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práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14018:2005+A1:2009.
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normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
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Oznámení o schválení

Text ISO 4254-9:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 4254-9:2018 bez jakýchkoliv modifikací.
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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 WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 23 Zemědělské a lesnické stroje a traktory,
subkomise SC 3 Bezpečnost a komfort.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 4254-9:2008), které bylo technicky
revidované.

Hlavní změny oproti předcházejícímu vydání jsou následující:

–    revize vydání 2008 na základě Vídeňské dohody (celý dokument);

–    soulad s ISO 4254-1:2013 a ISO 4254-8:2018;

–    doplnění termínů a definic (3.5, 3.6 a 3.7);

–    změna požadavků na ovládače (4.2.2);

–    změna požadavků na násypné zásobníky (4.4);

–    změna požadavků na jednozrnkové secí stroje (4.6);

–    doplnění požadavků na snížení hluku (4.10);

–    seřazení seznamu významných nebezpečí (příloha A).

Seznam všech částí souboru ISO 4254 lze nalézt na webových stránkách ISO.

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


Úvod
Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v ISO 12100.

Tento dokument je důležitý zejména pro následující skupiny investorů představující hráče na trhu
s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

–    výrobci strojů (malé, střední a velké podniky);

–    zdravotnické a bezpečnostní orgány (řídicí orgány, organizace pro prevenci úrazů, dozor nad
trhem atd.).

I další mohou být ovlivněni úrovní bezpečnosti strojního zařízení dosaženou prostředky dokumentu
pro výše uvedené skupiny investorů:

–    uživatelé strojů/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

–    uživatelé strojů/zaměstnanci (např. odbory, organizace pro osoby se zvláštními potřebami);

–    poskytovatelé servisu, např. pro údržbu (malé, střední a velké podniky);

–    spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného spotřebitelům).

Výše uvedené skupiny investorů měly možnost spolupracovat na návrhu tohoto dokumentu.

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí jsou uvedeny v předmětu tohoto
dokumentu. Tato nebezpečí jsou specifická pro secí stroje.

Pokud jsou ustanovení normy typu C odlišná od těch, která jsou uvedena v normách typu A nebo B,
pak mají ustanovení normy typu C pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny v souladu
s ustanoveními této normy typu C, přednost před požadavky jiných norem.

Významná nebezpečí, která jsou společná u všech zemědělských strojů (samojízdných, nesených,
návěsných a přípojných) jsou řešena v ISO 4254-1.



1 Předmět normy
Tento dokument, pokud je používán společně s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky
a jejich ověřování pro návrh a konstrukci nesených, návěsných, přívěsných nebo samojízdných secích
strojů, včetně secí funkce u kombinovaných strojů pro setí a hnojení a u secích strojů s vestavěnými
a neoddělitelnými poháněnými pracovními nástroji na zpracování půdy používaných v zemědělství.
Kromě toho stanovuje druh informací o bezpečných způsobech práce (včetně zbytkových rizik)
uváděných výrobcem.

Tento dokument platí také pro secí systémy, u kterých jsou součásti pro ukládání osiva do půdy, pro
dávkování osiva a pro skladování osiva rozloženy mezi dvě nebo více spojených vozidel.

Tento dokument řeší všechna významná nebezpečí (jak jsou uvedena v příloze A), nebezpečné
situace a události, týkající se secích strojů, když jsou používány podle určení a za podmínek
nesprávného použití předvídatelného výrobcem s výjimkou nebezpečí vznikajících z

–    elektrostatického jevu,
–    vnějších vlivů na elektrické zařízení,
–    poruchy dodávky energie,
–    poruchy a/nebo nefunkčnosti ovládacího systému,
–    nedostatečného výhledu z místa řidiče/obsluhy,
–    funkcí pojezdu (pojezd, brzdění atd.),
–    havárie částí otáčejících se vysokou rychlostí,
–    zařízení pro plnění osiva (a hnojiva) a
–    pohybujících se částí hnacího ústrojí s výjimkou požadavků na pevnost ochranných krytů.

Tento dokument neplatí pro
–    rozmetadla průmyslových hnojiv konstruovaná pouze pro aplikaci tuhých průmyslových hnojiv

(pokryto ISO 4254-8),
–    údržbu nebo opravy prováděné profesionálním servisním personálem, nebo
–    nebezpečí spojená se životním prostředím (s výjimkou hluku) a
–    secí stroje, které jsou vyrobeny před datem tohoto vydání.

Pokud jsou požadavky tohoto dokumentu rozdílné od těch, které stanovuje ISO 4254-1, pak mají
požadavky tohoto dokumentu přednost před požadavky ISO 4254-1 pro stroje, které byly navrženy
a vyrobeny podle ustanovení tohoto dokumentu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


