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Předmluva

Tento dokument (EN 13418:2004+A1:2008) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 145 „Stroje pro
zpracování plastů a pryže“, jejíž sekretariát zabezpečuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 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 1 schválenou CEN 2008-06-15.

!Nejdůležitější rozdíly ve srovnání s předchozím vydáním jsou:

změna úvodního prvku názvu normy;●

redakční změna přílohy ZA;●

doplnění přílohy ZB;●

redakční změny EN 292-1:1991 na EN ISO 12100-1:2003, EN 292-2:1991 a EN 292-2:1991/A:1995 na●

EN ISO 12100-2:2003 v těchto kapitolách a článcích: 2, 5, 5.1.1, 5.1.10, tabulka 2, dodatek 3, 5.3.1, 5.3.2,
tabulka 4, 7.1, 7.2;
menší změny v předmluvě a v následujících článcích: v druhé a třetí odrážce článku 7.1 a v 7.2g)."●

Tento dokument nahrazuje EN 13418:2004.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským



sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) ES.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které tvoří nedílnou
součást tohoto dokumentu."

Přílohy A a C jsou informativní, příloha B je normativní.

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

Tato evropská norma je typu C, jak je definováno v EN 1070.

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

Pro stroje, které byly konstruovány a vyrobeny podle ustanovení této normy typu C, mají ustanovení
této normy typu C přednost před ustanoveními ostatních norem, jestliže se tato ustanovení normy
typu C liší od ustanovení uvedených v normách typu A nebo B.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení strojů pro
navíjení, odvíjení a převíjení fólií nebo pásů vyrobených z pryže, plastu a složených materiálů
s ohledem na významná nebezpečí uvedená v kapitole 4.

Navíjecí stroj začíná u zavádění fólie nebo pásu do navíjecího stroje a končí u místa odebírání cívky
(cívek).

Odvíjecí stroj začíná u místa vkládání cívky (cívek) a končí v místě odběru fólie nebo pásu.

Převíjecí stroj začíná u místa vkládání cívky(cívek) a končí u místa odebírání cívky (cívek).

U některých strojů mohou být funkce navíjení, odvíjení a převíjení kombinovány.
Tato evropská norma platí pro následující funkční skupiny:

pevný válec;●

ovládání tahu fólie nebo pásu;●

prostor navíjení;●

zařízení pro výměnu cívky;●

zařízení pro zakládání a vyjímání cívky;●

a pro následující přídavná zařízení začleněná do navíjecího stroje:
zařízení pro rozpínací tyč;●

podélnou řezací jednotku;●

řezací zařízení;●

zařízení pro zarovnávání fólie nebo pásu;●

sběrač elektrostatického náboje.●

V této normě nejsou zahrnuty technické bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení



pomocných zařízení pro zvedání a manipulaci, například navíjecích jader nebo cívek.

V této normě nejsou zahrnuty technické bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení zařízení
pro monitorování tloušťky.

V této normě nejsou zahrnuta nebezpečí vytvářená elektromagnetickým zářením, například ze
zařízení pro monitorování tloušťky.

V této normě nejsou zahrnuta toxická nebo chemická nebezpečí a nebezpečí vytvářená působením
prachu, dýmu nebo plynu, která se mohou objevit u materiálů, s kterými se pracuje.

POZNÁMKA Pro typ stroje nebo zařízení, pro který platí tato evropská norma, je možno použít směrnici
94/9/EC týkající se zařízení a ochranných systémů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Účelem této normy není stanovení podmínek pro shodu se základními zdravotními a bezpečnostními
požadavky podle směrnice 94/9/EC.

Tato norma platí pro stroje vyrobené po datu schválení této normy CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


