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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 12463:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 153 Strojní zařízení určené
pro používání s potravinami a krmivy, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutné nejpozději do července 2021 udělit 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 července 2021.

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

Tento dokument nahrazuje EN 12463:2014.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením vol-
ného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje základní požadavky směrnice EU
2006/42/ES.

Vztah ke směrnici EU 2006/42/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Významné změny vzhledem k předchozímu vydání EN 12463:2014 jsou uvedeny níže:

–    kapitola 1: vyjasněny plnicí stroje a vyměnitelná příslušenství;

–    kapitola 2: citované dokumenty byly aktualizovány;

–    kapitola 3: termíny byly revidovány a doplněny; jsou následně používány v celém normě;

–    kapitola 4: tabulka byla aktualizována;

–    kapitola 5: struktura byla opravena a upřesněna;

–    článek 5.3.5: struktura a obsah byly opraveny a upřesněny;

–    kapitola 6: seznam ověřování byl aktualizován;

–    kapitola 7: byla doplněna;

–    obrázky: částečně vyměněny, legendy byly doplněny a upřesněny;

–    příloha C: byla doplněna tabulka požadovaných úrovní vlastností;

–    příloha ZA: byla aktualizována.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



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

Tento dokument je významný především pro následující skupiny investorů reprezentující hráče na
trhu s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

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

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

Dále mohou být ovlivněni úrovní bezpečnosti strojního zařízení dosaženou prostředky dokumentu
u výše uvedené zájmové 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 nebezpečných událostí, na které se tento
dokument vztahuje, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud opatření této normy typu C jsou odlišná od těch, která byla stanovena v normách typu A nebo
B, opatření normy typu C mají přednost před opatřeními ostatních norem pro stroje, které byly
navrženy a konstruovány podle opatření této normy typu C.



1 Předmět normy
1.1 Obecně
Tento dokument platí pro:

–    plnicí stroje s válcem a pístem;

–    plnicí stroje se vstupní plnicí násypkou;

–    plnicí stroje s podtlakovou násypkou;

dále jen plnicí stroje, které zpracovávají např. maso, sýry a jiné součásti těsta, s výjimkou suchých
nebo mražených materiálů. Plnicí stroje vhánějí potraviny do obalů nebo je přivádějí k následnému
procesu.

Tento dokument platí také pro vyměnitelná příslušenství pro plnicí stroje, pomocí kterých lze
implementovat širokou škálu doplňkových funkcí. Např.: porcování, ukládání, mletí, vytlačování,
dělení a tvarování.

Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi
souvisejícími s plnicími stroji a vyměnitelnými příslušenstvími, pokud jsou používány, jak je určeno
a za podmínek předpokládaných výrobcem a také důvodně předvídatelným nesprávným použitím (viz
kapitola 4).

Tato významná nebezpečí, nebezpečné situace a události mohou nastat během všech etap životnosti,
včetně přepravy, montáže, demontáže, vyřazení z provozu a sešrotování plnicích strojů
a vyměnitelných příslušenství.

Tento dokument neplatí pro plnicí stroje a vyměnitelná příslušenství, které byly vyrobeny před datem
vydání tohoto dokumentu CEN.

Tento dokument se nevztahuje na následující plnicí stroje a vyměnitelná příslušenství:

–    plnicí a uzavírací stroje popsané v EN 415-3:1999+A1:2009;

–    sponovací stroje popsané v EN 13885:2005+A1:2010.

1.2 Typy plnicích strojů a vyměnitelných příslušenství
pokrytých touto normou
1.2.1 Plnicí stroje s válcem a pístem

Plnicí stroje s válcem a pístem (viz obrázek 1) sestávají z následujících hlavních částí:

–    válce;

–    pístu;

–    uzavíracího víka;



–    plnicí trubky;

–    dělicího zařízení.

Zpracovávaný materiál bude plněn do válce ručně.

Plnicí stroje s válcem a pístem mohou být vybaveny dělicím zařízením.

