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Предговор
Овај европски стандард припремио је Технички комитет CEN/TC 146, Машине за паковање —
Безбедност, чији је секретаријат је у надлежности UNI -ја.
Овај европски стандард мора да добије статус националног стандарда или објављивањем идентичног
текста или проглашавањем, најкасније до априла 2000. године, а сви национални стандарди који су у
супротности са њим морају се повући најкасније до априла 2000. године.
Скреће се пажња на могућност да неки од елемената овог документа могу да буду предмет права
интелектуалне својине. CEN (и/или CENELEC) не сноси одговорност за идентификовање било којег
или свих таквих права.
Овај документ замењује EN 415-3:1999.
Почетак и крај додатог или измењеног текста измене означени су у тексту ознакама

.

Овај европски стандард припремио је CEN на основу мандата који је добио од Европске комисије и
Европског удружења за слободну трговину и он подржава битне захтеве директиве(а) ЕУ.
За везу са директивом (директивама) ЕУ, видети информативне Прилоге ЗА и ЗБ, који су саставни
део овог стандарда .
Остали делови овог стандарда обухватају:
EN 415, Безбедност машина за паковање;
Део 1: Терминологија и подела машина за паковање и пратеће опреме;
Део 2: Машине за паковање у претходно обликовану чврсту амбалажу;
Део 4: Палетизери и депалетизери;
Део 5: Машине за умотавање;
Део 6: Машине за умотавање палета;
Део 7: Машине за групно и секундарно паковање;
Део 8: Машине за паковање помоћу траке;
Део 9: Методе за мерење буке за машине, линије и припадајућу опрему за паковање, степена
тачности 2 и 3 .
Према Интерним правилима CEN/CENELEC националне организације за стандардизацију следећих
земаља обавезне су да примењују овај стандард: Аустрије, Белгије, Бугарске, Грчке, Данске,
Естоније, Ирске, Исланда, Италије, Кипра, Летоније, Литваније, Луксембурга, Мађарске, Малте,
Немачке, Норвешке, Пољске, Португала, Румуније, Словачке, Словеније, Уједињеног Краљевства,
Финске, Француске, Холандије, Чешке Републике, Швајцарске, Шведске и Шпаније.
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Безбедност машина за паковање — Део 3: Машине
за обликовање, пуњење и заптивање
0

Увод

Машине за обликовање, пуњење и заптивање имају широку примену у Европи, у све већем броју
индустријских области. Оне обухватају многе опасности и могу да изазову озбиљне повреде.
Степен до ког су ове опасности обухваћене назначен је у предмету и подручју примене и у тачки 4
овог стандарда. Поред тога, машине треба да буду у складу са EN 292-1 и EN 292-2 у вези са
опасностима које нису наведене у овом стандарду.
Овај европски стандард је стандард типа C, као што се то наводи у EN ISO 12100.
Машине на које се ово односи, обухваћене опасности, опасне ситуације и догађаји обухваћени су и
назначени у предмету и подручју примене овог стандарда.
У случајевима када се одредбе овог стандарда типа C разликују од оних које се наводе у стандардима
типа A или B, одредбе овог стандарда типа C имају приоритет у односу на одредбе других стандарда када
су у питању машине које су пројектоване и направљене према одредбама овог стандарда типа C.

1

Предмет и подручје примене

Овим стандардом утврђују се захтеви за безбедност машина за паковање које служе за обликовање,
пуњење и заптивање и машина за пуњење које су посебно повезане са њима. Ова група машина детаљно
је дефинисана у тачки 3 овог стандарда, са дијаграмима који приказују примере принципа рада сваког
типа машине. Иако у кратким цртама, овај стандард обухвата следеће велике групе машина:
— машине за обликовање, пуњење и заптивање које раде у хоризонталном положају;
— машине за обликовање, пуњење и заптивање које раде у вертикалном положају;
— машине за пуњење и заптивање претходно направљених врећа;
— машине за обликовање, пуњење и заптивање савитиљивих паковања са покретном осовином или
картонских кутија;
— машине за склапање, пуњење и заптивање картонских кутија;
— машине за термичко обликовање, пуњење и херметичко заптивање.
Машине за пуњење које се обично монтирају на машине за обликовање, пуњење и заптивање обухватају:
— спиралне пуњаче;
— пуњаче са запреминском посудом;
— пуњаче са запреминским клиповима;
— бројаче;
— гравиметријске пуњаче (мераче масе).
5
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Овај стандард обухвата захтеве за безбедност, пројектовање, конструисање, уградњу, давање дозвола,
рад, подешавање, одржавање и чишћење машина. Овај део EN 415 односи се првенствено на машине
које су произведене после дана објављивања овог стандарда.
Овај стандард не обухвата детаљно безбедност или хигијенске опасности везане за производе који се
могу користити на машинама за обликовање, пуњење и заптивање, али садржи опште савете.
Овај стандард не обухвата машине за обликовање помоћу топлоте. Те машине су описане у
prEN 12409.
Овај стандард не обухвата машине за прављење калупа помоћу ваздуха, пуњење и заптивање.
Основне опасности и захтеви за безбедност за ове машине описани су у EN 422.
Овај документ се не примењује на машине за обликовање, пуњење и заптивање које су
произведене после датума објављивања EN 415-3:1999 са изменом.

2

Нормативне референце

У овај европски стандард уграђене су, путем позивања на датиране и недатиране референце, одредбе
из других публикација. Ове нормативне референце цитиране су на одговарајућим местима у тексту, а
списак публикација дат је овде. Када се наводе датиране референце, накнадне измене и допуне или
ревизије било које од ових публикација примењују се на овај европски стандард само ако су у њега
укључене путем измене или ревизије. Када се наводе недатиране референце, примењује се најновије
издање публикације на коју се позива.
EN 292-1:1991,
EN 292-2:1991,
EN 294:1992,
EN 349:1993,
EN 415-1:1999,
EN 418:1992,
EN 422:1995,
EN 457:1992,
EN 563:1994,
EN 614-1:1995,
prEN 614-2,
EN 626-1:1994,
EN 811:1996,
EN 842:1996,
EN 953:1997,
6

Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic
terminology, methodology
Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2:
Technical principles and specifications
Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the
upper limbs
Safety of machinery — Minimum gaps to prevent crushing of parts of the human body
Safety of packaging machines — Part 1: Terminology and classification of
packaging machines and associated equipment
Safety of machinery — Emergency stop equipment; functional aspects — Principles
for design
Rubber and plastics machines — Safety — Blow moulding machines intended for the
production of hollow articles — Requirements for the design and construction
Safety of machinery — Auditory danger signals — General requirements design
Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomics data to
establish temperature limit values for hot surfaces
Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and
general principles
Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 2: interaction between
the design of machinery and work tasks
Safety of machinery — Reduction of risks to health from haзаrdous substances emitted by
machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers
Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the
lower limbs
Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and
testing
Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and
construction of fixed and movable guards
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EN 954-1:1996,

Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General
principles for design
EN 982:1996,
Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and components
— Hydraulics
EN 983:1996,
Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up
EN 1037:1995,
Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and components
— Pneumatics
EN 1050:1996,
Safety of machinery — Principles for risk assessment
EN 1070:1998,
Safety of machinery — Terminology
EN 1088:1995,
Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for
design and selection
EN 1672-2:1997,
Food processing machinery — Basic concepts — Part 2: Hygiene requirements
prEN 1760-2,
Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 2: General
principles for the design and testing of pressure sensing edges and pressure sensitive
bars
prEN 12409,
Rubber and plastics machines — Thermoforming machines — Safety requirements
EN 60204-1:1992,
Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: Specification for
general requirements
EN 60204-3-1:1992, Machines — Part 3: Particular safety requirements for sewing machines units and
systems
EN 60529:1992,
Specification for degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
EN 61310-1:1995,
Safety of machinery — Indication marking and actuation — Part 1: Requirements for
visual, auditory and tactile signals
EN 61310-2:1995,
Safety of machinery — Indication marking and actuation — Part 2: Requirements for
marking
EN 61496-1:1997,
Safety of machinery — Electrosensitive protective equipment — Part 1: General
requirements and test
prEN 61496-2,
Safety of machinery — Eiectrosensitive protection equipment — Part 2: Photo-electric
devices
prEN 61496-3,
Eloctrosensitive protection devices — Part 3: Proximity sensing devices
ISO/CD 14159,
Safety of machinery — Hygiene design requirements for machines
EN ISO 11688-1:1998, Acoustics — Recommended practice for the design of low noise machinery and
equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

3

Термини и дефиниције

За потребе овог стандарда, поред термина дефинисаних у EN 292-1, EN 1070 и EN 415-1, примењују
се и следећи термини и дефиниције.

3.1

Термини и дефиниције

3.1.1
врећа (bag)
обичан или ојачан савитљив контејнер, уздужно спојен и затворен са једне или са обе стране,
направљен од папира, танког слоја пластичне масе, фолије, ламината итд. Вреће које се производе на
машинама за обликовање, пуњење и заптивање обично имају спој са обе стране и уздужни спој који
се простире по средини са задње стране вреће
3.1.2
кутија са врећом (bag-in-box)
амбалажа која се састоји од картонске кутије у којој се налази врећа која се тесно уклапа у картон и у
њој се налази производ
7

SRPS EN 415-3:2011

© ИСС

3.1.3
врећа са равном основом (block bottom bag)
флексибилна амбалажа са савијеном и спојеном основом која омогућава напуњеном и затвореном
паковању да стоји на својој основи
3.1.4
кутија од картона (carton)
контејнер који је направљен од картона чија је дебљина обично од 250 µm до 1 000 µm, а углавном се
испоручује кориснику у облику несастављене или склопљене кутије и са залепљеним странама
3.1.5
несастављена картонска кутија (carton blank)
појединачна картонска кутија спљоштена после сечења и пресавијања и са скинутим тракама
3.1.6
картонска тацна (carton tray)
правоугаона отворена картонска кутија са странама и крајевима направљеним од картона чија је
дебљина обично од 250 µm до 1 000 µm, а обично се испоручује кориснику у облику несастављене
кутије
3.1.7
картон (cartonboard)
папирна плоча која се користи за савијање кутија од картона чија је дебљина углавном од 250 µm до
1 000 µm, а довољно је савитљива да се може пресавити по означеним линијама без ломљења
3.1.8
материјал који се може обликовати (deformable material)
материјал који се може обликовати само под притиском
3.1.9
намотај танког слоја (film reel)
непрекидни лист папира, картона, пластичне фолије, металне фолије или савитљивих елемената
намотан на цилиндирчно језгро
3.1.10
трака танког слоја (film web)
непрекидни лист папира, пластичне фолије, металне фолије или ламината
3.1.11
флексибилни танки слој за паковање (flexible packaging film)
непрекидни лист папира, пластичне фолије, металне фолије или ламината
3.1.12
положени ваљкасти танки слој (lay flat tubular film)
непрекидни ваљак пластичне фолије која се обично допрема намотана на језгро
3.1.13
папирни ламинат (paper laminate)
папир који је пресвучен или спојен једним или већим бројем других материјала, нпр. полиетиленском
или алуминијумским фолијом
8
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3.1.14
претходно направљена врећа (pre-made bag)
претходно обликован обичан или ојачан флексибилни контејнер, уздужно спојен и затворен са једне
стране, направљен од папира, пластичне фолије, фолије, ламината, тканог материјала итд.
3.1.15
претходно направљени џак (pre-made sack)
претходно обликовани обични или ојачани џак, уздужно спојен и затворен са једне или са обе стране
направљен од папира, пластичне фолије, ламината, тканог материјала итд.
3.1.16
врећица (sachet)
обично паковање које се, када се обликује од две траке савитиљивог материјала, спаја са четири
стране, а када се обликује од једне траке, спаја се са три или четири стране
3.1.17
бочни спој (side seam seal)
уздужни спој који је направљен шивењем, заптивањем помоћу топлоте или употребом лепљиве траке
приликом обликовања несастављене картонске кутије у спљоштену картонску кутију
3.1.18
материјал који се може термички обликовати (thermoformable material)
материјал који се, када се загреје, може обликовати помоћу притиска и/или вакуума
3.1.19
картонска кутија која се пуни одозго (top load carton)
картонска кутија из једног комада, дужа и шира од своје висине, која се склапа прво заптивањем или
лепљењем бочних делова на главни део и има поклопац са бочним преклопницима који се могу или
пресавити или залепити за главни део картонске кутије да би се она затворила
3.1.20
уздужни спој (longitudinal seal)
спој који је начињен на паковању паралелно са правцем кретања материјала у машини
3.1.21
магацин (magazine)
механички простор (склоп) пројектован за чување залиха картонских кутија, несастављених
картонских кутија, брошура, налепница, поклопаца или амбалаже која се може слагати на хрпу
3.1.22
покретна осовина (mandrel)
механички склоп око којег се обликује врећа или картонска кутија
3.1.23
погонски механизам за материјал за паковање (packaging material transport mechanism):
механички склоп који покреће материјал за паковање кроз машину за паковање
3.1.24
попречни спој (transverse seal)
спој који је начињен на паковању под правим углом у односу на правац кретања материјала у машини
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Опис машина за обликовање, пуњење и заптивање

3.2.1
машине за обликовање, пуњење и заптивање врећа (bag form, fill and seal machines)
шест машина за обликовање, пуњење и заптивање описаних у 3.2.1.1 до 3.2.1.6 које производе
амбалажу у облику вреће или вреће са равном основом
3.2.1.1
машина за континуално увијање (flowrapping machine)
машине за обликовање, пуњење и заптивање које раде у хоризонталном положају, са намотајем
танког слоја монтираним изнад радног нивоа, производом који се убацује хоризонтално и уздужним
спојем који се формира испод паковања (видети слику 1). Карактеристични делови су:
— механизам за хоризонтално увођење производа;
— механизам за одмотавање танког слоја;
— кутија за савијање танког слоја;
— механизам за уздужни спој;
— механизам за попречни спој;
— механизам за попречно сечење и
— покретна трака за избацивање

Слика 1 — Машина за континуално увијање
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3.2.1.2
машина за континуално увијање са доњим намотајем (lower reel flowrapping machine)
машина за обликовање, пуњење и заптивање која ради у хоризонталном положају, са намотајем
танког слоја монтираним испод радног нивоа, производом смештеним на траку танког слоја и
уздужним спојем формираним изнад паковања (видети слику 2). Карактеристични делови су:
— механизам за одмотавање танког слоја смештен испод механизма за хоризонтално увођење производа;
— кутија за савијање танког слоја;
— механизам за уздужни спој смештен изнад радног нивоа;
— механизам за попречни спој;
— механизам за попречно сечење и
— покретна трака за избацивање

Слика 2 — Машина за континуално увијање са доњим намотајем
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3.2.1.3
машина за обликовање, пуњење и заптивање, која ради у вертикалном положају (vertical form,
fill and seal machine)
машина за паковање која користи савитљиви танки слој за паковање да би обликовала ваљак који се
затим пуни производом вертикално и затвара у низу операција, док се танки слој креће вертикално
према доле (видети слику 3). Карактеристични делови су:
— механизам за одмотавање танког слоја;
— ваљак за обликовање танког слоја;
— уређај за аутоматско пуњење;
— механизам за померање танког слоја;
— механизам за уздужни спој;
— механизам за попречни спој и
— механизам за попречно сечење

Слика 3 — Машина за обликовање, пуњење и заптивање, која ради у вертикалном положају
12
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3.2.1.4
машине за обликовање, пуњење и заптивање са покретном осовином за флексибилну амбалажу
(mandrel flexible package form, fill and seal machine)
машина за паковање која обликује амбалажу од намотаја флексибилног материјала пре пуњења
амбалаже производом и затварања горњег дела амбалаже (видети слику 4). Карактеристични делови су:
— механизам за одмотавање танког слоја;
— механизам за попречно сечење;
— механизам за обликовање вреће помоћу покретне осовине;
— механизми за савијање и заптивање врећа;
— механизам за померање врећа;
— уређај за аутоматско пуњење и
— механизам за заптивање врећа

Слика 4 — Машина за обликовање, пуњење и заптивање са покретном осовином
за флексибилну амбалажу
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3.2.1.5
машина за обликовање, пуњење и заптивање ваљкастих врећа (tubular bag form, fill and seal
machine)
машина за паковање која обликује врећу од намотаја спљоштеног ваљкастог флексибилног танког
слоја за паковање. Врећа се затим пуни производом и затвара помоћу машине (видети слику 5).
Карактеристични делови су:
— механизам за одмотавање танког слоја;
— механизам за попречни спој и сечење;
— механизам за померање врећа;
— уређај за аутоматско пуњење и
— механизам за заптивање врећа

Слика 5 — Машина за обликовање, пуњење и заптивање ваљкастих врећа
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3.2.1.6
машина за подизање, пуњење и заптивање претходно направљених врећа (pre-made bag, erect, fill
and close machine)
машина за паковање у којој се претходно направљена врећа подиже, пуни производом и затвара
унутар машине (видети слику 6). Карактеристични делови су:
— магацин за вреће;
— механизам за отварање врећа;
— механизам за померање врећа;
— уређај за аутоматско пуњење;
— механизам за заптивање врећа и
— покретна трака за сабијање.

