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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 13856-3:2013) vypracovala technická komise ISO/ TC 199 Bezpečnost
strojních zařízení, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 114, Bezpečnost strojních zařízení.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2014 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 ledna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1760-3:2004+A1:2009.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU o strojních
zařízeních (2006/42/EC)

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí



tohoto dokumentu.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 13856-3:2006), které bylo technicky revidováno.

ISO 13856 sestává z následujících částí, pod společným názvem Bezpečnost strojních zařízení –
Ochranná zařízení citlivá na tlak:

Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak●

Část 2: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak●

Část 3: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných zařízení citlivých na●

tlak

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Bulharska, bývalé jugoslávské republiky Makedonie,
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, Švýcarska
a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 13856-3:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 13856-3:2013 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Struktura bezpečnostních norem v oblasti strojního zařízení je následující.

Normy typu A (základní bezpečnostní normy) uvádějí základní pojmy, zásady pro konstrukci a obecnáa.
hlediska, která mohou být aplikována na strojní zařízení;
Normy typu B (skupinové bezpečnostní normy) se zabývají jedním bezpečnostním hlediskem, nebo jednímb.
typem bezpečnostního zařízení, které mohou být použity napříč širokého rozsahu strojního zařízení:

normy typu B1 se týkají jednotlivých bezpečnostních hledisek (např. bezpečnostních vzdáleností, teploty●

povrchu, hluku);
normy typu B2 se týkají příslušných bezpečnostních zařízení (např. dvouručních ovládacích zařízení,●

blokovacích zařízení, zařízení citlivých na tlak, ochranných krytů);

Normy typu C (bezpečnostní normy pro stroje) se zabývají detailními bezpečnostními požadavky pro určitýc.
stroj, nebo skupinu strojů.

Tento dokument je norma typu B2 jak je uvedeno v ISO 12100.

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

Pro stroje, které jsou zahrnuty v předmětu normy typu C a které byly konstruovány a vyrobeny podle
požadavků této normy mají přednost požadavky tohoto typu normy C.

Bezpečnostní ochrana strojního zařízení (viz ISO 12100:2010, 3.21) může být docílena mnoha různými
prostředky. Tyto prostředky zahrnují ochranné kryty, které zabraňují v přístupu do nebezpečného
prostoru pomocí fyzické zábrany (např. ochranné kryty s blokováním podle ISO 14119, nebo pevné
ochranné kryty podle ISO 14120) a ochranná zařízení (např. elektrická snímací ochranná zařízení
podle IEC 61496, nebo ochranná zařízení citlivá na tlak podle této části ISO 13856).

Tvůrci norem typu C a konstruktéři strojního zařízení by měli použít nejlepší způsob pro dosažení
požadované úrovně bezpečnosti a vzít přitom v úvahu zamýšlenou aplikaci a výsledky posouzení



rizika (viz ISO 12100).

Požadovaným řešením může být také kombinace několika těchto různých prostředků. Dodavatel
a uživatel strojního zařízení/instalace společně posoudí existující nebezpečí a před svým rozhodnutím
se dohodnou na volbě bezpečnostní ochrany.

Ochranná zařízení citlivá na tlak jsou používána v širokém rozsahu aplikací s různými podmínkami
použití, které se týkají např. extrémního zatížení, nebo elektrického, fyzikálního a chemického
prostředí. Jsou propojeny s ovládači stroje, aby bylo zajištěno opětovné uvedení stroje do bezpečného
stavu, jestliže je ochranné zařízení uvedeno do činnosti.

Tato část ISO 13856 je omezena na konstrukci ochranných zařízení citlivých na tlak, takže mohou být
použita v případě, že posouzení rizika, provedené výrobcem stroje a/nebo odpovídající norma typu C,
pokud je k dispozici, ukáží, že je to vhodné.

Tato část ISO 13856 nespecifikuje rozměry ani uspořádání účinných citlivých povrchů ochranných
zařízení citlivých na tlak ve vztahu k jednotlivým aplikacím. Nicméně je požadavek na výrobce
jakékoliv bezpečnostní ochrany uvést dostatečné informace a umožnit tak uživateli (tj. výrobci
strojního zařízení a/nebo uživateli strojního zařízení) specifikovat odpovídající uspořádání.

Síly pro aktivaci ochranných zařízení citlivých na tlak specifikované v této části ISO 13856 jsou
založeny na informacích, které byly k dispozici v době publikace. Tyto síly budou podrobeny
přezkoušení, takže výsledky dalšího výzkumu sil, které mohou být aplikovány na lidské tělo, aniž by
způsobily významné zranění, budou vzaty v úvahu. Zatímco tyto síly poskytují praktické prostředky
pro konstrukci a zkoušení zařízení citlivých na tlak, nemohou zabránit zraněním ve všech aplikacích.
Při specifikování působících sil u specifických zařízení nebo aplikací by mělo být vzato v úvahu mnoho
faktorů. Ty zahrnují kontaktní plochu, kontaktní rychlost, použitý materiál a část lidského těla, na
kterou je působeno.

1 Předmět normy

Tato část ISO 13856 zavádí všeobecné principy a specifikuje požadavky na konstrukci a zkoušky těch
ochranných zařízení citlivých na tlak s externí možnosti opětovného nastavení, nebo bez externí
možnosti opětovného nastavení, která nejsou uvedena ani v ISO 13856-1, ani v ISO 13856-2 a jejichž
většina je vyrobena pro specifická použití a nejsou dostupná jako obvyklé výrobky.

Tato část ISO 13856 také uvádí specifické požadavky na následující ochranná zařízení citlivá na tlak:

nárazníky citlivé na tlak;a.
desky citlivé na tlak;b.
lanka citlivá na tlak (vypínací lanka).c.

Zabývá se konstrukcí zařízení citlivých na tlak spíše z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti než
z hlediska vhodnosti pro jednotlivé aplikace. 

POZNÁMKA 1 Pro vztah mezi bezpečností a spolehlivostí viz ISO 13849-1:2006, 4.2.
POZNÁMKA 2 Výrobce a/nebo uživatel strojního zařízení je zodpovědný za instalaci vhodného typu
ochranného zařízení založeného na posouzení rizika.

Není aplikovatelná na:

stanovení rozměrů ochranných zařízení citlivých na tlak pro žádnou určitou aplikaci, nebo●

zařízení pro zastavení podle IEC 60204-1 užívaná pro normální činnost včetně nouzového zastavení strojního●



zařízení-

POZNÁMKA 3 Je zamýšleno stanovit specifické požadavky pro určité aplikace v odpovídajících
normách typu C (viz ISO 12100 a úvod).

Doplňující požadavky mohou být nutné v případě, kdy ochranná zařízení citlivá na tlak jsou umístěna
v místech přístupných starším nebo handicapovaným lidem, nebo dětem.

POZNÁMKA 4 Zatím co jsou stanoveny požadavky pro odolnost zařízení proti elektromagnetickému
rušení, není zamýšleno aby tyto požadavky zahrnovaly všechny aspekty elektromagnetické
kompatibility (EMC).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


