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Předmluva

Tento dokument (EN 1093-1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 114 „Bezpečnost
strojních zařízení“, která má sekretariát v DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 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.

Má být věnována pozornost možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nejsou odpovědni za identifikaci jakýchkoliv nebo všech
těchto patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1093-1:1998.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu.

Tato část 1 EN 1093 Bezpečnost strojních zařízení – Hodnocení emise nebezpečných látek šířených
vzduchem patří do řady dokumentů ostatních částí, které jsou následující:

Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu;●

Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici;●

Část 4: Účinnost zachycení odsávacího systému – Metoda značených atomů;●

Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difusní výtok;●

Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok;●

Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici;●

Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti;●

Část 11: Index dekontaminace.●

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.

Úvod

Struktura bezpečnostních norem v oblasti strojních zařízení je následující:

normy typu A (všeobecné bezpečnostní normy) obsahují základní pojmy, zásady pro konstrukci a všeobecná●

hlediska, která mohou být použita pro všechna strojní zařízení;



normy typu B  (skupina bezpečnostních norem) se zabývají jedním bezpečnostním hlediskem nebo jedním●

typem bezpečnostního zařízení, které může být použito u celé řady strojních zařízení:
normy typu B1 se týkají jednotlivých bezpečnostních hledisek (např. bezpečných vzdáleností, teploty povrchů,●

hluku atd.);
normy typu B2 se týkají bezpečnostních zařízení (např. dvouručního ovládání, blokovacího zařízení, zařízení●

citlivých na tlak, atd.);
normy typu C (bezpečnostní normy strojů) se zabývají detailními bezpečnostními požadavky pro určité stroje●

nebo skupinu strojů.

Tato evropská norma je typu B, jak je stanoveno v EN ISO 12100-1:2003.

Opatření této evropské normy mohou být doplněna nebo modifikována normou typu C.

Pro stroje, které jsou zahrnuty předmětem normy typu C a které byly konstruovány a vyrobeny podle
ustanovení této normy platí, že ustanovení této normy typu C mají přednost před ustanoveními, která
jsou stanovena v normě typu B.

Hladina koncentrace látek, která vzniká z emise nebezpečných látek šířených vzduchem od strojů
závisí na následujících faktorech:

míře emise nebezpečných látek šířených vzduchem („polutantech) od zkoušeného stroje, závisející na druhu●

výrobního procesu a výkonnosti stroje;
výkonnosti systému ke snížení znečištění vzduchu spojeného se strojem a v případě recirkulace vzduchu, na●

výkonnosti odlučovacího systému;
podmínkách prostředí, zvláště na charakteristice proudění vzduchu, které může snižovat znečištění vzduchu●

(pomocí účinného celkového větrání) nebo jej může zvyšovat (znečištěný vzduch, průvan);
pracovním stanovišti obsluhy ve vztahu ke stroji a jeho systému snižujícím znečištění vzduchu a s ohledem●

k prostoru, kde se zdržují pracovníci;
kvalitě údržby; špatná údržba má obvykle nepříznivý vliv na výkonnost systémů snižujících znečištění vzduchu●

a odlučovacích systémů.

Tato evropská norma se týká prvních dvou bodů uvedených výše a tvoří pouze část celkového
posouzení rizika. Tato norma není určena pro posouzení rizika na pracovním místě. Hodnotící
parametry definované v této evropské normě slouží k zhodnocení výkonnosti stroje a s ním spojeného
systému ke snížení znečištění vzduchu.

Tato evropská norma může být použita jako část ověření popsaného v EN 626-2.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje parametry, které mohou být použity pro posouzení emise polutantů
od strojů nebo výkonnosti systémů pro snížení znečištění vzduchu, které jsou integrální součástí
strojů. Norma uvádí návod pro volbu vhodných zkušebních metod, které odpovídají různým oblastem
použití a druhům strojů, včetně účinků opatření ke snížení ohrožení polutanty. Zkušební metody jsou
uvedeny v dalších částech této normy (viz tabulku 1 a přílohu A).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