Слика 6 — Машина за подизање, пуњење и заптивање претходно направљених врећа
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3.2.2
машине за обликовање, пуњење и заптивање врећица (sachet form, fill and seal machines)
три машине за обликовање, пуњење и заптивање описане у 3.2.2.1 до 3.2.2.3 које производе (праве)
амбалажу у облику врећица, затворену са три или четири стране
3.2.2.1
машина за заптивање ивица (edge sealing machine)
машина за обликовање, пуњење и херметичко заптивање која ради у хоризонталном положају, у којој
се производ ставља на хоризонталну траку или танки слој пре него што се затвори са три или четири
стране горњом траком танког слоја. Машине могу имати један или два намотаја танког слоја и могу
производити једну или две траке паковања (видети слику 7). Карактеристични делови су:
— механизам за одмотавање танког слоја смештен испод механизма за хоризонтално увођење производа;
— механизам за одмотавање танког слоја смештен изнад радног нивоа;
— механизам за уздужни спој;
— механизам за попречни спој;
— механизам за попречно сечење и
— покретна трака за избацивање

Слика 7 — Машина за заптивање ивица
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3.2.2.2
машина за обликовање, пуњење и заптивање врећица, која ради у хоризонталном положају
(horizontal sachet form, fill and seal machine)
машина за обликовање, пуњење и заптивање која ради у хоризонталном положају, у којој се амбалажа
обликује, заптива са две или три стране, пуни вертикално производом и заптива са преосталих страна
док се трака танког слоја креће хоризонтално са вертикалном амбалажом (видети слику 8).
Карактеристични делови су:
— механизам за одмотавање танког слоја;
— уређај за савијање или сечење танког слоја;
— механизам за вертикални спој;
— уређај за аутоматско пуњење;
— механизам за уздужни спој;
— механизам за попречно сечење и
— механизам за избацивање

Слика 8 — Машина за обликовање, пуњење и заптивање врећица, која ради
у хоризонталном положају
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3.2.2.3
машина за обликовање, пуњење и заптивање врећица, која ради у вертикалном положају
(vertical sachet form, fill and seal machine)
машина за обликовање, пуњење и заптивање која ради у вертикалном положају, користи једну или
две траке танког слоја које се обликују вертикално, пуне производом и затварају тако да се добије
врећица спојена са три или четири стране. Машине могу имати један или два намотаја танког слоја и могу
произвести једну или више трака паковања (видети слику 9). Карактеристични делови су:
— један или два механизма за одмотавање танког слоја;
— уређај за аутоматско пуњење;
— механизам за померање танког слоја;
— механизам за уздужни спој;
— механизам за попречни спој и
— механизам за сечење

Слика 9 — Машина за обликовање, пуњење и заптивање врећица, која ради
у вертикалном положају
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3.2.3
машине за обликовање, пуњење и заптивање картонских кутија (carton form, fill and seal machines)
седам машина за обликовање, пуњење и заптивање описаних у 3.2.3.1 до 3.2.3.7 које производе
картонске кутије или паковања у облику картонских кутија
3.2.3.1
машина за склапање картонских кутија и пуњење са стране, која ради у хоризонталном
положају (horizontal end load cartoner)
машина за склапање картонских кутија која подиже савијену и са стране залепљену картонску кутију
и ставља је на хоризонтални механизам за спајање, тако да се картонска кутија може хоризонтално
пунити производом кроз преклопник са стране на картонској кутији пре њеног затварања (видети
слику 10). Карактеристични делови су:
— механизам за хоризонтално померање производа;
— магацин за несастављене картонске кутије;
— механизам за подизање картонских кутија;
— механизам за померање картонских кутија;
— механизам за пуњење картонских кутија и
— механизам за заптивање картонских кутија

Слика 10 — Машина за склапање картонских кутија и пуњење са стране, која ради
у хоризонталном положају
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3.2.3.2
машина за склапање картонских кутија, која ради у вертикалном положају (vertical cartoner)
машина за склапање картонских кутија која подиже савијену и са стране спојену картонску кутију и
ставља је на хоризонтални механизам за склапање тако да се картонска кутија може пунити
производом вертикално кроз преклопник на горњем делу картонске кутије пре њеног затварања
(видети слику 11). Карактеристични делови су:
— магацин за несастављене картонске кутије;
— механизам за подизање картонских кутија;
— механизам за померање картонских кутија;
— механизам за заптивање основе картонске кутије;
— део за пуњење картонских кутија или уређај за аутоматско пуњење;
— механизам за заптивање горњег дела картонске кутије и
— покретна трака за сабијање картонских кутија

Слика 11 — Машина за склапање картонских кутија, која ради у вертикалном положају
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3.2.3.3
машина за обликовање, пуњење и заптивање, са покретном осовином (mandrel carton form, fill
and seal machine)
машина за паковање која обликује кутије или од несастављених картонских кутија из магацина или са
намотаја, пре пуњења картонских кутија производом и затварања картонских кутија (видети
слику 12). Карактеристични делови су:
— магацин за несастављене кутије или механизам за одмотавање намотаја;
— механизам за попречно сечење;
— механизам за обликовање картонских кутија помоћу покретне осовине;
— механизми за савијање и спајање картонских кутија;
— механизам за померање картонских кутија;
— уређај за аутоматско пуњење;
— механизам за заптивање картонске кутије

Слика 12 — Машина за обликовање, пуњење и заптивање, са покретном осовином
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3.2.3.4
машина за обликовање, пуњење и заптивање за картон (vertical form, fill and seal machine for
cartonboard)
машина за обликовање, пуњење и заптивање у вертикалном положају која користи картонске плоче
које се обликују, пуне производом и затварају да би се добило паковање које личи на картонску
кутију (видети слику 13). Карактеристични делови су:
— механизам за одмотавање картона;
— механизам за стерилисање картона;
— ваљак за обликовање картона;
— уређај за аутоматско пуњење;
— механизам за померање картона;
— механизам за уздужни спој;
— механизам за попречни спој;
— механизам за попречно сечење и
— механизам за заптивање са ојачањем

Слика 13 — Машина за обликовање, пуњење и заптивање за картон, која ради
у вертикалном положају
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3.2.3.5
машина за склапање, пуњење и заптивање тацни (tray erect load and seal machine)
машина за склапање картонских кутија у којој се несастављена тацна од картона делимично обликује
пре него што се напуни производом хоризонтално. После пуњења се тацна од картона обликује и
затвара у машини (видети слику 14). Карактеристични делови су:
— магацин за несастављене тацне;
— механизам за подизање тацни;
— механизам за померање тацни;
— механизам за померање и ређање производа;
— механизам за пуњење производом и
— механизам за заптивање тацни

Слика 14 — Машина за склапање, пуњење и заптивање тацни
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3.2.3.6
машина за обликовање, пуњење и заптивање картонских кутија које се пуне одозго (top load
carton form, fill and seal machine)
машина за прављење картонских кутија у којој се несастављена картонска кутија делимично обликује
у картонску кутију са отвореним горњим делом пре него што се усправно напуни производом. После
пуњења се картонска кутија у потпуности обликује и затвара помоћу машине (видети слику 15).
Карактеристични делови су:
— магацин за несастављене кутије;
— механизам за подизање картонских кутија;
— механизам за померање картонских кутија;
— механизам за заптивање основе картонске кутије;
— механизам за убацивање и ређање производа;
— механизам за пуњење производом и
— механизам за заптивање горњег дела картонске кутије

Слика 15 — Машина за обликовање, пуњење и заптивање картонских кутија које се пуне
одозго
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3.2.3.7
машина за склапање кутија обавијањем (wraparound cartoner)
машина за прављење картонских кутија која обавија несавијени картон око производа, обично
помоћу покретне осовине, пре него што затвори картонску кутију лепљивом траком или
пресавијањем ивица (видети слику 16). Карактеристични делови су:
— магацин за несастављене кутије;
— механизам за подизање кутија;
— механизам за убацивање производа;
— покретна осовина за обликовање картонске кутије;
— произвођачки механизам за спајање;
— механизам за заптивање завршног преклопника

Слика 16 — Машина за склапање кутија обавијањем
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3.2.4
машине за обликовање, пуњење и заптивање кутија са врећом (bag-in-box form, fill and seal
machines)
три машине за обликовање, пуњење и заптивање описане у 3.2.4.1 до 3.2.4.3 које производе амбалажу
кутије са врећом
3.2.4.1
машина са покретном осовином за кутије са врећом (mandrel bag-in-box machine)
машина за паковање са покретном осовином која обликује врећу направљену од танког слоја
флексибилног материјала на покретној осовини, око које се обликује несастављена картонска кутија
да би се добило паковање кутије са врећом. Ово паковање се затим пуни производом пре него што се
прво врећа, а затим кутија затворе (видети слику 17). Карактеристични делови су:
— механизам за одмотавање танког слоја;
— механизам за попречно сечење;
— магацин за несастављене картонске кутије или механизам за одмотавање танког слоја;
— механизам за обликовање помоћу покретне осовине;
— механизми за савијање и спајање;
— механизам за померање картонских кутија;
— уређај за аутоматско пуњење;
— механизам за заптивање врећа и
— механизам за заптивање картонских кутија

Слика 17 — Машина са покретном осовином за кутије са врећом
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3.2.4.2
машина за склапање претходно направљених кутија са врећом (pre-made bag-in-box cartoner)
машина за склапање кутија која ради у вертикалном положају и подиже са стране спојене и савијене
картонске кутије које садрже ваљак са савитљивим танким слојем. Основа ваљка се спаја пре него
што се вертикално напуни производом. Након пуњења се горњи део ваљка спаја пре него што се
преклопници картонске кутије затворе (видети слику 18). Карактеристични делови су:
— магацин за несастављене картонске кутије;
— механизам за подизање картонских кутија;
— механизам за померање картонских кутија;
— механизам за заптивање доњег дела вреће;
— уређај за аутоматско пуњење;
— механизам за заптивање или пресавијање горњег дела вреће;
— механизам за заптивање горњег дела картонске кутије

Слика 18 — Машина за склапање претходно направљених кутија са врећом
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3.2.4.3
машина за склапање картонских кутија са врећом која се прави од намотаја (reel fed bag-in-box
cartoner)
усправна машина за картонске кутије која подиже спојену са стране и састављену кутију пре него
што обликује врећу са намотаја савитљивог танког слоја и смести је у картонску кутију. Врећа се
усправно пуни производом пре него што се горњи део вреће затвори, а преклопници на картонској
кутији споје (видети слику 19). Карактеристични делови су:
— магацин за несастављене картонске кутије;
— механизам за подизање картонских кутија;
— механизам за померање картонских кутија;
— механизам за заптивање доњег дела картонске кутије;
— механизам за одмотавање танког слоја;
— ваљак за обликовање;
— механизам за уздужни спој на врећама;
— механизам за попречни спој на врећама;
— механизам за попречно сечење врећа;
— механизам за смештање врећа;
— уређај за аутоматско пуњење;
— механизам за заптивање горњег дела вреће и
— механизам за заптивање горњег дела картонске кутије.

Слика 19 — Машина за склапање картонских кутија са врећом која се прави од намотаја
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3.2.5
машине за обликовање, пуњење и заптивање са дубоким извлачењем (deep draw form, fill and seal
machines)
две машине за обликовање, пуњење и заптивање описане у 3.2.5.1 до 3.2.5.2 које производе паковања
дубоким извлачењем
3.2.5.1
машина за хладно обликовање, пуњење и заптивање (cold form, fill and seal machine)
машина за обликовање, пуњење и заптивање са дубоким извлачењем у којој се трака од материјала
који се може обликовати обликује под притиском у преси са калупом, пре него што се вертикално
напуни производом и затвори горњим танким слојем или поклопцем из магацина и на крају сече да
би се добила појединачна амбалажа (видети слику 20). Карактеристични делови су:
— механизам за одмотавање танког слоја;
— калуп за обликовање;
— механизам за сечење;
— део за пуњење картонских кутија или уређај за аутоматско пуњење;
— механизам за померање;
— механизам за додавање поклопца или механизам за одмотавање танког слоја;
— механизам за заптивање поклопца;
— механизам за сечење и
— механизам за избацивање

Слика 20 — Машина за хладно обликовање, пуњење и заптивање
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3.2.5.2
машина за термичко обликовање, пуњење и заптивање (thermoform, fill and seal machine)
машина за обликовање, пуњење и заптивање са дубоким извлачењем у којој се трака материјала који
се може обликовати помоћу топлоте загрева и обликује под притиском и/или вакуумом, пре него што
се вертикално напуни производом, затвори горњим танким слојем или поклопцем из магацина и на
крају сече да би се добила појединачна амбалажа. Машине могу произвести једну или две линије
амбалаже и могу у себи садржати опрему за вакуумирање амбалаже пре него што се затвори (видети
слику 21). Карактеристични делови су:
— механизам за одмотавање танког слоја;
— механизам за загревање танког слоја;
— калуп за обликовање;
— механизам за померање;
— део за пуњење или уређај за аутоматско пуњење;
— механизам за додавање поклопца или механизам за одмотавање танког слоја;
— механизам за заптивање поклопца;
— механизам за сечење и
— механизам за избацивање

Слика 21 — Машина за обликовање помоћу топлоте, пуњење и заптивање
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3.3
опис машина за пуњење машина за обликовање, пуњење и заптивање (description of filling machines
for form, fill and seal machines)
машине за обликовање, пуњење и заптивање често су снабдевене машинама за пуњење које су
прикључене на њих. Следеће врсте машине за пуњење представљају све машине које се обично
монтирају на машине за обликовање, пуњење и заптивање.
3.3.1
спирални пуњач (auger filler)
машина за пуњење у којој се вертикална спирала која ротира у гротлу и левку користи за
распоређивање количине производа (видети слику 22). Карактеристични делови су:
— купасто гротло;
— левак;
— спирала и
— механизам за мешање

Слика 22 — Спирални пуњач
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3.3.2
пуњач са запреминском посудом (volumetric cup filler)
машина за пуњење у којој се чврста тела која се слободно крећу мере у телескопским посудама,
обично монтираним на покретни склоп (видети слику 23). Карактеристични делови су:
— механизам за пуњење;
— посуда или низ посуда;
— механизам за нивелисање и
— механизам за избацивање

Слика 23 — Пуњач са запреминским посудама
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3.3.3
пуњач са запреминским клипом (volumetric piston filler)
машина за пуњење у којој се користи клип да би се распоредила претходно одређена количина
течности или пасте (видети слику 24). Карактеристични делови су:
— клип;
— цилиндар;
— средство за управљање великом количином производа и
— средство за управљање избацивањем производа

Слика 24 — Пуњач са запреминским клипом
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3.3.4
бројач (counter)
машина за пуњење која броји производе у чврстом стању и избацује их у унапред одређеном броју
(видети слику 25). Карактеристични делови су:
— спремник за велику количину прозвода;
— механизам за одвајање производа;
— уређај за бројање производа и
— средство за управљање избацивањем производа

Слика 25 — Бројач
3.3.5
гравиметријски пуњач (мерач нето-масе) [gravimetric filler (nett weigher)]
машина за пуњење која пуни амбалажу унапред одређеном и практично истом масом производа, из
велике количине прозвода аутоматским мерењем. Састоји се од уређаја за аутоматско убацивање или
уређаја који је повезан са једном или више мерних јединица и одговарајућег уређаја за регулацију и
избацивање (видети слику 26). Карактеристични делови су:
— спремник за велику количину прозвода;
— механизам за одвајање производа;
— мерне посуде

На слици је:
A
B
C
T

тацна за убацивање
маса једног комада
гранична маса
крајња маса

Слика 26 — Гравиметријски пуњач
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3.3.6
мерач изборне комбинације [selective combination weigher; associative weigher (multihead computer weigher)]
мерач здружене комбинације (компјутерски мерач са више разделника)
гравиметријски пуњач који се састоји од више мерних јединца и који прорачунава одговарајуће
комбинације терета и комбинује их ради каснијег избацивања у облику пуњења (видети слику 27).
Карактеристични делови су:
— спремник за велику количину прозвода;
— механизам за одвајање производа;
— низ мерних посуда;
— микропроцесор за израчунавање оптималне комбинације терета и
— левак за комбиновање издвојеног терета за пуњење.

