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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti
o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou
uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace WTO týkající se
technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html


Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 199 Bezpečnost strojních zařízení.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 14120:2002), které bylo technicky
revidováno. Hlavní změny od předcházejícího vydání jsou následující.

Byly uvedeny definice v souladu s ISO 12100. Kde je to vhodné, byla provedena aktualizace uvedených
příkladů obrázků ochranných krytů.

Kapitola 5 byla aktualizována o nové odkazy na ISO 13855 a ISO 14119. Požadavky na odstranění
ochranných krytů byly vymazány. Článek 5.3.9 popisuje požadavky pro odstranění pevných ochranných
krytů pouze pomocí nástroje. Kromě toho, je zde uveden požadavek na to, aby pevné ochranné kryty byly
navrženy tak, aby bylo zabráněno jejich snadnému odstranění. Článek o odolnosti proti nárazu a vymrštění
byl doplněn. Byly doplněny články Lezení (5.18), Zajištění upevnění (5.19), Varovné značky (5.21), Barva
(5.22) a Vzhled (5.23).

Kapitola 6 byla změněna a doplněna, aby lépe pokrývala kombinaci různých ochranných krytů nebo krytů
s jinými zařízeními. Byl změněn a doplněn výběr ochranného krytu v závislosti na počtu a velikosti
nebezpečí (6.3). Článek 6.4.4.2, který popisuje požadavek přístupu v průběhu pracovního cyklu, byl změněn
a doplněn.

Byly doplněny kapitoly o ověření a validaci (kapitola 7). Ta zahrnuje tabulku, ve které jsou uvedeny
bezpečnostní požadavky a/nebo opatření podle článků.

Text kapitoly 8 byl aktualizován, včetně požadavků na postup pro odstranění ochranných krytů (použitím
nástroje a bezpečného pracovního postupu). Byl změněn článek odstranění ochranných krytů (8.5).

Byly doplněny dvě nové informativní přílohy o zkušebních metodách, jedna o zkoušce projektilem a druhá
o zkoušce nárazem.

Byla aktualizována Bibliografie, která obsahuje seznam mezinárodních a evropských norem vydaných nebo
připravovaných, které jsou nápomocné při návrhu a uvedení ochranných krytů do provozu.

Úvod

Struktura bezpečnostních norem v oblasti strojních zařízení je následující:

normy typu A (základní bezpečnostní normy) uvádějí základní pojmy, zásady pro konstrukci a všeobecnáa.
hlediska, která mohou být aplikována na strojní zařízení.

normy typu B (obecné bezpečnostní normy) se zabývají jedním bezpečnostním hlediskem nebo jednímb.
typem bezpečnostního zařízení, které může být použito pro širokou řadu strojních zařízení:

normy typu B1 se týkají jednotlivých bezpečnostních hledisek (například bezpečných vzdáleností, teploty
povrchu, hluku);

normy typu B2 se týkají bezpečnostních zařízení (například dvouručního ovládání, blokovacích zařízení,
zařízení citlivých na tlak, ochranných krytů).



normy typu C (bezpečnostní normy pro stroje) určují detailní bezpečnostní požadavky pro jednotlivý strojc.
nebo skupinu strojů.

Tato mezinárodní norma je typu B2, jak je stanoveno v ISO 12100.

Ochranné kryty zajišťují snížení rizika jak při ochraně proti nechtěnému přístupu tak při vymrštění
částí nebo látek. Bezpečnostní ochrana může také zajišťovat ochranu proti jiným nebezpečím např.
proti hluku, ohni, biologickým nebezpečím a záření.

Požadavky tohoto dokumentu mohou být doplněny nebo modifikovány normou typu C.

Pro stroje, které jsou zahrnuty v předmětu normy typu C a které byly navrženy a vyrobeny v souladu
s požadavky této normy, mají přednost požadavky normy typu C.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje obecné požadavky pro návrh, konstrukci a výběr ochranných
krytů určených k ochraně osob před mechanickými nebezpečími.

Tato mezinárodní norma indikuje další nebezpečí, která mohou mít vliv na návrh a konstrukci
ochranných krytů.

Tato mezinárodní norma je zaměřena na ochranné kryty pro strojní zařízení, která budou vyrobena
po jejím
vydání.

Požadavky jsou použitelné, pokud jsou použity pevné a pohyblivé ochranné kryty. Tato mezinárodní
norma
nepokrývá blokovací zařízení. Ty jsou zahrnuty v ISO 14119.

Tato mezinárodní norma neposkytuje požadavky pro speciální systémy vztahující se zvláště na
mobilitu jako je ROPS (konstrukce chránící při převrácení), FOPS (ochranná konstrukce chránící
proti padajícím objektům) a TOPS (ochranná konstrukce nad stojem) nebo schopnost strojního
zařízení určeného k zvedání břemen.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


