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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 12012-1:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 145 Stroje pro
zpracování plastů a pryže, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 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 března 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech 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 informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Tento dokument nahrazuje EN 12012-1:2007+A1:2008 a EN 12012-3:2001+A1:2008.

V porovnání s předchozími vydáními EN 12012-1:2007+A1:2008 a EN 12012-3:2001+A1:2008 byly
provedeny následující významné technické změny:

–    texty norem EN 12012-1 a EN 12012-3 byly sloučeny do této normy;

–    úroveň vlastností a úroveň bezpečnostní integrity bezpečnostních částí řídicích systémů byly
specifikovány podle EN ISO 13849-1:2015 a EN 62061:2005;

–    nebezpečí spojená s poruchou řezné komory byla odstraněna, protože současný stav techniky
představují spolehlivé komory (po dlouhou dobu nebyly hlášeny žádné případy týkající se poruch
řezné komory);

–    byly upraveny požadavky na zařízení pro blokování rotoru s ohledem na konstrukci pohonného
systému;

–    byla zohledněna nebezpečí způsobená zanedbáním ergonomických zásad;

–    byla revidována příloha týkající se měření hluku.

V souladu s vnitřními předpisy 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
Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100:2010.

Tento dokument je relevantní zejména pro následující skupiny zúčastněných stran zastupujících
účastníky trhu, s ohledem na bezpečnost strojního zařízení:

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

–    orgány zabývající se ochranou zdraví a bezpečností (správní orgány, orgány pro úrazovou
prevenci, dohled nad trhem atd.).

Na ostatní může mít vliv úroveň bezpečnosti strojního zařízení dosažená pomocí prostředků
uvedených v tomto dokumentu prostřednictvím výše uvedených skupin zúčastněných stran:

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

–    uživatelé strojů/zaměstnavatelé (například odborové organizace, organizace pro osoby se
speciálními potřebami);

–    poskytovatelé služeb, například pro údržbu (malé, střední a velké firmy).

Výše uvedeným skupinám zúčastněných stran byla poskytnuta možnost podílet se na procesu
přípravy tohoto dokumentu.

Uvedené strojní zařízení a rozsah, v němž jsou zahrnuta nebezpečí, nebezpečné situace nebo
nebezpečné události, jsou uvedeny v tomto dokumentu v kapitole předmět normy.

Pro stroje, které byly konstruovány a vyrobeny podle požadavků této normy typu C, mají požadavky
této normy typu C přednost před požadavky jiných norem, jestliže se tyto požadavky normy typu
C liší od požadavků uvedených v normách typu A nebo B.



1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje významné bezpečnostní požadavky použitelné pro konstrukci
a provedení nožových granulátorů a drtičů pro redukci velikosti předmětů z plastů a/nebo z pryže.

Stroje zahrnuté v této evropské normě začínají vnějším okrajem vkládacího zařízení / podávacího
otvoru a končí prostorem vypouštění.

Tato evropská norma zahrnuje veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace nebo nebezpečné
události během všech fází životního cyklu stroje (viz příloha A), když jsou nožové granulátory a drtiče
používány podle svého určení a za podmínek nesprávného používání, které se dají výrobcem
rozumně předpokládat.

Tato evropská norma neplatí pro:

–    zařízení pro vkládání materiálu nebo vypouštění zpracovaného materiálu, která nejsou integrální
součástí stroje;

–    stroje určené pro zpracování materiálů, které by mohly ohrozit zdraví, nebo hořlavých
materiálů (například expandující pěnový materiál).

Tato evropská norma neplatí pro nožové granulátory a drtiče vyrobené před datem její publikace.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