На слици је:
A крајња маса

Слика 27 — Мерач изборне комбинације
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Опасности на машинама за обликовање, пуњење и заптивање

Машине за обликовање, пуњење и заптивање и њихове машине за пуњење могу да изазову велики
број различитих опасности, нарочито од механизама, електричне опреме и врућих површина.
Штавише, опасности на одређеној машини могу бити различите у зависности од производа који се
пакује, величине амбалаже, материјала који се користе за паковање, употребе посебних атмосфера за
паковање, употребе средстава за стерилизацију и окружења у које је машина смештена.
Ова тачка прво одређује опасности које се појављују на већини машина за обликовање, пуњење и
заптивање, а затим описује опасности које су специфичне за одређене врсте машина за обликовање,
пуњење и заптивање или опреме која се користи за пуњење. Изабрано је десет машина које су
типични представници групе машина и за сваку од ових машина извршена је оцена ризика и
предложени су одговарајући начини заштите у тачки 5. Изабране машине су по следећем редоследу:
— машина за континуално умотавање (3.2.1.1), типична за 3.2.1.2, 3.2.2.1, и 3.2.2.2;
— машина за обликовање, пуњење и заптивање која ради у вертикалном положају (3.2.1.3),
типична за 3.2.2.3 и 3.2.3.4;
— машина за подизање, пуњење и заптивање претходно направљених врећа (3.2.1.6), типична
за 3.2.1.5;
— машина за обликовање, пуњење и херметичко заптивање, са покретном осовином за
флексибилну амбалажу (3.2.1.4), типична за 3.2.3.3, 3.2.4.1;
— машина за склапање картонских кутија која се пуни са стране и ради у хоризонталном
положају (3.2.3.1), типична за 3.2.3.2, 3.2.3.5, 3.2.3.6, 3.2.3.7, 3.2.4.2 и 3.2.4.3;
— машина за обликовање помоћу топлоте, за пуњење и за заптивање (3.2.5.2), типична за 3.2.5.1;
— спирални пуњач (3.3.1);
— пуњач са запреминским посудама (3.3.2);
— пуњач са запреминским клипом (3.3.3);
— гравиметријски пуњач (мерач нето масе) (3.3.5), типичан за 3.3.4 и 3.3.6.
Поред тога, извршена је оцена ризика за све машине наведене у тачки 3 (укључујући и оне које нису
наведене у претходном пасусу), а опасности за ове машине наведене су и представљене у табеларном
облику у Прилогу А и упућује се на одговарајуће мере заштите које су детаљно наведене у тачки 5.
НАПОМЕНА Пре примене овог стандарда мора се извршити идентификација опасности и оцена ризика да би се
проверило да ли су опасности за машину која треба да се конструише исте као оне који су наведене у овом стандарду.

4.1

Опште опасности у вези са машинама за обликовање, пуњење и заптивање

Следеће опасности се појављују на већини машина за обликовање, пуњење и заптивање.
4.1.1

Погонски системи

Машине за обликовање, пуњење и заптивање могу садржати механичке, електричне, пнеуматске и
хидрауличне мехнизме који представљају изазиваче мноштва опасности, укључујући пригњечење,
одсецање, сечење, увлачење и уплитање.
4.1.2

Ручни точкови

Ручке или ручни точкови са паоцима понекад се стављају на располагање да би се ручно управљало
машином ради подешавања и чишћења. Ови уређаји могу представљати опасност од удара или уплитања.
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Промена величине

Обично се машине за обликовање, пуњење и заптивање конструишу тако да управљају низом
производа и величина амбалаже. Промене са једне величине на другу могу се извршити ручно или
аутоматски. Онда када су укључени делови који се мењају може доћи до опасности од изузетног
напрезања или оптерећења ако је маса делова већа од 25 kg или је њихов положај на машини
незгодан. Онда када се промена величине врши аутоматски, могуће су опасности од одсецања и
пригњечења.
4.1.4

Пнеуматска и хидраулична опрема

Пнеуматска и хидраулична опрема представаља опасност од пригњечења, одсецања, избацивања
делова, експлозије и убацивања течности. Поред тога, хидраулична уља и пнеуматска уља за
подмазивање могући су узрочници опасности од пожара и могу загадити пољопривреднопрехрамбене производе.
4.1.5

Електрична опрема

Електрична опрема на машини представља изазивача могуће опасности од електричног удара и, у
присуству одређених материја, могућу опасност од пожара и експлозије.
4.1.6

Пољопривредно-прехрамбени и фармацеутски производи

На машинама које се користе за паковање пољопривредно-прехрамбених и фармацеутских производа
може доћи до опасности од загађења ако се користе неодговарајући додирни материјали са којима су
у додиру, или начини израде, или замашћен компримован ваздух дође у додир са производом.
4.1.7

Материјали и производи за паковање

Машине за обликовање, пуњење и заптивање се користе за паковање широког спектра производа у
разноврсне материјале за паковање, од којих су неки потенцијално опасни за особе које рукују
машином за паковање или су у њеној близини. Опасности обухватају:
а) удисање штетних супстанци, нпр. инсектицида, јаких или штетних хемикалија, фармацеутских
производа, испарења од прегрејаног лепка или материјала за паковање;
б) пожар или експлозију, нпр. запаљивих течности, експлозива, производа у праху (експлозије
прашине);
в) биолошку опасност, нпр. вакцине.
4.1.8

Паковање у контролисаној атмосфери

Машине за обликовање, пуњење и заптивање могу користити посебне атмосфере током процеса
паковања да би се произвела амбалажа са побољшаном способношћу складиштења. Гасови који се
користе углавном су кисеоник, азот и угљен-диоксид. Они представљају изазиваче следећих
опасности:
а) кисеоник — пожар или експлозија;
б) азот — гушење;
в) угљен-диоксид — гушење и тровање.
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Стерилизација машина за паковање

Машине за обликовање, пуњење и заптивање опремљене за асептично паковање, обично садрже
један или више система за стерилизацију материјала за паковање. Системи обухватају:
а) прање водоник-пероксидом — водоник-пероксид се обично доводи до машине у течном стању,
али он ослобађа гас који представља опасност од удисања штетних супстанци;
б) ултраљубичасте лампе — ултраљубичасте лампе се могу користити саме или у комбинацији са
водоник-пероксидом. Ове лампе представљају опасност од радијације;
в) јонизујућа радијација — она представља опасност од радијације.
4.1.10 Опасности због занемаривања ергономских принципа
До опасности може доћи ако су пројекти радних места, табли за управљање, места за утовар
материјала, места за измену делова или одржавање неодговарајуће изведени и за последицу имају:
а) лоше држање;
б) претерано напрезање;
в) неприродне покрете руку;
г) неприродне покрете шаке;
д) ментални стрес.
4.1.11 Клизање, спотицање и пад
Незгоде због спотицања могу се догодити ако су делови машине истурени изван оквира машине у
ниској равни. Падови се могу догодити ако је приступ за измену намотаја и промену величине,
одржавање или чишћење, неопходан до нивоа који се без пењања не може досегнути са земље.

4.2

Опасности у вези са машином за континуално увијање

На слици 28 приказани су главни механизми који проузрокују опасности на машинама за
континуално увијање и подтачке које описују ове опасности.

На слици је:
A 4.2.1.2
B 4.2.1.1

C 4.2.2
D 4.2.6

Е 4.2.4
F 4.2.3

Слика 28 — Типичне опасности на машини за континуално увијање
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Довод производа

Довод производа се обично састоји од хоризонталног (хоризонталних) ланчаног погона, носећих
лопатица, кука или динамичких полуга које гурају производ по плочама између бочних вођица.
Производи се могу доводити у ланац за снабдевање ручно или уређајем за аутоматско снабдевање.
4.2.1.1

Ланци и погони

Ови механизми представљају изазиваче опасности од пригњечења и одсецања.
4.2.1.2

Уређаји за потискивање производа

Опасности од одсецања које су приказане на слици 29, постоје:
а) на месту на коме се производи појављују из кућишта око задњег зупца и улазе у место за
снабдевање;
б) на месту на коме се производи улазе у кутију за склапање.

На слици је:
A опасност

Слика 29 — Опасност од потискивача производа
4.2.1.3

Покретне траке за снабдевање

Могуће опасности од ових механизама су увлачење и огреботине.
4.2.1.4

Механизми за аутоматско убацивање производа

Машине могу бити опремљене разноврсним механизмима за убацивање производа, од којих већина
представља изазиваче опасности од пригњечења и одсецања.

39

SRPS EN 415-3:2011
4.2.2

© ИСС

Механизам за одмотавање намотаја

Механизми за одмотавање намотаја обично садрже покретну осовину која може бити или фиксирана
(непокретно везана за оквир) машине са једне стране, или без спојева, а у том случају намотај танког
слоја и покретна осовина су подупрти постољем. Танки слој се извлачи из намотаја танког слоја
помоћу механизма машине за померање танког слоја; затегнутост слоја се обично контролише
помоћу кочног механизма који функционише на покретној осовини са намотајем, а којим управља
склоп ваљка за затезање. До несрећа због лошег држања или претераног напрезања може доћи ако је
овај маханизам неадекватно смештен или ако је намотај претежак.
4.2.2.1

Склоп ваљка за затезање

Склоп ваљка за затезање се обично састоји од ваљка монтираног на покретну полугу која управља
уређајем за кочење. До опасности од одсецања може доћи између те полуге и оквира за који је
причвршћена. Видети слику 30.

На слици је:
A опасност

Слика 30 — Опасност од полуге за затезање ваљка
4.2.2.2

Уређаји за кодирање

Машине за обликовање, пуњење и заптивање често су опремљене уређајима за кодирање или
штампање. Уређаји са повратно поступним кретањем представљају изазиваче опасности од
пригњечења, а онда када се загреју и од опекотина. Уређаји који се окрећу око своје осовине, поред
тога, представљају изазиваче опасности од увлачења. Могу да буду монтирани уређаји за ласерско
кодирање који представљају изазиваче опасности од опекотина.
4.2.2.3

Стартни механизам за одмотавање

На неким машинама је због тежине намотаја танког слоја неопходно потпомоћи померање танког
слоја стартним механизмом за одмотавање. Он може да садржи два стартна ваљка који захватају
потпуну ширину материјала. Они представљају изазиваче опасности од увлачења.
4.2.2.4

Механизам за аутоматско спајање

Неке машине садрже уређај за аутоматско спајање да би се смањило време пребацивања намотаја.
Ови механизми обично представљају изазиваче опасности од пригњечења, одсецања, сечења и
упетљавања.
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Извесне врсте танке траке од пластичне масе изузетно су склоне нагомилавању статичког
електрицитета када се одмотавају. Ако се без надзора нагомила, прикупљени статички електрицитет
може довести до опасности од електричног удара или оштетити и систем за управљање машином.
4.2.3

Механизам за уздужно спајање

Механизам за уздужно спајање обично се састоји од једног или више парова ваљака који се окрећу у
супротном правцу и који истовремено померају танку траку кроз машину и образују уздужни спој
испод амбалаже. Један или више парова ваљака могу се загрејати. Овај механизам представља
изазивача опасности од увлачења, пригњечења и опекотина.
4.2.4

Механизми за попречно спајање и сечење

Механизам за попречно спајање обично се састоји од пара осцилујућих, окрећућих или поступно
повратних зупчаника за спајање који се често угреју. Механизам представља изазивача озбиљне
опасности од пригњечења, увлачења и опекотина, при чему постоји озбиљна опасност од одсецања
дела тела. На местима на којима се користи пнеуматски уређај за управљање механизмом за попречно
спајање или сечење, може постојати опасност од сечења и пригњечења, зато што се ови механизми
крећу под утицајем гравитације када се искључи довод ваздуха. Видети слику 31.

На слици је:
A опасност
P производ

Слика 31 — Опасност од механизма за попречно спајање
4.2.5

Механизам за избацивање

Механизми за избацивање могу бити покретне траке (4.2.1.3), покретне степенице (4.2.1.1 и 4.2.1.2)
или, онда када су спојени са другом машином за паковање, неки други механизам. Они могу
представљати изазиваче опасности од увлачења и пригњечења.
4.2.6

Бука

По правилу, главни извори буке су погонски механизам, кутија за савијање, механизам за попречно
спајање и избацивање компримованог ваздуха из ваздушних соленоида и уређаји за издувавање
празних врећа. Емисија буке из одређене машине може да варира у зависности од производа који се
пакује или материјала за паковање који се користи.
4.2.7

Опште опасности на машинама за обликовање, пуњење и заптивање

Опасности описане у 4.1 могу се појавити на машинама за континуално увијање.
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4.3 Опасности везане за машине за обликовање, пуњење и заптивање, које раде у
вертикалном положају
На слици 32 приказани су главни механизми који изазивају опасности на машинама за обликовање,
пуњење и заптивање које раде у вертикалном положају и подтачке које описују ове опасности.

На слици је:
A 4.3.1

B 4.3.2

C 4.3.3

D 4.3.5

Е 4.3.4

Слика 32 — Опасности на машинама за обликовање, пуњење и заптивање,
које раде у вертикалном положају
4.3.1

Пуњење производима

Уређаји за пуњење производима могу да обухватају мераче, бројаче, спиралне пуњаче, пуњаче са
запреминским посудама, пумпе и покретне траке са лопатицама. Опасности везане за спиралне
пуњаче, пуњаче са запреминским посудама и нето мераче описане су за сваки појединачно у 4.8, 4.9,
4.10 и 4.11.
4.3.2

Механизам за одмотавање намотаја

Видети 4.2.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3 , 4.2.2.4. и 4.2.2.5.
4.3.3

Механизам за уздужно спајање

Уздужни спој се обично образује помоћу поступно повратне усправне полуге за спајање која се може
непрестано загревати и представља изазивача опасности од пригњечења и опекотина. Други
механизми укључују точкиће који се окрећу у супротном правцу као код машине за ланчано
паковање (видети 4.2.3) и уређаја за спајање помоћу врелог ваздуха који представљају изазиваче
опасности од опекотина и пожара.
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Механизам за померање танког слоја

Танaк слој се може померати помоћу пара ротирајућих погонских ременова који представљају
изазиваче опасности од увлачења или поступно повратних зупчастих спојница за попречне спојеве
који представљају изазиваче опасности од удара, пригњечења, опекотина и сечења.
4.3.5

Механизми за попречно спајање и пратећи механизми

Функција ових механизама је да истовремено споје врх напуњене вреће, потом споје дно следеће вреће
и одвоје напуњену врећу од следеће вреће. Механизми свих врста представљају озбиљне изазиваче
опасности од пригњечења и сечења и опекотина, уз озбиљну опасност од одсецања дела тела.
Поступно повратни механизми за попречно заптивање
Поступно повратни механизми који истовремено спајају и померају танак слој могу, поред поменутих
опасности, бити изазивачи додатне опасности од пада механизма са клештима и представљају
изазиваче опасности од пригњечења када се искључи довод енергије, а заштитници на машини буду
отворени.
4.3.6

Бука

По правилу, главни извори буке су погонски механизам, машина за пуњење, механизам за попречно
спајање и избацивање компримованог ваздуха из ваздушних соленоида и уређаји за хлађење спојева.
Емисија буке из одређене машине може варирати у зависности од производа који се пакује и
материјала за паковање који се користи.
4.3.7

Опште опасности на машинама за обликовање, пуњење и заптивање

Опасности описане у 4.1 могу се појавити на машинама за обликовање, пуњење и заптивање које раде
у вертикалном положају.

4.4 Опасности у вези са машинама за подизање, пуњење и заптивање претходно
направљених врећа
На слици 33 приказани су главни механизми који проузрокују опасности на машинама за подизање,
пуњење и заптивање претходно направљених врећа и подтачке које описују ове опасности.
4.4.1

Магацин за вреће

Савијене вреће се ручно убацују у магацин за вреће док машина ради. Магацин обично садржи
механизам за сабијање савијених врећа. Овај механизам може представљати изазивача опасности од
пригњечења и упетљавања.
4.4.2

Механизам за подизање врећа

Механизам за подизање врећа одваја врећу из магацина, отвара врећу и ставља је у покретне
хватаљке на покретном механизму машине. Механизми за подизање представљају изазиваче
опасности од пригњечења и одсецања.
4.4.3

Механизам за померање

Механизам за померање обично се састоји од низа покретних хватаљки монтираних на ротирајући
механизам или на један или више ланаца. Ове покретне хватаљке онда обухвате врећу и померају је
кроз машину. Механизам за померање представља озбиљног изазивача опасности од пригњечења,
одсецања, удара и увлачења.
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На слици је:
A 4.4.4
B 4.4.6
C 4.4.3

D 4.4.1
Е 4.4.2
F 4.4.7

Слика 33 — Опасности на машини за подизање, пуњење и заптивање претходно
направљених врећа
4.4.4

Пуњење производа — Видети 4.3.1.