Legenda

1    válec                                                                                              4    plnicí trubka

2    píst                                                                                                  5    dělicí zařízení

3    uzavírací víko                                                                               6    kolenní páka

Obrázek 1 – Příklad plnicího stroje s válcem a pístem



1.2.2 Plnicí stroje se vstupní plnicí násypkou

Plnicí stroje se vstupní plnicí násypkou (viz obrázek 2) sestávají z následujících hlavních částí:

–    vstupní plnicí násypky;

–    podavače;

–    plnicí trubky.

Zpracovávaný materiál bude plněn ručně (nebo volitelně plnicím zařízením) do plnicí násypky
plnicího stroje.

Plnicí stroje se vstupní plnicí násypkou mohou být vybaveny:

–    dělicím zařízením (viz obrázek 7a));

–    uzavíracím víkem nebo fotoelektrickým ochranným krytem u ústí vstupní plnicí násypky (viz
obrázek 10);

–    ochranným zařízením citlivým na tlak na okraji násypky (viz obrázek 10);

–    rozdělenou násypkou (viz obrázek 11);

–    podávacím šnekem (viz obrázek 12);

–    protisoučástí šneku (viz obrázek 12);

–    stupněm nebo žebříkem (viz obrázek 8 a obrázek 9);

–    dvouručním ovládacím zařízení u ústí vstupní plnicí násypky (viz obrázek 9).

Legenda

1    vstupní plnicí násypka                                                                3    plnicí trubka

2    podavač                                                                                        4    kolenní páka

Obrázek 2 – Příklad plnicího stroje se vstupní plnicí násypkou

1.2.3 Plnicí stroje s podtlakovou násypkou

Plnicí stroje s podtlakovou násypkou (viz obrázek 3) sestávají z následujících hlavních částí:

–    podtlakové násypky;

–    podavače;

–    výstupu;

–    uzavíracího víka;

–    vstupního ventilu;



–    sacího potrubí;

–    skladovacího kontejneru;

–    vstupního připojovacího potrubí.

Zpracovávaný materiál bude plněn ručně (nebo volitelně plnicím zařízením) do skladovacího
kontejneru.

Plnicí stroje s podtlakovými násypkami mohou být vybaveny:

–    dělicím zařízením;

–    podávacím šnekem (viz obrázek 12);



–    protisoučástí šneku (viz obrázek 12);

–    stupněm nebo žebříkem (viz obrázek 8 a obrázek 9).

Legenda

1    podtlaková násypka                                                                    5    vstupní ventil

2    podavač                                                                                        6    sací potrubí

3    výstup                                                                                            7    skladovací kontejner

4    uzavírací víko                                                                               8    vstupní připojovací potrubí

Obrázek 3 – Příklad plnicího stroje s podtlakovou násypkou

1.2.4 Vyměnitelná příslušenství pro plnicí stroje

Vyměnitelná příslušenství jsou zařízení, která mohou být připojena k plnicímu strojnímu zařízení
obsluhou za účelem přiřazení jedné nebo více nových funkcí, např.: porcování, kroucení,
vyprazdňování, tvarování, mletí. Vyměnitelná příslušenství nepracují nezávisle. Vyměnitelná
příslušenství jsou spouštěna přímo nebo plnicími stroji.

Vyměnitelná příslušenství řešená tímto dokumentem (viz 5.3.5) jsou:

–    řezací zařízení (viz obrázek 14);

–    tvarovací zařízení (viz obrázek 15);

–    krouticí zařízení (viz obrázek 16);

–    spojovací převodovka (viz obrázek 17);

–    porcovací zařízení (viz obrázek 18);

–    přidržovací zařízení (viz obrázek 19);

–    mlecí zařízení (viz obrázek 20);

–    zařízení na výrobu párků (viz obrázek 21);

–    dělicí zařízení plnicího toku (viz obrázek 22);

–    zařízení navíjející obal (viz obrázek 23);

–    protlačovací zařízení (viz obrázek 24).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


