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Předmluva

Tento dokument (EN 13885:2005+A1:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 153 „!Strojní
zařízení určené pro potraviny a krmiva"“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2010 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 2010.

Upozorňuje se na skutečnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikování jakéhokoli nebo
všech patentových práv.

Tento dokument včetně změny 1 byl schválen CEN 2010-05-20.

Tento dokument nahrazuje EN 13855:2005.

Začátek a konec vloženého nebo změněného textu změnou je označen v textu takto: !"..

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje základní požadavky
!směrnice (směrnic) EU".

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

!vypuštěný text"

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, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma je normou typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100-1.

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, na které se tato evropská norma
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 této normy typu C mají přednost před opatřeními ostatních norem pro stroje, které byly
konstruovány a vyrobeny podle opatření této normy typu C.

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma platí pro sponovací stroje

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky ke snížení nebezpečí, která
mohou vzniknout během uvádění do provozu, používání a údržby sponovacích strojů pro porcování
a uzavírání obalů naplněných potravinami, určených k používání v řeznictvích, v závodech na
zpracování masných produktů, ve velkokuchyních a ostatních potravinářských provozech.

Tato norma se vztahuje na všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události
u sponovacích strojů, když jsou používány, !jak je zamýšleno, a za podmínek, které jsou rozumně
předvídatelné výrobcem (viz kapitola 4)".

Tato evropská norma není použitelná pro sponovací stroje, které byly vyrobeny před datem vydání
této evropské normy CEN.

1.2 Tato evropská norma se vztahuje na následující typy strojů:

Pokud se týká druhu pohonu:
stroj pro ruční řásnění se silově poháněným uzavíracím zdvihem;●

stroj pro automaticky poháněné řásnění a automaticky poháněný uzavírací zdvih.●

Pokud se týká systému vytěsňování:
stroje s vytěsňováním pomocí pevného nebo pohyblivého vedení spony (viz obrázky 1 a 2);●

stroje s vytěsňováním do široka (viz obrázky 3 a 4).●

 

Legenda Legenda
1 Pevné vedení spony 1 Pohyblivé vedení spony

Obrázek 1 – Stroje s vytěsňováním pomocí pevného vedení
spony

Obrázek 2 – Stroje s vytěsňováním pomocí pohyblivého
vedení spony

Legenda



1 Vytěsňování do široka

2 Plnicí trubice

3 Brzda obalu

4 Střívko (obal)

Obrázek 3 – Stroje s vytěsňováním do široka Obrázek 4 – Vytěsňování do široka – detail

Pokud se týká konstrukce:
stolní stroj;●

pojízdné stroje stojící na podlaze;●

stroj připevněný k podlaze.●

1.3 Popis

Sponovací stroje se budou používat pro uzavírání střívek jednou sponou (jednostranné) nebo dvěma
sponami (konečné uzavření a počáteční uzavření).

Stroje jsou vybaveny uzavíracími nástroji (trn/matrice), které provádějí uzavření změnou tvaru
uzavíracího prvku (spony).

Vytěsňování/řásnění se používá k vytvoření volného prostoru a k řásnění střívka takovým způsobem,
aby uzavírací zařízení mohlo být položeno nad stisknutý konec a tento mohl být uzavřen.

Automatickou činností bude sponovací stroj umístěn na konec plnicí trubice a po každém vystříknutí
plnicí porce jsou na obal nasazovány jedna nebo dvě spony.

Ze stroje bude naplněná porce oddělena nožem od střívka, které dále zůstává na plnicí trubici. Pokud
je zapotřebí, bude navíc připevněna smyčka pro zavěšení balení.
1.4 Předpokládané používání

Sponovací stroj je konstruován a vyroben takovým způsobem, že v kombinaci s plnicím zařízením je
potravina dopravována plnicí trubicí do obalu, který je řásněn na plnicí trubici. Potom bude tento obal
uzavřen sponou.

Kromě toho je obvyklé uzavírat již naplněné obaly, sáčky nebo jiná balení ručně pomocí volně stojícího
nebo ručně ovládaného/v ruce drženého sponovacího stroje.

I když by to nemělo být doporučováno, norma bere v úvahu praxi a zabývá se nebezpečími
způsobenými čištěním tlakovou vodou.

S cílem objasnit účel normy a předejít pochybnostem při jejím čtení, byly během vytváření této normy
stanoveny následující předpoklady:

stroj je používán pouze určenými a poučenými osobami;●

místo používání stroje je dostatečně osvětleno.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