4.4.5

Смиривање вибрација

После пуњења се вибрациони уређаји могу употребити за смиривање производа у врећи пре него што
се врећа затвори. Вибрациони уређаји могу стварати опасности од буке, избацивања делова и
опасности по здравље.
4.4.6

Механизам за заптивање врећа

После пуњења се врећа обично подврне, савије и затвори или термичким спајањем, лепљењем,
прошивањем, набирањем или коришћењем самолепљиве траке. Механизми за заптивање врећа стога
представљају изазиваче озбиљних опасности које могу обухватати пригњечења, одсецања, бушење,
опекотине, увлачење и сечење.
4.4.7

Покретна трака за сабијање

После затварања је могуће да вреће треба сабити да би се дало времена да се спој на врећи охлади или
дотера. Покретне траке за сабијање се обично састоје од покретних трака за горњи део и за дно које
могу представљати изазиваче опасности од увлачења, огреботина и пригњечења.
4.4.8

Уређаји за кодирање — Опасности као у 4.2.2.2.

4.4.9

Бука

Обично су главни извори буке погонски механизам, механизам за подизање врећа, машина за пуњење,
механизам за спајање, механизам за смирење вибрација и избацивање компримованог ваздуха из
ваздушних соленоида и уређаји за издувавање празних врећа. Емисија буке из одређене машине може
варирати у зависности од производа који се пакује и материјала за паковање који се користи.
4.4.10 Опште опасности на машинама за обликовање, пуњење и заптивање
Опасности описане у 4.1 могу се појавити на машинама за подизање, пуњење и заптивање претходно
направљених врећа.
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4.5 Опасности у вези са машинама за обликовање, пуњење и заптивање са покретном
осовином за савитљива паковања
На слици 34 приказани су главни механизми који изазивају опасности на машинама за обликовање,
пуњење и заптивање са покретном осовином за савитљива паковања и подтачке које описују те опасности.
4.5.1

Механизам за одмотавање намотаја — Опасности као у 4.2.2.

4.5.2

Механизам за сечење

Механизам за сечење сече дужине материјала за паковање од намотаја танког слоја пре него што се
оне ставе на покретну осовину за обликовање. Овај механизам представља изазивача озбиљне
опасности од сечења и онда када машина ради и када је расклопљена, а танак слој се поново увлачи.
4.5.3

Покретна осовина за обликовање

Механизам са покретном осовином за обликовање обично се састоји од више калупа монтираних на
ротирајући редни механизам. Дужине материјала за паковање се стављају на калуп и редом бочно
спајају, крајеви им се савијају и спајају у низу операција, док се редови калупа окрећу. Спајање
материјала за паковање може бити помоћу топлоте или лепка. Механизми за обликовање помоћу
покретне осовине представљају изазиваче озбиљних опасности, укључујући пригњечење, одсецање,
удар, увлачење, опекотине и избацивање делова.

На слици је:
A 4.5.3
B 4.5.2

C 4.5.1
D 4.5.5

Е 4.5.4
F 4.5.6

G 4.5.7
H 4.5.8

Слика 34 — Опасности на машинама за обликовање, пуњење и заптивање
са покретном осовином
4.5.4

Механизам за померање

Обликоване вреће се избацују са калупа за обликовање у покретне хватаљке на механизму за
померање. Видети 4.4.3.
4.5.5

Пуњење производом — Видети 4.3.1.

4.5.6

Смиривање вибрација — Видети 4.4.5.
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4.5.7

Механизам за заптивање врећа — Видети 4.4.6.

4.5.8

Покретна трака за сабијање — Видети 4.4.7.

4.5.9

Уређаји за кодирање — Видети 4.2.2.2.

4.5.10 Бука
Обично су главни извори буке погонски механизам, механизам за обликовање помоћу покретне
осовине, машина за пуњење, механизам за спајање, механизам за смиривање вибрација и избацивање
компримованог ваздуха из ваздушних соленоида и уређаји за издувавање празних врећа. Емисија буке
из одређене машине може варирати у зависности од производа који се пакује и материјала за
паковање који се користи.
4.5.11 Опште опасности на машинама за обликовање, пуњење и заптивање
Опасности описане у 4.1 могу се појавити на машинама за обликовање, пуњење и заптивање са
покретном осовином за савитљива паковања.

4.6 Опасности у вези са машином за картонске кутије која се пуни са стране и ради у
хоризонталном положају
На слици 35 приказани су главни механизми који изазивају опасности на машини за картонске кутије
која се пуни са стране и ради у хоризонталном положају, и подтачке које описују те опасности.

На слици је:
A 4.6.2
B 4.6.4

C 4.6.1
D 4.6.6

Е 4.6.7
F 4.6.8

G 4.6.5

Слика 35 — Опасности на машинама за картонске кутије које се пуне са стране
4.6.1

Магацин за картонске кутије

Картонске кутије залепљене са стране уводе се ручно у магацин за картонске кутије док машина
ради. Магацин може да садржи механизам за сабијање картонских кутија. Ови механизми могу да
представљају изазиваче опасности од пригњечења и упетљавања.
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Транспортер за снабдевање

Производи се преносе у део за снабдевање ременовима, покретним тракама или "лопатицама"
непокретним за ланце. Ови транспортери могу представљати изазиваче опасности од пригњечења,
одсецања, упетљавања, увлачења и огреботина. Рад са ручним убацивањем може проузроковати
опасности од оптерећења руке/шаке.
4.6.3

Погонски механизам

Картонске кутије се померају кроз машину помоћу механизма који се обично састоји од низа
покретних хватаљки прчвршћених за два или више ланаца који воде дуж машине. Погонски
механизам представља изазивача озбиљне опасности од пригњечења, одсецања, удара и увлачења.
4.6.4

Механизам за склапање картонских кутија

Механизам за склапање картонских кутија одваја картонску кутију из магацина за картонске кутије,
подиже је и ставља између покретних хватаљки на погонском механизму. Механизам за подизање
представља изазивача опасности од пригњечења и одсецања.
4.6.5

Механизам за пуњење производима

Овај механизам обично се састоји од једног или неколико потискивача и може садржати уређаје за
притискање производа. Овај механизам представља изазивача опасности од пригњечења и одсецања.
4.6.6

Механизми за савијање преклопника

Механизми за савијање преклопника обично или ротирају или се постепено повратно крећу и
представљају изазиваче опасности од одсецања и сечења.
4.6.7

Уређаји за заптивање картонских кутија

Картонске кутије се могу затворити пресавијањем, загревањем или употребом хладног или врелог
истопљеног лепка. Механизми за преклапање представљају изазиваче опасности од пригњечења,
одсецања и удара. Уређаји за загревање за спајање обложених кутија представљају изазиваче
опасности од опекотина и пожара. Врели истопљени лепак може се употребити помоћу држача,
точкића или млазних система од којих сваки представља изазивача опасности од опекотина и пожара.
4.6.8

Сабијање картонских кутија

После затварања се картонске кутије обично сабијају да би се омогућило учвршћавање спојева на
картонским кутијама. Уређаји за сабијање могу бити статичне бочне водилице, поступно повратне
плоче или погонски ременови за сабијање. Док уређаји за сабијање са статичним бочним водилицама
не представљају изазиваче значајних опасности по безбедност, поступно повратне плоче представљају
изазиваче опасност од пригњечења, а погонски ременови за сабијање представљају изазиваче
опасности од огреботина и упетљавања.
4.6.9

Уређаји за кодирање — Видети 4.2.2.2.

4.6.10 Бука
Обично су главни извори буке погонски механизми, механизми за подизање картонских кутија,
механизми за пуњење производима и избацивање компримованог ваздуха из ваздушних соленоида и
уређаји за издувавање празних картонских кутија. Емисија буке из одређене машине може да варира
у зависности од производа који се пакује или квалитета картонских кутија које се користе.
4.6.11 Опште опасности на машинама за обликовање, пуњење и заптивање
Опасности описане у 4.1 могу се појавити на машинама за картонске кутије које се пуне са стране и
раде у хоризонталном положају.
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4.7 Опасности у вези са машинама за обликовање помоћу топлоте, за пуњење и
заптивање
На слици 36 приказани су главни механизми који изазивају опасности на машинама за обликовање
помоћу топлоте, за пуњење и заптивање и подтачке које описују те опасности.
4.7.1

Механизам за одмотавање доњег намотаја траке — Видети 4.2.2 и њене подтачке.

4.7.2

Погонски механизам

Постоје три основна типа погонског механизма која су тренутно у употреби.

На слици је:
A
B
C
D
Е
F
G
H
J

4.7.10
4.7.9
4.7.8
4.7.7
4.7.6
4.7.5
4.7.3
4.7.4
4.7.1

Слика 36 — Опасности на машинама за обликовање помоћу топлоте, за пуњење и заптивање
4.7.2.1

Ваљци који ротирају у супротном смеру

Код ове врсте механизма доњи намотај траке танког слоја вуче се кроз машину помоћу два пара
ваљака који ротирају у супротном смеру и који хватају једну или другу страну доњег намотаја траке
танког слоја. Овај механизам представља изазивача опасности од увлачења.
4.7.2.2

Ланци и фиксатори

Код овог типа механизма доњи намотај траке танког слоја помера се кроз машину помоћу низа
фиксатора монтираних на један пар ланаца који хватају обе стране доњег намотаја траке танког слоја.
Овај механизам представља изазивача опасности од одсецања и пригњечења.
4.7.2.3

Фиксатори

Код ове врсте механизма доњи намотај траке танког слоја помера се кроз машину помоћу уређаја за
фиксирање. Ови механизми представљају изазивача опасности од пригњечења.
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Место за загревање и предзагревање

Овај део машине загрева траку танког слоја тако да се она може обликовати. Елементи за загревање
представљају озбиљне изазиваче опасности од опекотина и пригњечења. Ако танки слој остане у
близини елемената за загревање, постоји опасност да ће се танки слој запалити.
4.7.4

Калуп за обликовање

Овај механизам се креће или ротира да би дошао у везу са траком танког слоја омекшалом помоћу
топлоте пре него што се трака обликује у калуп употребом вакуума на калупу, или притискањем танког
слоја у калуп, или комбинацијом ова два начина. Након обликовања се калуп за обликовање креће или
ротира да би омогућио формираним облицима у траци танког слоја да буду поређани у делу за пуњење
производом. Калуп за обликовање представља изазивача озбиљне опасности од пригњечења и одсецања,
уз опасност од одсецања дела тела.
4.7.5

Део за пуњење производима

Производи се пуне у обликована паковања у доњој траци танког слоја. Производи се могу пунити
аутоматски, разноврсним уређајима, или ручно. На машинама код којих се пуњење врши ручно, могу се
појавити опасности од напрезања руке/шаке и од погонског механизма, калупа за обликовање и заптивање.
4.7.6 Механизам за одмотавање горњег намотаја траке танког слоја — Видети 4.2.2 и њене
подтачке.
4.7.7

Калуп за заптивање

Калуп за заптивање спаја горњу траку танког слоја са доњом траком танког слоја, углавном
комбинацијом топлоте и притиска. Калуп за заптивање представља изазивача озбиљне опасности од
пригњечења, одсецања и опекотина, са опасношћу од одсецања дела тела.
4.7.8

Поступно повратни уређаји за сечење

Машина може да садржи поступно повратне уређаје (нпр. матрице за сечење, ножеве, зупчасту спојницу
за бушење) да би се пробушиле рупице, одвојила паковања од комбинованих трака танког слоја, или
одсекао комад метала. Ови уређаји представљају изазивача озбиљних опасности од сечења и одсецања.
4.7.9

Ротациони уређаји за сечење

Машина може да садржи ротационе уређаје за сечење да би се одвојило паковање од комбинованих трака
танког слоја или одсекао комад метала. Ови уређаји представљају изазивача озбиљних опасности од
увлачења и сечења.
4.7.10 Намотаји одсечених комада
Када се део одсече од траке у облику непрекидне траке или врпце, материјал се може намотати на
намотај за одсечене комаде или одвући помоћу погонских ваљака и исећи на делове. Ови механизми
представљају изазиваче опасности од сечења и увлачења.
4.7.11 Додатна опрема
Машина може бити опремљена аутоматима за додавање пуњења или листића или другом додатном
опремом. Ови уређаји су слични по функцији магацинима за картонске кутије (4.6.1) и уређајима за
склапање картонских кутија (4.6.4).
4.7.12 Уређаји за кодирање — Видети 4.2.2.2.
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4.7.13 Бука
Обично су главни извори буке погонски механизам, машина за пуњење помоћу калупа за
обликовање, калуп за заптивање, калуп за сечење и избацивање компримованог ваздуха из ваздушних
соленоида и уређаји за издувавање празних паковања. Емисија буке из одређене машине може да
варира у зависности од производа који се пакује и материјала за паковање.
4.7.14 Опште опасности на машинама за обликовање, пуњење и заптивање
Опасности описане у 4.1 могу се појавити на машинама за обликовање помоћу топлоте, за пуњење и
за заптивање.

4.8

Опасности везане за спирални пуњач

Слика 37 приказује главне механизме који изазивају опасности на спиралним пуњачима и подтачке
које описују те опасности.

На слици је:
A 4.8.3
B 4.8.2
C 4.8.1

Слика 37 — Опасности на спиралном пуњачу
4.8.1

Спирала

Ротирајућа спирала представља изазивача опасности од увлачења и одсецања унутар левка за спиралу
и могућу опасност од одсецања, у зависности од конструкције, на његовом делу за избацивање.
4.8.2

Апарати за мешање

Апарати за мешање представљају изазиваче опасности од одсецања и упетљавања.
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Погонски механизми

Погонски системи могу да обухватају погонске ременове, косе зупчанике, склопке, кућишта
зупчаника и погонске моторе, а сви они могу представљати изазиваче опасности од пригњечења,
одсецања и упетљавања.
4.8.4

Опасности изазване занемаривањем ергономских принципа

Ергономске опасности због лошег држања и претераног напрезања могу се појавити приликом
чишћења и промене величине пуњача ако делови имају масу већу од 25 kg или су тешко доступни.
4.8.5

Клизање, спотицање, пад

Пошто су пуњачи монтирани изнад машина за обликовање, пуњење и заптивање и не могу се
дохватити са земље, скоро увек је неопходно користити степенице да би се приступило чишћењу,
измени делова и одржавању. Ово је потенцијална опасност од пада.
4.8.6

Бука

Обично су главни извори буке погонски механизам, спирала и левак и избацивање компримованог
ваздуха из ваздушних соленоида. Емисија буке из одређене машине може да варира у зависности од
производа који се пакује.
Опште опасности на машинама за обликовање, пуњење и заптивање

4.8.7

Опасности описане у 4.1 могу се појавити на спиралним пуњачима.

4.9

Опасности везане за пуњаче са запреминским посудама

На слици 38 приказани су главни механизми који проузрокују опасности на пуњачима са
запреминским посудама и подтачке које описују ове опасности.

На слици је:
A
B
C
D

4.9.1
4.9.3
4.9.2
4.9.4

Слика 38 — Опасности на пуњачима са запреминским посудама
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Плоче са посудама

Овај склоп ротира у близини непокретних стругача и преграда и тако представља озбиљну опасност
од одсецања са високим ризиком од одсецања дела тела. Горња и доња плоча могу понекад да се
помере једна у односу на другу помоћу сервопогона, што представља опасност од пригњечења.
4.9.2

Зглобне основе за посуде

Неки облици пуњача са запреминским посудама имају зглобна постоља за посуде која се отварају и
затварају помоћу непокретне брегасте осовине. Ова постоља представљају изазиваче опасности од
одсецања и пригњечења.
4.9.3

Ротациона четка

Повремено су пуњачи са запреминским посудама опремљени склоповима ротационих четки. Они
представљају изазиваче опасности од упетљавања (незгодног положаја).
4.9.4

Погонски механизми — Видети 4.8.3.

4.9.5

Промена величине

Могуће је монтирати аутоматске механизме за подешавање запремине посуде, што представља изазов
за појаву опасности од пригњечења и упетљавања.
4.9.6

Опасности због занемаривања ергономских принципа — Видети 4.8.4.

4.9.7

Клизање, спотицање и пад — Видети 4.8.5.

