6130) z května 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2008-12-27. Změny či doplněné
a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný
text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje
i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB.
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(83 3370) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich
součásti – Pneumatika

EN 1005-1:2001 nezavedena; nahrazena EN 1005-1:2001+A1:2008 zavedenou v ČSN EN 1005-
1+A1:2009 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 1: Termíny
a definice
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(EMC) – Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje – Část 1: Emise
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výkonu zdrojů hluku. Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli. Část 1:
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Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-06-29 a obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-1-
-27.
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notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.
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Předmluva

Tento dokument (EN 1870-3:2001+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 142
„Dřevozpracující stroje – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zabezpečuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 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 A1, schválenou CEN 2008-12-27.

Tento dokument nahrazuje EN 1870-3:2001.

Začátek a konec textu, který byl nově zaveden nebo pozměněn změnou je v textu uveden značkami
!".

Tato evropská norma byla vypracována 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 informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu".

K vypracování této evropské normy přispěly organizace sdružené v Evropském sdružení výrobců
dřevozpracujících strojů „EUMABOIS“.

Příloha A, B a C jsou normativní, !přílohy E, ZA a ZB" jsou informativní.

!EN 1870 Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily obsahuje následující části:

Část 1: Stolové kotoučové pily (s posuvným a bez posuvného stolu) a formátovací kotoučové pily
tesařské kotoučové pily pro staveniště



Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné
řezání/stolové kotoučové pily

Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání

Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo a kombinované kotoučové pily na palivové dřevo/stolové
kotoučové pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním
zakládáním a/nebo odebíráním

Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním
zakládáním a/nebo odebíráním

Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo
odebíráním

Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání

Část 11: Poloautomatické a automatické ramenové kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální
ramenové pily)

Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání

Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů

Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním
zakládáním a/nebo odebíráním

Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů

Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (ručně
ovládané radiální ramenové pily)"

Evropské normy vypracované CEN/TC 142 jsou zaměřeny zvláště na dřevozpracující stroje a doplňují
příslušné normy typu A a B týkající se všeobecné bezpečnosti (viz úvod !EN ISO 12100-1:2003"
vysvětlující obsah norem typu A, B a C).

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, Spojené
království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

0 Úvod

Tato evropská norma byla vypracována jako harmonizovaná norma, aby se stala jedním z prostředků
zajišťujícím shodu se základními bezpečnostními požadavky směrnice pro strojní zařízení a s
příslušnými předpisy EFTA. Tato evropská norma je norma typu „C“, podle definice uvedené v !EN ISO
12100-1:2003".



Rozsah zahrnutých nebezpečí je uveden v této evropské normě v kapitole Předmět normy.

Požadavky této evropské normy se týkají konstruktérů, výrobců, dodavatelů a dovozců horních
kotoučových pil pro příčné řezání a kombinovaných horních kotoučových pil pro příčné
řezání/stolových kotoučových pil.

Tato evropská norma obsahuje také informace, které musí poskytovat výrobce uživateli.

Společné požadavky pro nástroje jsou uvedeny v !EN 847-1:2005".

Stroje s elektrickým pohonem, vyloučené z předmětu této evropské normy, musí splňovat požadavky
!EN 61029-1:2000", !EN 61029-2-9" a !EN 61029-2-11".

1 Předmět normy

!Tento dokument norma se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi,
které jsou uvedeny v kapitole 4, které jsou relevantní pro horní kotoučové pily pro příčné řezání
a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily, dále uváděných jako
„stroje“, konstruované k obrábění masivního dřeva, třískových desek, vláknitých desek, překližek
a také materiálů potažených plastovými hranami a/nebo plasty a/nebo lamináty lehkých slitin."

!POZNÁMKA 1 Definici horních kotoučových pil pro příčné řezání a kombinovaných horních
kotoučových pil pro příčné řezání/stolových kotoučových pil viz 3.2, 3.3 a 3.4 a definici
přemístitelného (mobilního) stroje viz 3.8."

Tento !dokument" neplatí pro:

stroje pro příčné řezání kulatiny (výřezů);●

!ruční elektromechanické nářadí držené rukama nebo pro jakékoliv přizpůsobení umožňující jeho používání●

různým způsobem, např. při upnutí na pracovní stůl;"

!POZNÁMKA 2 Ruční elektromechanické nářadí a kotoučové pily zcela integrované s ručním
elektromechanickým nářadím jsou zahrnuty v EN 60745-1:2003 spolu s EN 60745-2-5:2003."

!přenosné elektromechanické nářadí upevněné na stojanu nebo stole sloužícím jako stojan, které je určeno●

k práci ve stacionární poloze a které může být zvednuto rukama jedné osoby."

!POZNÁMKA 3 Přenosné elektromechanické nářadí je zahrnuto požadavky EN 61029-1:2000 spolu
s EN 61029-2-1:2002."

!vypuštěný text"

!Tento dokument" se nezabývá nebezpečími týkajícími se elektromagnetické kompatibility (EMC)
u číslicově řízených strojů řízených počítačem (CNC).

!Tento dokument neplatí pro horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové
pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily, které byly vyrobeny před datem vydání této EN."

Tato evropská norma se vztahuje především na stroje, které jsou vyrobeny po datu vydání této
evropské normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


