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Národní předmluva



Na stroje, které jsou předmětem této normy, vyrobené před jejím vydáním, se vztahují technické
normy platné v době výroby těchto strojů, pokud právní předpisy výslovně nestanoví jinak.
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EN 294:1992 nezavedena1
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normy novějším vydáním a je dostupná ve studovně ČNI, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.
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Předmluva
Tento dokument (EN 14886:2008) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 145 „Stroje pro
zpracování plastů a pryže“, jejíž sekretariát zabezpečuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2008 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 srpna 2008.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu by mohly být předmětem
patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nemohou být činěny odpovědnými za identifikaci těchto
patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU 98/37/ES a 2006/42/ES.

Vztah ke 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,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod
Tato evropská norma je normou typu C, jak je definováno v EN ISO 12100-1.

Uvedené strojní zařízení a rozsah, ve kterém jsou zahrnuta nebezpečí, nebezpečné situace a události,
jsou uvedeny v tomto dokumentu v kapitole Předmět normy.

Pro stroje, které jsou zahrnuty v kapitole Předmět normy v této normě typu C a které byly
konstruovány a vyrobeny podle ustanovení této normy, mají ustanovení této normy typu C přednost
před ustanoveními ostatních norem typu B.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma platí pro stroje, které jsou konstruovány speciálně pro řezání, štípání nebo
odlupování pěnových bloků na komerčně požadované profily, přičemž používají jeden nebo dva řezy.

Tento dokument zahrnuje veškerá nebezpečí uvedená v kapitole 4.
Řezání pěnových bloků může být provedeno:

–      vertikálním řezem;

–      horizontálním řezem;

–      šikmým řezem;

–      příčným řezem;

–      obrysovým řezem; nebo

–      kombinací výše uvedených způsobů.
Materiál určený k řezání může být podepřen nebo přepravován na:

–      pevném stolu;

–      kyvadlovém stolu;

–      dopravníku;

–      otočném stolu;

–      válcích;

–      vřetenu; nebo



–      kombinací výše uvedených způsobů.
Řezání může být buď manuální nebo automatické.
Řeznými nástroji mohou být:

–      pásové nože s hladkým nebo ozubeným břitem;

–      řezací dráty.
Pohyb řezného nástroje může být buď kmitavý nebo plynulý v jednom směru.
Tato evropská norma neplatí pro:

–      řezání laserem nebo vodní tryskou;

–      řezání horkým drátem;

–      stroje na řezání dřeva, kovu a potravin.
Jsou specifikovány i bezpečnostní požadavky týkající se dalších nebezpečí, která vyplývají z
interakce mezi pásovými řezačkami a doplňkovými zařízeními, zejména zařízeními pro přísun a odsun
pěnového materiálu. Nejsou uvedeny bezpečnostní požadavky na samotná doplňková zařízení.

Tato evropská norma zahrnuje stroje používané pro řezání plastů a pryže s porézní nebo kompaktní
strukturou. Kromě toho může být použita i na stroje pro řezání jiných materiálů, například textilu, vláken
či skelné vaty, jestliže při řezání těchto materiálů nevznikají další nebezpečí.

Tento dokument neplatí pro pásové řezačky vyrobené před datem jeho vydání jako EN.

-- Vynechaný text --