4.9.8

Бука

Обично су главни извори буке погонски механизам, производи на плочама са посудама и избацивање
компримованог ваздуха из ваздушних соленоида. Емисија буке из одређене машине може да варира у
зависности од производа који се пакује.
4.9.9

Опште опасности на машинама за обликовање, пуњење и заптивање

Опасности описане у 4.1 могу се појавити на пуњачима са запреминским чашицама.

4.10 Опасности везане за пуњаче са запреминским клипом
На слици 39 приказани су главни механизми који проузрокују опасности на пуњачима са
запреминским клипом и подтачке које описују ове опасности.
4.10.1 Клип
Клип представља изазивача опасности од одсецања, са озбиљним ризиком од одсецања дела тела.
4.10.2 Ротациони разводник
Ротациони разводник представља изазивача опасности од одсецања, са озбиљним ризиком од
одсецања дела тела.
4.10.3 Погонски механизми
Погонски механизам може бити пнеуматски цилиндар или механички уређај, а оба представљају
изазиваче опасности од одсецања и пригњечења.
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4.10.4 Температура
Ако се производи пуне на повишеној температури, може се појавити опасност од опекотина, како од
производа, тако и од делова машине.

На слици је:
A 4.10.3
B 4.10.1
C 4.10.2

Слика 39 — Опасности на пуњачу са запреминским клипом
4.10.5 Опасности због занемаривања ергономских принципа — Видети 4.8.4.
4.10.6 Клизање, спотицање и пад — Видети 4.8.5.
4.10.7 Бука
Обично су главни извори буке клип и избацивање компримованог ваздуха из ваздушних соленоида.
Емисија буке из одређене машине може варирати у зависности од производа који се пуни.
4.10.8 Опште опасности на машинама за обликовање, пуњење и заптивање
Опасности описане у 4.1 могу се појавити на машинама за пуњење са запреминским клипом.

4.11 Опасности везане за гравиметријски пуњач
На слици 40 приказани су главни механизми који изазивају опасности на гравиметријским пуњачима
и подтачке које описују ове опасности.
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4.11.1 Тацне за довод
Тацне за довод обично вибрирају да би пренеле производ у равномерном кретању до посуде за
мерење. Могуће су опасности од вибрација и буке.

На слици је:
A
B
C
D
Е
F
G

4.11.1
4.11.1
4.11.2
4.11.7
4.11.7
4.11.3
4.11.3

Слика 40 — Опасности на гравиметријском пуњачу
4.11.2 Преклопници за управљање
Могуће је монтирати преклопнике да би се управљало кретањем производа у тацнама за довод. Они
могу представљати изазиваче опасности од одсецања или захватања.
4.11.3 Посуда за мерење
Посуде за мерење обично се монтирају са зглобним постољем и потпорним зглобним спојевима који
могу представљати изазиваче опасности од одсецања, захватања и удара.
4.11.4 Опасности због занемаривања ергономских принципа — Видети 4.8.4.
4.11.5 Клизање, саплитање, пад — Видети 4.8.5.
4.11.6 Бука
Обично су главни извори буке производ, вибрациони механизми, преклопници за управљање, посуде
за мерење и избацивање компримованог ваздуха из ваздушних соленоида. Емисија буке из одређене
машине варираће у зависности од производа који се пакује.
4.11.7 Опште опасности на машинама за обликовање, пуњење и заптивање
Опасности описане у 4.1 могу се појавити на гравиметријским пуњачима.
54

© ИСС

5

SRPS EN 415-3:2011

Захтеви за безбедност машина за обликовање, пуњење и заптивање

5.1

Општи захтеви за машине за обликовање, пуњење и заптивање

Следећи општи захтеви примењују се на све машине за обликовање, пуњење и заптивање код којих
постоје исте опасности. Поред тога, у Прилогу А се наводе, у табеларном облику, они делови из ове
тачке који се примењују на сваку од машина описаних у тачки 3.
5.1.1

Погонски механизми

Све врсте погонских механизама морају се обезбедити непокретним или заштитницима са
забрављивањем у складу са 5.1.12.
5.1.2

Ручни точкови

Када су обезбеђени ручка или ручни точкови са пречкама за ручно управљање машином, опасности које се
појављују ако се ручни точак покреће механички када је машина у функцији отклониће се на један од
следећих начина:
а) монтирањем уређаја за блокирање који спречава механички рад машине док се ручни точак не
ослободи;
б) учвршћивањем ручног точка без избочина;
в) спуштањем ручног точка тако да буде на истој висини са кућиштем машине и да не представља
изазивача опасности од незгодног положаја (упетљавања).
Ако се користи ручка или ручни точак који се може скидати, мора бити монтиран уређај за
блокирање који спречава механички рад машине док се ручка или ручни точак не скину са машине.
5.1.3

Промена величине

Обично су машине за обликовање, пуњење и заптивање конструисане тако да управљају низом
производа и величина амбалаже. Промена величине може бити ручна или аутоматска.
5.1.3.1

Ручна промена величине

Конструкција заштитника мора да обезбеди заштитне мере од опасности на машини за све производе
и величине амбалаже за које је машина одређена. Када се током ручне промене величине морају
извршити ручна подешавања на подесивим заштитницима да би се спречила опасност и/или се
користе заштитници за измену делова, мора се поставити налепница са упозорењем на истакнутом
месту на кућишту машине и одговарајућа упутства о безбедности која се налазе у упутству за
коришћење машине. Подесиви заштитници морају бити способни да спрече опасност у свим
наменама за које је машина одређена, а машина мора бити снабдевена свим заштитницима за измену
делова неопходним да спрече опасности у свим наменама за које је машина одређена.
Када се користе резервни делови, њихова тежина и положај морају се пажљиво размотрити у вези са
EN 614. Ако је то неопходно, морају се сачинити одредбе о томе да се резервни делови подигну и
сместе помоћу опреме којом се маханички управља.
5.1.3.2

Аутоматска промена величине

Поред захтева за ручном променом величине, према којем се механички покрети за промену
величине изводе унутар заштитника на машини, аутоматска промена величине могућа је само када су
заштитници затворени.
Када су механички покрети за промену величине изван уобичајеног опсега заштитника на машини,
опасности се могу избећи на следеће начине:
а) елиминисањем места пригњечења и одсецања применом EN 349;
б) смањењем снаге покрета од најмање 150 N;
в) дозвољавањем покрета само уз ослонац да би се омогућило управљање.
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Пнеуматска и хидраулична опрема

Сви пнеуматски делови и цеви морају бити усаглашени са захтевима из EN 983. Сви хидраулични
делови морају бити усаглашени за захтевима из EN 982.
5.1.5

Електрична опрема

Електрична опрема мора бити у складу са EN 60204-1:1992, опција 1. Машине морају бити
опремљене уређајем за заустављање категорије 0 (9.2.2 из EN 60204-1:1992), осим ако је то у овом
стандарду другачије наведено или ако би тренутни престанак дотока енергије одложио заустављање
или створио додатну опасност, а у том се случају мора применити заустављање категорије 1 или 2.
Сви електрични прикључци морају имати минимални ниво заштите од IP54 (EN 60529), осим у
ситуацијама наведеним у 13.3 у EN 60204-1:1992 у којима је прихватљив нижи стандард заштите IPX5.
Безбедност регулационих кола мора бити пројектована у складу са EN 954-1, категорија 1, осим ако је
то другачије наведено у овом стандарду.
Машина мора бити снабдевена дугметом за принудно заустављање смештеним на табли за
управљање. Ако је удаљеност табле за управљање од крајева машине већа од 4 метра, морају бити
монтирана додатна дугмад за принудно заустављање на удаљености од 4 метра. Функција принудног
заустављања мора бити у складу са категоријом 0 у 4.1.5 из EN 418: 1992, осим ако тренутни
престанак дотока енергије успорава заустављање или ствара додатну опасност, а у том се случају
примењује функција категорије 1.
После заустављања се машина мора покренути само помоћу команде намерног старта. Она се не сме
покретнути неочекивано, нпр. стартном командом која је последица неисправности система за
управљање, стартном командом коју производи сензор, поновним дотоком електричне енергије после
прекида. Управљачко коло мора бити у складу са EN 1037.
Визуелни и/или звучни сигнал мора бити обезбеђен да би упозорио на предстојећу опасност. Уређаји
за упозоравање морају бити у складу са EN 457 и смештени у складу са EN 842.
5.1.6

Пољопривредно-прехрамбени производи и фармацеутски производи

Машине могу бити пројектоване за паковање пољопривредно-прехрамбених производа и
фармацеутских производа који се могу загадити занемаривањем приниципа хигијенског
пројектовања. Због широког спектра ових производа, није могуће дати прецизне захтеве у овом
стандарду. Када је машина пројектована или одређена за паковање пољопривредно-прехрамбених
производа или фармацеутских производа, постоји потреба да се:
а) одреди ниво хигијенског пројектовања за одређени производ;
б) изврши процена ризика за производ док се пакује на машини;
в) пројектује безбедан систем за паковање производа;
г) одреде одговарајући материјали са којима ће производи бити у контакту;
д) наместе одговарајући филтери да спрече загађење од издувног компримованог ваздуха;
ђ) наведу одговарајући поступци чишћења и дезинфекције за упутство за употребу.
У многим ситуацијама корисник машине мора бити тај који мора имати неопходну стручност да
изврши а), б), в) и д), а произвођач машине за обликовање, пуњење и заптивање може бити
одоговоран само за делове из в), г), д) и ђ). Међутим, произвођач машина за обликовање, пуњење и
заптивање мора се побринути да наведене захтеве изврше надлежна лица.
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Треба се позвати на EN 1672-2 у вези са детаљима о општим захтевима за хигијенско пројектовање за
прехрамбене производе и ISO 14159 за остале производе.
На машинама које користе компримовани ваздух, пројектовањем се мора обезбедити да
компримовани ваздух не загади производ који се пакује.
5.1.7

Материјали и производи за паковање

Машине могу бити пројектоване за паковање производа који су опасни по здравље. Због великог
броја оваквих материјала није могуће дати прецизне захтеве у овом стандарду.
Када је машина пројектована или одређена за паковање производа који су опасни по здравље,
потребно је да се:
а) одреди природа опасности;
б) изврши оцена ризика за производ док се пакује на машини;
в) пројектује безбедан систем за поковање производа;
г) обезбеди неопходна додатна опрема, нпр. електрична опрема за заштиту од експлозије, уређаји за
издвајање прашине или издувних гасова или за надгледање;
д) наведу битни делови за упутство за употребу;
ђ) угради додатна опрема и провери да ли безбедно ради пре него што се буде руковало опасним
производом.
У многим ситуацијама корисник машине мора бити тај који мора имати неопходну стручност да
извши а), б), в) и д), а произвођач машине за обликовање, пуњење и заптивање може бити одговоран
само за делове под г) и д). Међутим, произвођач машина за обликовање, пуњење и заптивање мора се
побринути да наведене захтеве [од а) до ђ)] изврше надлежна лица.
Регулатори грејача
Када машина за паковање садржи уређај за загревање материјала за паковање, нпр. за спајање, или
има постројење за топљење лепка, морају се уградити термостатички регулатори који умањују
опасност да се материјали за паковање или лепак запале. Кориснику ће се скренути пажња у упутству
за употребу на опасност од пожара или потенцијално опасних испарења ако се регулатори поставе на
неправилну температуру и саветоваће му се да је неопходно такве машине поставити у добро
проветрену просторију.
5.1.8

Паковање у контролисаној атмосфери

Све посуде (коморе), цеви и прикључци у погонима са контролисаном атмосфером морају бити
пројектовани тако да безбедно задрже притисак. Довод гаса мора имати уграђен вентил за блокаду,
тако да се чишћење и поступци одржавања могу безбедно извршити.
Пројекат система за управљање гасом мора обезбедити да се око машине не накупљају опасне
количине гаса. Ово се може постићи:
а) уградњом соленоидног вентила који прекида довод гаса када се машина заустави;
б) обезбеђивањем вентилационе опреме;
в) осталим мерама препорученим у EN 626.
Захтеви за безбедност машина које користе кисеоник нису наведени у овом стандарду.
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Стерилизација материјала за паковање

Упутство за рад на машини мора упозорити руковаоце машинама које користе водоник-пероксид на
опасности да он дође у додир са кожом и потребу да се обезбеди, редовним надзором и ефикасном
вентилацијом, да количине гаса у близини машине не достигну нивое који су опасни по здравље.
Машине које користе ултраљубичасту светлост морају бити пројектоване тако да лампе не
представљају опасност по руковаоца са отвореним или затвореним заштитницима на машини. Извор
светлости мора имати уграђене заштитнике са забрављивањем који спречавају опасну радијацију
онда када светлост пада на њих (видети EN 953).
5.1.10 Принципи ергономског пројектовања
Лоше држање/претерано напрезање — Приликом пројектовања или одређивања техничких
карактеристика машине за обликовање, пуњење и заптивање, места за ручно убацивање, магацини за
празну амбалажу и механизми за одмотавање намотаја морају бити пажљиво пројектовани да би се
избегло лоше држање или претерано напрезање које може изазвати повреде. Треба се позвати на EN 614.
Када су уз машину испоручене и платформе које олакшавају приступ, оне не смеју смањити стандард
безбедности који обезбеђују заштитници.
Управљачи — Управљачи и табле за управљање морају бити смештени у складу са захтевима из EN 614.
Ограничења због грађе руке и шаке — Када се машина мора снабдевати ручно, пројектовање дела
за ручно снабдевање мора узети у обзир анатомска ограничења људских руку и шака. Треба се
позвати на EN 614-2.
5.1.11 Клизање, спотицање и пад
Приликом пројектовања машине треба избегавати склопове у нижој равни који су могући узрочници
незгода изазваних саплитањем. Када је потребан приступ изнад нивоа основе ради управљања, чишћења
или одржавања машине, произвођач ће снабдети корисника неопходним информацијама у вези са
платформама или степеницама потребним за извршење ових активности. Треба се позвати на EN 614.
5.1.12 Заштитници и блокирање помоћу заштитника
Ако није другачије наведено у овом стандарду, непокретни и заштитници са забрављивањем морају
бити димензионисани према EN 294. Затитници са забрављивањем морају бити пројектовани у складу
са EN 953 и морају се блокирати помоћу уређаја који задовољавају EN 1088, а у колу за управљање у
складу су са EN 954-1, категорије 1 као минималне.
Ако није другачије наведено у овом стандарду, машине за управљање морају обезбедити
заустављање опасних кретања у року од 1,0 s док је заштитник са забрављивањем отворен. Ако се
опасна кретања не могу зауставити у року од 1,0 s, на заштитнике се морају монтирати уређаји за
блокирање који спречавају приступ опасној зони док се опасна кретања не зауставе.
На машинама које се аутоматски враћају у безбедан положај после заустављања, покрет враћања може се
наставити после 1,0 s, зауставног времена, под условом да механизми враћања не представљају опасност,
нпр. од пригњечења или одсецања између покретних механизама и непокретних делова машине.
5.1.13 Смањење буке
Бука се може спречити или емисија умањити следећим мерама:
а) погонски механизми — монтирањем материјала за пригушивање звука на непокретне заштитнике;
б) механизме треба пројектовати тако да немају прекомеран ход;
в) ваздушни соленоиди — монтирати пригушиваче звука;
г) издувни уређаји — монтирати додатак за умањење буке.
Ради детаљнијих информација, позвати се на EN ISO 11688-1.
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Захтеви за безбедност машине за континуално умотавање

Опасности описане у 4.2 морају се смањити на следеће начине.
5.2.1

Пуњење производима

Машине опремљене уређајима за аутоматско пуњење производима морају бити заштићене у складу
са 5.2.1.4. На машинама које се снабдевају ручно, део за пуњење мора бити пројектован тако да
уклони опасности од пригњечења, одсецања и упетљавања, али и да истовремено омогући приступ
уређајима за померање производа, употребом начина описаних у 5.2.1.1, 5.2.1.2 и 5.2.1.3.
5.2.1.1

Ланци и погони

Повратни ход ланца, погонски и задњи зупчаник покретне траке за транспорт могу се обезбедити
непокретним заштитницима, опремом димензионисаном у складу са табелом 4 из EN 294:1992. Задњи
заштитник ланчаника мора бити пројектован тако да се избегне опасност од одсецања онако како је
то приказано на слици 41. Пројекат заштитника мора узети у обзир потребу за чишћењем да би се
спречило накупљање производа. Ово се може постићи заштитом основе покретне траке за транспорт
производа са захватом који је димензионисан у складу са табелом 4 из EN 294:1992 или, ако ће
чишћење бити често, монтирањем заштитника са забрављивањем који су у складу са 5.1.12.
Када су машине опремљене бочним вођицама производа, онима које се могу подешавати без
употребе алата, кретања ових вођица не морају представљати никакву опасност.

