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Národní předmluva
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EN ISO 12100-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení -
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Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES z 22.června 1998, o sbližování právních předpisů



členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato
směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní
zařízení, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.1 a 5.2.9.3 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČ 025950, Václav Svoboda

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.
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Předmluva

Tento dokument (EN 1845:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 201 „Strojní zařízení pro
výrobu zboží a obuvi z usní a syntetických usní - Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajiš»uje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2008 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 2008.

Tento dokument nahrazuje EN 1845:1998.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu, a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

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

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,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod
Tento dokument je norma typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100.

Příslušná strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí jsou uvedeny v
předmětu tohoto dokumentu.

Pokud se opatření této normy typu C odlišují od opatření, která jsou stanovena v normách typu A
nebo B, mají opatření této normy typu C pro stroje, které byly konstruovány a vyrobeny podle
opatření této normy typu C, přednost před opatřeními jiných norem.
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1 Předmět normy
1.1 Tato evropská norma platí pro obuvnické tvářecí stroje, které jsou určeny pro používání v
obuvnickém průmyslu pro výrobu obuvi a dílců obuvi.

Takovými stroji jsou:

-    tvářecí stroje pro přímý nástřik podešve (viz obrázky 1, 2 a 3);

-    tvářecí stroje jednotkových podešví a dílců obuvi (viz obrázky 4 až 10);

-    tvářecí stroje na vysokou a nízkou obuv (celoplastika) (viz obrázek 11).

Tato evropská norma platí také na výše uvedené stroje, jsou-li používány pro jiné výrobky než je obuv
a dílce obuvi, pokud tyto výrobky nevyžadují jiné změny, než je jiná forma.

1.2 Tato evropská norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro konstrukci, dopravu, instalaci,
nastavování, seřizování, záběh nebo změnu postupu, provoz, čistění, údržbu, vyřazení z provozu,
demontáž, atd., pokud se týká bezpečnosti strojů uvedených v 1.1.

Norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkající se
obuvnických tvářecích strojů, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a v podmínkách
předvídatelných výrobcem (viz kapitolu 4).

1.3 Z předmětu této evropské normy jsou vyloučeny následující stroje, pokud nejsou používány pro
tváření podešve přímým nástřikem nebo reakční tváření:

-    tvářecí stroje se stacionárními vstřikovacími jednotkami a stacionárními tvářecími stanicemi
(uzavírací jednotky);

-    tvářecí stroje se stacionárními dávkovacími a míchacími jednotkami a mobilními stanicemi s
lineárním uspořádáním tvářecích stanic (nosičů formy).

1.4 Evropská norma se nezabývá nebezpečími, která jsou vytvářena míchacími a dávkovacími
jednotkami.

POZNÁMKA Pro dávkovací a míchací jednotky platí EN 1612-1.

Používáním strojů, které jsou uvedeny v předmětu této normy v jiných průmyslových odvětvích, než je
specifikováno v 1.1, mohou vznikat nebezpečí, která nebyla uvažována při přípravě této normy.

POZNÁMKA Pro takové použití platí EN 201 a EN 1612-2.

1.5 Tato evropská norma také platí pro další přídavná zařízení pro manipulaci s materiálem a jeho
zpracování, která jsou integrální součástí stroje:

–      stříkací zařízení, vstřikovací jednotky, licí jednotky, čističe trysek, čističe vtokového kanálu,
čističe přední hrany formy, aktivační zařízení, roboty a zařízení pro přípravnou a následnou činnost
(viz obrázek M.1).

1.6 Tato norma předpokládá, že stroje:



-    jsou ovládány odpovídajícím způsobem vyškolenými/zacvičenými osobami;

-    jsou používány s odpovídajícím osvětlením pracoviště (viz EN 12464-1).

1.7 Tento dokument neplatí pro obuvnické tvářecí stroje, které byly vyrobeny před datem vydání této
evropské normy CEN.

-- Vynechaný text --