На слици је:
A унутрашњи канал заштитника
B спољашњи канал заштитника

Слика 41 — Начини обезбеђивања задњег заштитника ланчаника покретне траке
за увођење производа
5.2.1.2

Уређаји за померање производа

Они морају бити пројектовани тако да не представљају опасност од одсецања или пригњечења у делу
за ручно пуњење и на месту на коме улазе у кутију за склапање. Четири различите стратегије се могу
користити.
а) Пројектовати уређаје за сабијање тако да се ослободе из ланца у случају да се на њима употреби
периферна сила већа од 150 N.
б) Пројектовати уређаје за сабијање тако да се не савијају кад се на њима употреби периферна сила већа
од 150 N.
в) Пројектовати споне тако да се уређаји за сабијање слободно савију уназад када улазе у кутију за
склапање.
г) Монтирати погон за покретну траку за снабдевање са граничником обртног момента који прекида
доток енергије из ланца за снабдевање када се на њему употреби периферна сила већа од 150 N.
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Покретне траке за снабдевање

Оне морају бити пројектоване тако да се отклоне опасности од увлачења и огреботина која изазивају
хватаљке за увлачење или тако што ће се следити принципи пројектовања приказани на слици 42 или
додавањем непокретних заштитника у складу са EN 953, са отворима у складу са табелом 4 из
EN 294:1992.

На слици је:
A
B
C
D

празан простор између ваљка и непомичне облоге < 4 mm
покретна трака
празан простор између бочног оквира и ваљка < 4 mm
ваљак

Слика 42 — Начин пројектовања покретне траке
5.2.1.4

Механизми за аутоматско снабдевање производима

Разноврсност уређаја за снабдевање монтираних на машине за обликовање, пуњење и заптивање
таква је да је немогуће дати специфичне захтеве. Међутим, кад скидање или измена неког механизма
за снабдевање испорученог уз машину представља опасност, мора се ставити налепница са
упозорењем на видно место на кућишту машине и укључити одговарајућа упозорења о безбедности у
упутство за употребу машине (видети 7.1).
5.2.2

Механизам за одмотавање намотаја

Механизам за одмотавање намотаја мора бити смештен тако да се повреде руковаоца због лошег
држања или претераног напрезања сведу на најмању могућу меру. Савети за добро ергономско
пројектовање садржани су у EN 614.
Када маса намотаја танког слоја прелази 25 kg или висина механизма прелази 1,6 m, или је удаљеност
радијуса дејства већа од 500 mm, конструисање машине мора омогућити једно од следећег:
а) да двоје људи подиже намотај;
б) додавање платформе за приступ;
в) употреба уређаја за механичко руковање намотајем чији ће пројекат одредити произвођач.
5.2.2.1

Склоп ваљка за затезање

Опасност од одсецања између склопа ваљка за затезање и кућишта машине мора се отклонити или
осигуравањем склопа на најмање 25 mm од кућишта или уградњом једног од уређаја приказаних на
слици 43.
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На слици је:
A заварени чврсти део да би се отклонило укљештење
B плочица причвршћена за кућиште машине

Слика 43 — Начини осигуравања склопа ваљка за затезање
5.2.2.2

Уређаји за кодирање

Морају се следити упутства произвођача уређаја за кодирање за безбедну монтажу. Ова упутства
обично препоручују монтирање уређаја за кодирање, тако да размак између механизма уређаја за
кодирање и плочице за притискање буде мањи од 4 mm. Мора се ставити налепница са упозорењем
или ознака на уређај за кодирање ако постоји додатна опасност од опекотина.
5.2.2.3

Погонски механизам за одмотавање

Погонски механизми електричних уређаја за одмотавање морају бити опремљени заштитницима у
складу са EN 953 и димензионисани у складу са табелом 4 из EN 294:1992. Хватаљке за увлачење на
ваљцима за померање танког слоја морају се обезбедити на један од начина приказаних на слици 44.
5.2.2.4

Механизам за аутоматско спајање

Када су силе које врше ови механизми веће од 150 N, они се морају заштитити заштитницима са
забрављивањем у складу са 5.1.12 који спречавају приступ опасним кретањима. Заштитници са
забрављивањем морају се затворити тако да спојница не може да ради када су заштитници отворени,
али да се дозволи неометан рад главне машине.
Пројекат заштитника мора обезбедити да се не може бити у домету опасности када су заштитници
спојнице отворени. Ово се обично може постићи помоћу непокретних заштитника димензионисаних
у складу са табелом 4 из EN 294:1992.

На слици је:
A пројекат A
B пројекат B

Слика 44 — Начини осигуравања погонског механизма за одмотавање
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Електростатичке појаве

Ако се морају користити материјали за паковање који изазивају опасност од статичког електрицитета,
мора се монтирати уређај за отклањање статичког електрицитета или обезбедити прикључци тако да
се електростатички набој може безбедно испразнити у земљу пре него што дође до опасности.
5.2.3

Механизам за уздужно спајање

Неопходан је чест приступ овом делу ради измене намотаја и чишћења. Мора се монтирати заштитник
са забрављивањем у складу са 5.1.12. Температура спољашњег заштитника не сме да пређе 65 °C.
5.2.4

Механизми за попречно спајање и сечење

Ови механизми се морају обезбедити помоћу заштитника са забрављивањем у складу са 5.1.12. Механизми
који функционишу помоћу пнеуматике морају садржати управљачке системе да би се осигурало да
ови механизми не представљају опасност од пригњечења и сечења када су заштитници отворени, а
довод компримованог ваздуха искључен. Спољашња температура заштитника не сме да пређе 65 °C.
Отвор за избацивање производа — Ако је ширина или висина отвора за избацивање производа у
заштитницима мања од 120 mm, удаљеност од најближе опасне зоне мора бити у складу са табелом 4
из EN 294:1992. Ако је ширина или висина отвора већа од 120 mm, најмања удаљеност од најближе
опасне зоне мора бити 850 mm, а у близини отвора мора се ставити налепница која показује да је
радијус дејства у отвору опасан док је машина у покрету.
5.2.5

Механизам за избацивање

Покретне траке морају бити пројектоване тако да отклоне опасности од увлачења и огреботина које
изазивају хватаљке за увлачење. Видети 5.2.1.3.
Механизми за избацивање који нису безбедни по пројекту, морају се заштитити заштитницима у
складу са 5.1.12.
5.2.6

Смањење буке

Поред ставки у 5.1.13, бука се може спречити или емисија буке свести на најмањи могући ниво
следећим мерама:
а) кутија за савијање — пројектовати кутију тако да се умањи оптерећење на танки слој за паковање;
б) механизам за попречно спајање — пројектовати погон тако да се умањи прекомеран ход.
5.2.7

Општи захтеви за машине за обликовање, пуњење и заптивање

Поред поменутих захтева, захтеви у 5.1 морају се примењивати ако постоје исте опасности.

5.3 Захтеви за безбедност машине за обликовање, пуњење и заптивање, која ради у
вертикалном положају
Опасности описане у 4.3 морају се обезбедити на следеће начине.
5.3.1

Уређаји за пуњење производима

Захтеви за безбедност уобичајени за уређаје за пуњење производима описани су у 5.8, 5.9, 5.10 и 5.11.
5.3.2
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Механизам за уздужно спајање

Механизам за уздужно спајање мора бити пројектован тако да се може одмакнути од ваљка за
обликовање да би се омогућила измена танког слоја без опасности од опекотина. Механизам се мора
обезбедити заштитницима са забрављивањем у складу са 5.1.12. Уобичајено је за неке заштитнике да
осигуравају померање танког слоја и механизме за попечно спајање.
Спољашња температура заштитника не сме да пређе 65 °C.
5.3.4

Механизам за померање танког слоја

Механизам за померање танког слоја се мора обезбедити помоћу блокирних заштитника у складу са
5.1.12.
Температура спољашњег заштитника не сме да пређе 65 °C.
5.3.5

Механизам за попречно спајање и пратећи механизам

Ови механизми морају се обезбедити помоћу заштитника са забрављивањем у складу са 5.1.12.
Конструкција механизама за спајање мора омогућити провлачење танког филма кроз вруће зупчасте
спојнице без опасности од опекотина. Ово се може постићи обезбеђивањем чистог простора од
најмање 150 mm између загрејаних зупчастих спојница за унакрсне спојеве. У упутству за употребу
машине морају се навести површине машине које се загревају на више од 65 °C. Ако је то потребно,
налепнице или сликовни дијаграми се морају ставити да би упозорили на опасност од опекотина.
Спољашња температура заштитника не сме да пређе 65 °C.
5.3.5.1

Поступно повратни механизми за попречно спајање

На машинама које померају танку траку помоћу механизма за попречно спајање који се креће напредназад, систем за блокирање мора обезбедити да, када су заштитници отворени, механизам не може
пасти и изазвати повреде.
Заштитници морају спречити приступ механизма за попречно спајање током читаве дужине пута у
оквиру које представља опасност. Приступ механизму за попречно спајање ради чишћења или
увлачења танког слоја мора се обављати кроз заштитнике са забрављивањем у складу са 5.1.12.
5.3.5.2

Отовор за избацивање производа

Ако је ширина или висина отвора за избацивање производа у заштитницима мања од 120 mm,
удаљеност од најближе опасне зоне мора бити у складу са табелом 4 из EN 294:1992. Ако је ширина
или висина већа од 120 mm, минимално растојање од најближе опасне зоне мора бити 850 mm, а у
близини отвора мора се ставити упозорење или сликовни дијаграм који означава да је радијус дејства
у отвору опасан док је машина у покрету.
5.3.5.3

Избацивање у резервоаре

Заштитници машине се морају пружати према доле око резервоара довољно далеко да се спречи
приступ механизму за попречне спојеве, без обзира на то да ли је резервоар постављен или не.
Одредба за промену резервоара мора бити преко заштитника са забрављивањем.
По избору, може се монтирати уређај са забрављивањем на немеханички погон који је у складу са
Прилогом J из EN 1088:1995, тако да машина може радити само онда када је резервоар постављен.
У овом случају присуство резервоара мора ефикасно спречити приступ опасним зонама.
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Транспортер за избацивање

Ако је монтиран транспортер за избацивање, заштитници морају ефикасно спречити приступ опасним
зонама поштујући захтеве из 5.3.5.2.
Ако су монитирани покретни ременови, мотор за погон транспортера мора се блокирати тако да
транспортер не може да се креће када су заштитници машине отворени.
Ако транспортер чини део заштите, он ће или бити причвршћен за машину или блокиран тако да
машина не може да ради ако транспортер није на месту.
5.3.6

Смањење буке

Поред мера у 5.1.13, бука се може спречити или емисија умањити следећим мерама:
а) машина за пуњење — видети одговарајућу тачку;
б) механизам за попречно спајање — пројектовати погон тако да се умањи пекомеран ход;
в) уређаји за хлађење — монтирати додатке за умањење буке.
5.3.7

Општи захтеви за машине за обликовање, пуњење и заптивање

Поред поменутих захтева, захтеви у 5.1 морају се примењивати ако постоје исте опасности.

5.4 Захтеви за безбедност машине за подизање, пуњење и заптивање претходно
направљених врећа
Опасности описане у 4.4 морају се обезбедити на следеће начине.
5.4.1

Магацин за вреће

Механизам за сабијање врећа који се може покретати помоћу енергије или употребом гравитације
мора се пројектовати тако да се отклоне опасности од пригњечења и одсецања обезбеђивањем
одговарајућих размака на покретним деловима (позвати се на EN 349) и ограничавањем силе за
извођење кретња на мање од 150 N.
Магацини се обично могу подесити за различите величине. На подесивим магацинима се морају
обезбедити подесиви заштитници или заштитници за измену делова (3.22.3 из EN 292-1:1991) да би
се спречио приступ механизму за отварање врећа онда када је магацин подешен на величину мање
вреће.
Магацин мора бити опремљен уређајем са забрављивањем, нпр. електроосетљивим заштитним уређајем у
складу са EN 61496-2, типа 2, или прекидачем у складу са EN 1088 који зауставља машину пре него што
се последњих неколико врећа одстрани из магацина, излажући маханизам за отварање врећа.
5.4.2

Механизам за подизање врећа

Неопходан је чест приступ овом делу. Овај механизам се мора заштити заштитницима са
забрављивањем у складу са 5.1.12.
5.4.3

Преносни механизам — Захтеви као у 5.4.2.

5.4.4

Пуњење производима

Захтеви за безбедност типичних механизама за пуњење наведени су у 5.8, 5.9, 5.10 и 5.11.
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Уређаји за смиривање вибрација

Вибрациони уређаји се морају се пројектовати и уградити тако да се умањи распростирање вибрација
кроз машину. Ово може укључивати употребу антивибрационих склопова.
5.4.6

Механизам за заптивање врећа

Неопходан је чест приступ овом подручју. Овај механизам се мора обезбедити заштитницима са
забрављивањем у складу са 5.1.12.
Ако је монтиран систем за прскање лепка, заштитници морају бити у могућности да задрже сваку
предвидиву количину лепка током прскања.
Ако је средство за заптивање топлота или лепак истопљен помоћу топлоте, спољашња температура
заштитника не сме прећи 65 °C.
Ако су монтиране машине за шивење, оне морају бити у складу са EN 60204-3-1.
Отовор за избацивање производа
Ако је ширина или висина отвора за избацивање производа у заштитницима мања од 120 mm,
удаљеност од најближе опасне зоне мора бити у складу са табелом 4 из EN 294:1992. Ако је ширина
или висина већа од 120 mm, минимално растојање од најближе опасне зоне мора бити 850 mm, а у
близини отвора мора се ставити упозорење или сликовни дијаграм који означава да је радијус дејства
у отвору опасан док је машина у покрету.
5.4.7

Транспортер за сабијање

Погонски механизми транспортера за сабијање морају се обезбедити помоћу непокретних
заштитника. Пажљивим пројектовањем кућишта транспортера, хватаљке за увлачење повезане са
ваљцима могу се избацити. Видети слику 42.
5.4.8

Уређаји за кодирање — Видети 5.2.2.2.

5.4.9

Смањење буке

Поред 5.1.13, бука се може спречити или емисија умањити следећим мерама:
а) механизам за подизање врећа — монтирати штитнике за пригушивање буке;
б) механизам за спајање — пројектовати погон тако да се умањи прекомеран ход;
в) вибратори — обезбедити да се вибрације не преносе на кућиште машине и заштитнике.
5.4.10 Општи захтеви за машине за обликовање, пуњење и заптивање
Поред поменутих захтева, захтеви у 5.1 морају се примењивати ако постоје исте опасности.

5.5 Захтеви за безбедност машина за обликовање, пуњење и заптивање са покретном
осовином за савитљива паковања
Опасности описане у 4.5 морају се обезбедити на следеће начине.
5.5.1

Механизам за одмотавање танког слоја — Видети 5.2.2.
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Механизам за сечење

Приступ овом механизму је неопходан када се увлачи нови намотај папира или када се он чисти.
Сечиво овог уређаја мора бити пројектовано тако да се увлачи у удубљење или да се на њега монтира
заштитник да би се спречиле повреде када су заштитиници са забрављивањем машине отворени.
Механизам за сечење мора се обезбедити помоћу заштитника са забрављивањем у складу са 5.1.12.
5.5.3

Калуп за обликовање

Калуп за обликовање се обично снабдева или ротира великом брзином. Калуп за обликовање мора се
обезбедити заштитницима са забрављивањем у складу са 5.1.12.
Заштитници морају бити довољно јаки да задрже свако паковање или делове машине који могу да се
откаче са механизма.
5.5.4

Преносни механизам

Преносни механизам мора се обезбедити помоћу заштитника са забрављивањем у складу са 5.1.12.
5.5.5

Пуњење производима

Захтеви за безбедност типичних уређаја за пуњење описани су у 5.8, 5.9, 5.10 и 5.11.
5.5.6

Смиривање вибрација — Видети 5.4.5.

5.5.7

Механизам за заптивање врећа — Видети 5.4.6.

Отовор за избацивање производа — Ако је ширина или висина отвора за избацивање производа у
заштитницима мања од 120 mm, удаљеност од најближе опасне зоне мора бити у складу са табелом 4
из EN 294:1992. Ако је ширина или висина већа од 120 mm, минимално растојање од најближе опасне
зоне мора бити 850 mm, а у близини отвора мора се ставити упозорење или сликовни дијаграм који
означава да је опасан радијус дејства у отвору док је машина у покрету.
5.5.8

Покретна трака за сабијање — Видети 5.4.7.

5.5.9

Уређаји за кодирање — Видети 5.2.2.2.

5.5.10 Смањење буке
Поред 5.1.13, бука се може спречити или емисија умањити следећим мерама:
а) механизам за обликовање помоћу калупа — монтирати заштитинике за пригушивање буке;
б) механизми са спајање — пројектовати погон тако да се смањи прекомеран ход;
в) вибратори — обезбедити да се вибрације не преносе до кућишта машине и заштитника.
5.5.11 Општи захтеви за машине за обликовање, пуњење и заптивање
Поред поменутих захтева, морају се примењивати захтеви у 5.1 ако постоје исте опасности.
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5.6 Захтеви за безбедност машине за прављење картонских кутија, која се пуни са
стране и ради у хоризонталном положају
Опасности описане у 4.6 морају се обезбедити на следеће начине.
5.6.1

Магацин за картонске кутије

Магацини се обично могу подешавати за различите врсте картонских кутија. Подесиви магацини
морају бити опремљени подесивим заштитницима или заштитницима за промену делова (3.22.3 из
EN 292-1:1991) да би се спречио приступ механизму за отварање картонских кутија онда када је
магацин подешен на мању величину картонских кутија.
Магацин мора бити опремљен уређајем са забрављивањем, нпр. електроосетљивим заштитним уређајем у
складу са EN 61496-2, типа 2, који зауставља машину пре него што се одстрани последњих неколико
картонских кутија, излажући механизам за отварање картонских кутија или друге опасне делове.
5.6.2

Транспортер за снабдевање

На машинама на којима се производи убацују ручно на транспортер за снабдевање, транспортер мора
бити пројектован тако да се избегне опасност од одсецања. Транспортни ременови за снабдевање могу
бити разматрани као они у 5.2.1.3, а транспортери са степеницама или лопатицама као они у 5.2.1.1.
Опасност од увлачења која може постојати ако транспортер за снабдевање улази у главну машину, морају
се обезбедити монтирањем уређаја за ослобађање (3.23.5 из EN 292-1:1991), нпр. зглобног преклопника
повезаног са прекидачем за блокирање који зауставља транспортер ако има сметњи или на неки други
начин који пружа исти ниво заштите.
5.6.3

Погонски механизам

Механизми од 5.6.3 до 5.6.6 морају се обезбедити заштитницим са забрављивањем у складу са 5.1.12.
На машинама које користе системе за избацивање лепка помоћу млаза, заштитници морају бити
оспособљени да задрже сваку предвидиву прекомерну количину лепка.
5.6.4

Механизам за склапање картонских кутија — Видети 5.6.3.

5.6.5

Механизам за пуњење производима — Видети 5.6.3.

5.6.6

Механизам за спајање преклопника — Видети 5.6.3.

5.6.7

Уређаји за заптивање картонских кутија

Уређаји за заптивање картонских кутија обично се налазе унутар главних заштитника на машини и
морају се обезбедити на претходно наведени начин. Ако је средство затварања топлота, опасност од
избијања пожара мора се избећи таквим пројектовањем управљачког система да се уређаји за
загревање искључе у случају да картонска кутија остане у подручју за загревање.
Отвор за избацивање производа — Ако је ширина или висина отвора за избацивање производа у
заштитницима мања од 120 mm, удаљеност од најближе опасне зоне мора бити у складу са табелом 4
из EN 294:1992. Ако је ширина или висина већа од 120 mm, минимално растојање од најближе опасне
зоне мора бити 850 mm, а у близини отвора мора се ставити упозорење или сликовни дијаграм који
означава да је радијус дејства у отвору опасан док је машина у покрету.
5.6.8

Сабијање картонских кутија

Механизам за сабијање картонских кутија може се налазити унутар главних заштитника или испред
њих. Погонски уређаји са ременовима који се налазе испред заштитника могу се обезбедити
пројектовањем онако како је то описано у 5.2.1.3.
5.6.9

Уређаји за кодирање — Видети 5.2.2.2.
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5.6.10 Смањење буке
Поред 5.1.13, бука се може спречити или емисија умањити следећим мерама:
а) механизам за подизање картонских кутија — монтирати заштитинике за пригушивање буке;
б) механизам за пуњење производима — монтирати заштитинике за пригушивање буке.
5.6.11 Општи захтеви за машине за обликовање, пуњење и заптивање
Поред поменутих захтева, морају се примењивати захтеви у 5.1 ако постоје исте опасности.

5.7 Захтеви за безбедност машина за обликовање помоћу топлоте, за пуњење и
заптивање
Опасности описане у 4.7 морају се обезбедити на следеће начине.
5.7.1

Механизам за одмотавање доњег намотаја траке

Видети 5.2.2. На машинама са погонским механизмом са ланцем и фиксаторима или механизмом са
фиксаторима, приступ овим механизмима из механизма за одмотавање намотаја мора се обезбедити
помоћу непокретних заштитника који садрже жлеб за доњу траку танког слоја који мора бити најшири
4 mm. Ако се то не може постићи, однос између ширине жлеба и удаљености од опасности мора бити у
складу са табелом 4 из EN 294:1992.
5.7.2

Погонски механизам

Погонски механизми морају се обезбедити на следеће начине.
5.7.2.1

Ваљци који се окрећу у супротном смеру

Погонски механизми машина овог типа морају се обезбедити заштитницима са забрављивањем у складу
са 5.1.12.
5.7.2.2

Ланци и фиксатори

Машине са погонским механизмом са ланцима и фиксаторима код којих се производи пуне ручно
морају се обезбедити непокретним заштитницима који садрже жлеб за доњу траку танког слоја који
мора бити најшири 4 mm. Ако се то не може постићи, однос између ширине жлеба и удаљености од
опасности мора бити у складу са табелом 4 из EN 294:1992. Ако се машина аутоматски пуни,
механизми се морају обезбедити као у 5.1.12.
5.7.2.3

Фиксатори

Машине са погонским механизмом са фиксаторима код којих се производи пуне ручно, морају се
обезбедити непокретним заштитиницима који садрже жлеб за доњу траку танког слоја. Димензије и
положај непокретних заштитника морају бити у складу са EN 294, табела 4. Ако се машина
аутоматски пуни, механизми се морају обезбедити као у 5.1.12.
5.7.3

Комора за загревање

Машина се мора пројектовати тако да када се машина заустави, не постоји опасност да се танки слој
запали.
Комора за загревање и калуп за обликовање морају се обезбедити заштитницима са забрављивањем у
складу са 5.1.12 и, ако је то предвиђено, са 5.7.5.3, 5.7.5.4, 5.7.5.5, 5.7.5.6, 5.7.5.7 и 5.7.5.8. Поред тога,
систем за управљање мора обезбедити да се комора за загревање и калуп за обликовање не могу померати
под утицајем гравитације када се искључи довод енергије. Ово може укључити монтажу механичког или
пнеуматског уређаја који спречава померање калупа онда када се искључи довод енергије.
Радијус дејства кроз отворе у овим заштитницима мора бити, када год је то могуће, у складу са
димензијом B у табели 1.
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Мора се ставити налепница или сликовни дијаграм на комору за загревање да би се упозорило на
додатну опасност од опекотина ако она постоји.
Температура спољашњег заштитника не сме да пређе 65 °C.
5.7.4

Калуп за обликовање — Видети 5.7.3.

5.7.5

Део за пуњење производима

Део за пуњење производима мора се обезбедити на следеће начине.
5.7.5.1

Уређаји за аутоматско пуњење производима

Уређаји за аутоматско пуњење производима морају се обезбедити блокирним заштитницима у складу
са 5.1.12 и, ако је то предвиђено, са 5.7.5.3, 5.7.5.4, 5.7.5.5, 5.7.5.6, 5.7.5.7 и 5.7.5.8.
Радијус дејства кроз отворе у овим заштитницима мора, када год је то могуће, бити у складу са
дименизијом B у табели 1.
Табела 1 — Безбедне удаљености за машине за обликовање помоћу топлоте,
за пуњење и заптивање
Мере у милиметрима

>20 до 30

>30 до 40

>40 до 60

>60 до 120

>120 до 220

>220

B

230

550

850

850

850*)

850*)

C

230

350

450

550

850

850

D

230

300

350

450

550

550

Е

230

250

300

400

500

550

F

230

230

230

230

230

230

G

230

230

230

230

230

230

H

5

5

5

5

5

5

Дубина (A)
Радијус дејства

НАПОМЕНА Димензија B (из табеле 4 из EN 294:1992) треба да се користи када год је то могуће, а димензије
C—H односе се само на машине за обликовање помоћу топлоте, за пуњење и за заптивање, код којих није могуће
да буду у складу са димензијом B.
*) Налепница или сликовни дијаграм мора се ставити да би се упозорило на опасност од радијуса дејства у отвору.

5.7.5.2

Ручно пуњење производима

Ако се машина пуни ручно, погонски механизам мора се обезбедити онако како је то наведено у 5.7.2, а
приступ калупима за обликовање и спајање ограниченo монтирањем лажне основе у делу за пуњење
производима. Радијус дејства кроз отворе у заштитницима који спечавају приступ калупима за
обликовање и спајање мора, када год је то могуће, бити у складу са димензијом B у табели 1. У
ситуацијама у којима то није изводљиво, могу се користити другачије стратегије заштите описане у
5.7.5.3, 5.7.5.4, 5.7.5.5, 5.7.5.6, 5.7.5.7 и 5.7.5.8.
5.7.5.3

Кочни заштитник

То је заштитник са забрављивањем у складу са 5.1.12. Уређаји са забрављивањем морају се затворити
тако да се, ако се помере, опасни покрети морају зауставити и/или вратити у безбедан положај. За ову
врсту уређаја, може се користити безбедна раздаљина C, у табели 1. Видети слику 45. Међутим,
упутства за руковање машином морају упозорити корисника да такав уређај може постати
бескористан ако се на заштитник стави тежак предмет.
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На слици је:
1
2
3
4

затворен кочни заштитник
правац приступа опасности
лажна основа
опасан покрет

Слика 45 — Кочни заштитник
5.7.5.4

Кочни заштитник са уређајем за задржавање

Када је допуњен уређајем за задржавање (3.24 из EN 292-1:1991), нпр. опадајућим хватаљкама, може
се користити безбедна удаљеност D, у табели 1. Видети слику 46.

На слици је:
1
2
3
4
5

затворен кочни заштитник
правац приступа опасности
лажна основа
опадајуће хватаљке
опасан покрет

Слика 46 — Кочни заштитник са уређајем за задржавање
5.7.5.5

Кочни заштитник са фотоелектричним уређајем

Када је допуњен фотоелектричним заштитним уређајем у складу са EN 61496-1, типа 2, укљученим у
систем за управљање категорије 2 (EN 954-1), може се користити безбедна удаљеност Е, у табели 1.
Видети слику 47.
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На слици је:
1
2
3
4
5

затворени кочни заштитник
фотоелектрична ћелија
правац приступа опасности
лажна основа
опасни покрет

Слика 47 — Кочни заштитник са фотоелектричним уређајем
5.7.5.6

Светлосноосетљиви кочни уређај

Он обухвата један или више електроосетљивих заштитних уређаја који су у складу са EN 61496-1, типа 2,
укључених у управљачки систем категорије 2 (видети EN 954-1) који контролишу читав отвор. Систем за
управљање мора обезбедити да се зауставе опасни покрети машине ако се открије предмет у опасном
делу. У овом случају се може користити безбедна удаљеност F, у табели 1, под условом да се опасни
покрети могу зауставити помоћу система за управљање за мање од 0,5 s. Видети слику 48.

На слици је:
1
2
3
4
5

непокретни заштитник
правац приступа опасности
лажна основа
фотоћелијска решетка
опасан покрет

Слика 48 — Светлосноостетљиви кочни уређај
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Непокретни аутоматски заштитник

Он обухвата заштитник који је причвршћен за механизам калупа за обликовање или спајање и који се
помера на место када почну опасни покрети калупа за обликовање или спајање. Заштитник мора бити
блокиран на машини да би спречио опасне покрете ако се не затвори за мање од 0,5 s. На заштитнику
се мора налазити уређај осетљив на притисак (видети prEN 1760-2), укључен у коло категорије 2
(видети EN 954-1) или се померати силом мањом од 150 N, тако да заштитник, сам по себи, не
представља опасност. У овом случају се може користити безбедна удаљеност G, у табели 1. Видети
слику 49.

На слици је:
1
2
3
4
5

затворени кочни заштитник
правац приступа опасности
лажна основа
заштитник причвршћен за калуп
опасан покрет

Слика 49 — Непокретни аутоматски заштитник
5.7.5.8

Аутоматски заштитник

Овај заштитник покреће се независно од других кретања на машини. Враћа се на место после
погонског циклуса, а пре циклуса обликовања и спајања. Мора бити блокиран на машини да би
онемогућио опасне покрете док заштитник није на месту. Заштитник мора имати уређај осетиљив на
притисак (prEN 1760-2) укључен у коло категорије 1 (EN 954-1) или се померати силом мањом од
150 N, тако да заштитник, сам по себи, не представља опасност. У овом случају може се користити
безбедна удаљеност H, у табели 1. Видети слику 50.
5.7.6

Механизам за одмотавање горњег намотаја танког слоја — Видети 5.2.2.

5.7.7

Калуп за спајање

Механизми 5.7.7 — 5.7.9 морају се обезбедити непокретним заштитницима или заштитницима са
забрављивањем у складу са 5.1.12 и, ако је то предвиђено, са 5.7.5.3, 5.7.5.4, 5.7.5.5, 5.7.5.6, 5.7.5.7 и
5.7.5.8. Поред тога, систем за управљање мора обезбедити да се ови механизми не могу померати под
утицајем гравитације онда када се искључи довод електричне енергије или компримованог ваздуха.
5.7.8
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Ротациони уређаји за сечење — Видети 5.7.7.

На слици је:
1
2
3
4
5

непокретни заштитник
правац приступа опасности
лажна основа
покретни заштитник
опасан покрет

Слика 50 — Аутоматски заштитник
5.7.10 Намотаји одсечених комада
Опасност од увлачења мора се смањити или монтирањем непокретног заштитника око намотаја са
жлебом за одсечени комад који мора бити најшири 4 mm или ограничавањем силе извлачења
прикључка са намотајем, тако да она буде мања од 150 N.
5.7.11 Додатна опрема
Аутомати за додавање пуњења или листића морају се разматрати као магацини за вреће (5.4.1) и
механизми за подизање врећа (5.4.2).
5.7.12 Уређаји за кодирање — Видети 5.2.2.2.
5.7.13 Смањење буке
Поред 5.1.13, бука се може спречити или емисија умањити следећим мерама:
а) калуп за обликовање — монтирати заштитнике за пригушивање буке;
б) машина за пуњење — видети одговарајућу тачку;
в) калуп за спајање — монтирати заштитнике за пригушивање буке;
г) калуп за сечење — монтирати заштитнике за пригушивање буке.
5.7.14 Општи захтеви за машине за обликовање, пуњење и заптивање
Поред поменутих захтева, морају се примењивати захтеви из 5.1 ако постоје исте опасности.
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Захтеви за безбедност спиралног пуњача

Опасности описане у 4.8 морају се обезбедити на следеће начине. Ови захтеви примењују се онда
када се спирални пуњач монтира на машину за обликовање, пуњење и заптивање.
5.8.1

Спирала

У већини пројеката левак и горњи поклопац машине штите од опасности које представља спирала и
апарати за мешање. Кад ради сâмо, избацивање помоћу спирале представља могућу опасност,
међутим, када се монтира на машину за обликовање, пуњење и заптивање, овај део се осигурава
заштитницима машине за обликовање, пуњење и заптивање.
Када се чисти спирални пуњач, уобичајено је да се ваљак скине са горњег поклопца, излажући тако
спиралу и апарате за мешање. Да би се избегла незгода током чишћења, спирала мора имати или
изолатор, доступан из дела за чишћење, или левак мора бити блокиран у складу са 5.1.12 да би се
спречио рад машине онда када је левак скинут.
5.8.2

Апарати за мешање — Видети 5.8.1.

5.8.3

Погонски механизми — Видети 5.8.1.

5.8.4

Захтеви ергономског пројектовања

Пројекат левка, спирале и било ког другог саставног дела који се мора редовно скидати ради
чишћења, мора спречити опасност од повреде због претераног напрезања. Ако је маса тих саставних
делова већа од 25 kg, произвођач мора конструисати делове тако да их два руковаоца могу подићи
или тако да се употребом опреме за подизање они могу подићи на место или скинути.
5.8.5

Клизање, спотицање и пад

Када је пуњач монтиран на таквом месту које се не може дохватити са земље ради чишћења или
одржавања, морају се обезбедити средства за безбедан приступ пуњачу. Она могу укључивати:
а) места за стајање на машини за обликовање, пуњење и заптивање, тако да се пуњач може
дохватити без опасности од оклизнућа или пада;
б) равни део око пуњача на који се може стати за време чишћење или одржавања пуњача без
опасности од оклизнућа или пада;
в) степенице за приступ, платформе или радни мостови монтирани самостално на машину за
обликовање, пуњење и заптивање, тако да се пуњач може чистити или одржавати без опасности
од оклизнућа или пада.
5.8.6

Смањење буке — Видети 5.1.13.

5.8.7

Општи захтеви за машине за обликовање, пуњење и заптивање

Поред поменутих захтева, морају се примењивати захтеви у 5.1 ако постоје исте опасности.

5.9

Захтеви за безбедност пуњача са запреминском посудом

Опасности описане у 4.9 морају се обезбедити на следеће начине. Ови захтеви се примењују онда
када је пуњач са запреминском посудом монтиран на машину за обликовање, пуњење и заптивање.
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Плоче са посудом

На конструкцијама са учвршћеном основном плочом, приступ опасности од пригњечења коју
представља отвор за избацивање мора се спречити непокретним заштитницима у складу са табелом 4
из EN 294:1992.
На машинама овог типа обично се мора обезбедити део између горње и доње плоче са посудама.
Да би се избегла незгода током чишћења, пуњач са посудама мора имати или изолатор, доступан са дела
за чишћење, или левак за избацивање, а остали заштитници који изазивају опасност од одсецања морају
бити блокирани у складу са 5.1.12 да би се спречио рад машине онда када се левак или заштитници скину.
5.9.2

Основе са зглобном посудом

Конструкције основе са зглобном посудом морају се обезбедити у складу са 5.9.1, али, поред тога,
простор између горње и доње плоче са посудама мора се обезбедити употребом непокретних
заштитника димензионисаних у складу са табелом 4 из EN 294:1992.
5.9.3

Ротациона четка

Под условом да су длачице четке довољно савитљиве, а сила коју врши ротациона четка мања од 150 N,
осигуравање четке није потребно. Погонски механизми за ротационе четке морају се обезбедити помоћу
непокретних заштитника који су дименизионисани у складу са тебелом 4 из EN 294:1992.
5.9.4

Погонски механизми — Видети 5.1.1.

5.9.5

Промена величине

Погонски механизми механизама за аутоматско подешавање запремине посуде морају се обезбедити
помоћу непокретних заштитника димензионисаних у складу са табелом 4 из EN 294:1992. Изолатор
описан у 5.9.1 мора прекинути довод електричне енергије из механизма за подешавање.
5.9.6

Захтеви ергономског пројектовања

Пројекат левка, посуда, плоча за посуде и било ког другог саставног дела који се мора редовно
скидати ради чишћења, мора отклонити опасности од повреде због претераног напрезања. Када је
маса тих саставних делова већа од 25 kg, произвођач мора конструисати делове тако да два руковаоца
могу да их подигну на место и да их скину.
5.9.7

Клизање, спотицање и пад — Видети 5.8.5.

5.9.8

Смањење буке

Поред 5.1.13, бука се може спречити или емисија умањити следећим мерама:
— производи — монтирати заштитнике за пригушивање буке.
5.9.9

Општи захтеви за машине за обликовање, пуњење и заптивање

Поред поменутих захтева, морају се примењивати захтеви у 5.1 ако постоје исте опасности.

5.10 Захтеви за безбедност пуњача са запреминским клипом
Опасности описане у 4.10 морају се обезбедити на следеће начине. Ови захтеви се примењују онда
када је пуњач са запреминским клипом монтиран на машину за обликовање, пуњење и заптивање.
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5.10.1 Клип
Због опасности које представљају клип, ротациони разводник и њихови погонски механизми, они се
морају обезбедити заштитницима у складу са 5.1.12.
Да би се избегла незгода током чишћења, пуњач за клипом мора имати изолаторе доступне са дела за
чишћење који искључују све доводе енергије (електричну струју, ваздух итд.) до пуњача са клипом да
би се спречио његов рад током чишћења.
5.10.2 Ротациони разводник — Видети 5.10.1.
5.10.3 Погонски механизам — Видети 5.10.1.
5.10.4 Температура
Пуњачи са клипом који имају површинску радну температуру већу од 65 °C морају имати знак
упозорења или сликовни дијаграм који показује да постоји опасност од опекотина ако се додирну
врући делови.
5.10.5 Захтеви ергономског пројектовања
Пројекат левка, клипа, разводника и било ког другог саставног дела који се мора редовно скидати ради
чишћења мора отклонити опасност од повреда због претераног напрезања. Ако је маса тих саставних
делова већа од 25 kg, произвођач мора пројектовати делове тако да два руковаоца могу да их подигну на
место и да их скину.
5.10.6 Клизање, саплитање, пад — Видети 5.8.5.
5.10.7 Смањење буке — Видети 5.1.13.
5.10.8 Општи захтеви за машине за обликовање, пуњење и заптивање
Поред поменутих захтева, морају се примењивати захтеви у 5.1 ако постоје исте опасности.

5.11 Захтеви за безбедност гравиметријског пуњача
Опасности описане у 4.11 морају се обезбедити на следеће начине. Ови захтеви се примењују онда
када је гравиметријски пуњач монтиран на машину за обликовање, пуњење и заптивање.
5.11.1 Тацне за снабдевање
Везе вибрационих тацни морају се конструисати у складу са EN 349 да би се обезбедило да не
представљају опасност од пригњечења. Вибрациони погонски механизми морају се обезбедити
непокретним заштитницима у складу са табелом 4 из EN 294:1992.
Механизми са силама мањим од 150 N не захтевају заштитнике. Сви други механизми морају се
обезбедити заштитницима у складу са 5.1.12.
5.11.2 Регулациони преклопници — Видети 5.11.1.
5.11.3 Посуда за мерење — Видети 5.11.1.
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5.11.4 Захтеви ергономског пројектовања
Пројекат посуде за мерење и других саставних делова који се редовно скидају ради чишћења мора
отклонити опасности од повреде због претераног напрезања. Ако је маса тих саставних делова већа
од 25 kg, произвођач мора конструисати делове тако да два руковаоца могу да их подигну на место и
да их скину.
5.11.5 Клизање, саплитање, пад — Видети 5.8.5.
5.11.6 Смањење буке
Поред 5.1.13, бука се може спречити или емисија умањити једном од следећих мера на производима:
а) ставити амортизујући материјал на тацне за снабдевање и посуде за мерење;
б) монтирати заштитнике за пригушавање буке.
5.11.7 Општи захтеви за машине за обликовање, пуњење и заптивање
Поред поменутих захтева, морају се примењивати захтеви у 5.1 ако постоје исте опасности.

6

Верификација захтева за безбедност

Произвођач или добављач који жели да поднесе захтев за усаглашавање са овим стандардом мора
прво да докаже да машина испуњава захтеве за безбедност.
Морају се спровести следећи поступци верификације.

6.1
6.1.1

Визуелна провера заустављене машине
Механички делови

Проверити да ли су сви механички делови заиста непокретни и све оштре ивице уклоњене.
6.1.2

Пнеуматски системи

Проверити да ли сви пнеуматски делови и цеви задовољавају захтеве за безбедност (видети EN 983) и
да ли су правилно постављени.
6.1.3

Хидраулични системи

Проверити да ли сви хидраулични делови и цеви задовољавају захтеве за безбедност (видети EN 982)
и да ли су правилно постављени.
6.1.4

Електрични системи

Проверити да ли су електрична опрема и инсталације у складу са техничком документацијом
описаном у тачки 18 из EN 60204-1:1992.
6.1.5

Заштитници

Проверити да ли су сви заштитници постављени и безбедно причвршћени. Проверити да ли су сви
уређаји за блокирање монтирани и да ли правилно функционишу.
6.1.6

Захтеви за пројектовање

Проверити да ли су све конструкционе карактеристике наведене у захтевима за безбедност укључене.
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Мере за заустављену машину
Заштитници

Проверити да ли је однос величине отвора у заштитницима и њихова удаљеност од најближе опасне
зоне усаглашена са захтевима из табеле 4 из EN 294:1992, EN 349 или овим стандардом.
6.2.2

Електрична провера

Извршити провере описане у тачки 20 из EN 60204-1:1992.

6.3
6.3.1

Визуелне провере укључене машине
Заштитници

Проверити док машина ради да ли су заштитници усаглашени са захтевима за безбедност.
6.3.2

Блокатори

Проверити рад свих уређаја за принудно заустављање и блокирање. Проверити да ли после
активирања уређаја за принудно заустављање или блокирање има некаквих опасности у машини док
су заштитници отворени.

6.4
6.4.1

Мере за укључену машину
Бука

Мерења нивоа притиска звука морају се извршити или на радном месту машине, 1,6 m од подлоге,
или на четири места око машине, 1,0 m од површине машине и 1,6 m од подлоге.
Мерења се морају извршити када је машина у празном ходу и, ако је то могуће, када ради са
прозводом за који је одређена. У ситуацијама у којима ово није могуће, нпр. зато што је производ
замрзнут, машина се мора проверити са репрезентативним производом који је у могућности да
произведе сличну емисију буке као одређени производ.
Ако нивои притиска звука прелазе 70 dB (A) као непрекидна A-вредност или 130 dB као горња
C-вредност, мерења се морају навести у упутству за употребу.
6.4.2

Температура

Када је машина потпуно загрејана, треба проверити да ли је температура спољашњег заштитника
мања од 65 °C.

6.5
6.5.1

Захтеви у вези са опасним производима и материјалима за паковање
Визуелна провера пре испоруке

Проверити да ли се поштују пројектовани захтеви за руковање датим производима или материјалима
за паковање.

6.6

Поступци верификације

Поступци верификације за сваки захтев за безбедност наведен у 5.1 до 5.7 приказани су у табели 2.
Поступци верификације за сваки захтев за безбедност наведен у 5.8 до 5.11 приказани су у табели 3.
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Табела 2 — Поступци верификације за захтеве за безбедност наведене у 5.1 до 5.7

Захтев за
безбедност
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7

ФункциоВизуПроранално
Мера
елни
чун
преглед испитивање
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
5.4.10

X
X
X
X
X
X
X
X

5.5.1
5.5.2

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

Захтев за
безбедност

ФункциоВизуПроранално
Мера
елни
чун
преглед испитивање

5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7
5.5.8
5.5.9
5.5.10
5.5.11
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.6.7
5.6.8
5.6.9
5.6.10
5.6.11

X
X
X
X
X
X
X

5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.7.7
5.7.8
5.7.9
5.7.10
5.7.11
5.7.12
5.7.13
5.7.14

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
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Табела 3 — Поступци верификације захтева за безбедност наведених у 5.8 до 5.11
Захтев за
безбедност

ВизуФункциоВизуФункциоПрораПрора- Захтев за
Мера
Мера
елни
нално
елни
нално
чун
чун
безбедност
преглед испитивање
преглед испитивање

5.8.1

X

X

X

5.10.1

X

X

X

5.8.2

X

X

X

5.10.2

X

X

X

5.8.3

X

X

5.10.3

X

X

X

5.8.4

X

X

X

5.10.4

X

X

5.8.5

X

X

X

5.10.5

X

X

X

X

X

X

5.10.6

X

X

X

X

5.10.7

X

X

X
X

5.8.6
5.8.7

X

X

X

5.9.1

X

X

X

5.10.8

X

X

X

5.9.2

X

X

X

5.11.1

X

X

X

5.9.3

X

X

X

5.11.2

X

X

X

5.9.4

X

X

5.11.3

X

X

X

5.9.5

X

X

X

5.11.4

X

X

X

5.9.6

X

X

X

5.11.5

X

X

X

5.9.7

X

X

X

5.11.6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.9.8
5.9.9

7

X

5.11.7

X

Информације о употреби

7.1
7.1.1

Захтеви за машине за обликовање, пуњење и заптивање
Ознаке

На машинама се морају налазити ознаке са следећим информацијама:
а) назив и адреса произвођача или његовог овлашћеног заступника са седиштем у европској
економској зони;
б) ознака серије или типа;
в) година производње;
г) серијски број (ако постоји);
д) знак CЕ (ако је примењиво);
ђ) електричне ознаке, оне које су наведене у 18.4 из EN 60204-1:1992;
е) налепнице са упозорењем или сликовни дијаграми ако се изричито траже у тачки 5 овог
стандарда.
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Упутства за употребу

Уз све машине морају се добити упутства која укључују најмање следеће:
а) понављање информација означених на машини;
б) навођење свих знакова и сликовних дијаграма причвршћених за машину, заједно са објашњењем
њиховог значаја;
в) опис предвиђене употребе машине који треба да обухвати информације о производу, материјалу
за паковање, величинама амбалаже и брзини рада. На машинама за употребу у контролисаним
атмосферама или са средствима за стерилизацију мора се навести природа ових материјала;
г) цртеж који приказује радне положаје које ће руковаоци вероватно заузимати;
д) упутства за безбедно руковање машином током инсталације;
ђ) упутства за инсталирање, укључујући захтеве за сервисирањем, одоговарајуће нивое осветљења и
вентилације, да ли је потребно спајање завртњима, величину платформи, мердевина или радних
мостова ако нису испоручени уз машину, спецификацију опреме за издвајање прашине или
издувних гасова ако није испоручена уз машину;
е) упутства за безбедно постављање;
ж) упутства за безбедну употребу, чишћење, промену величине, укључујући податке о маси делова
машине који се морају редовно скидати ради промене величине или чишћења;
з) упутства за безбедно одржавање и подешавање;
и) упутства за обуку руковаоца машином и особља за одржавање;
ј)

навођење мерења нивоа притиска звука (6.4.1), ознака очекиваног нивоа притиска звука када је
машина у функцији и упутства о томе како се машина мора инсталирати да би се умањила бука;

к) изјаву која наводи да ли је машина погодна или није за употребу у потенцијално експлозивиним
атмосферама;
л) на машинама за употребу са пољопривредно-прехрамбеним производима или фармацеутским
производима, упутства за дезинфекцију машине, заједно са подацима о одговарајућем и
неодговарајућем чишћењу и дезинфекцији материјала;
љ) сва друга упутства која се изричито траже у тачки 5 овог стандарда.

7.2

Машина за континуално увијање

Поред захтева из 7.1, упутства за машину за континуално увијање морају да садрже и следеће
информације:
а) ако су монтирани уређаји за снабдевање који се могу скидати, информације о томе како машина
може безбедно да ради када се ови уређаји скину;
б) начине на које се подижу намотаји танког слоја на механизам за одмотавање намотаја танког
слоја да би се избегле повреде због напрезања;
в) начине уземљења механизама за одмотавање танког слоја да би се избегло накупљање статичког
електрицитета;
г) одговарајућу температуру за заптивну спојницу да би се избегла опасност од пожара;
д) захтеве за вентилацијом да би се отклонила испарења материјала за паковање;
ђ) тачан начин рада система за паковање у контролисаној атмосфери;
е) тачан начин рада система за стерилизацију материјала.
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Машина за обликовање, пуњење и заптивање која ради у вертикалном положају

Поред захтева из 7.1, упутства за усправне машине за обликовање, пуњење и заптивање морају
садржати следеће информације.
а) начин за постављање уређаја за снабдевање;
б) начин за подизање намотаја танког слоја на механизам за одмотавање танког слоја да би се
избегле повреде због напрезања;
в) начин уземљења механизама за одмотавање танког слоја да би се избегло накупљање статичког
електрицитета;
г) одоговарајућу температуру за заптивну спојницу да би се избегла опасност од пожара;
д) захтеве за вентилацијом да би се отклонила испарења материјала за паковање;
ђ) тачан начин рада система за паковање у контролисаној атмосфери;
е) тачан начин рада система за стерилизацију материјала.

7.4

Машина за подизање, пуњење и заптивање претходно направљених врећа

Поред захтева из 7.1, упутства за машину за подизање, пуњење и заптивање претходно направљених
врећа морају садржати следеће информације:
а) начин за постављање уређаја за снабдевање;
б) начин пуњења магацина за вреће да би се избегле повреде због напрезања;
в) начин уземљења механизама за одмотавање танког слоја да би се избегло накупљање статичког
електрицитета;
г) одговарајућу температуру за заптивну спојницу да би се избегла опасност од пожара;
д) захтеве за вентилацијом да би се отклонила испарења материјала за паковање.

7.5

Машина за обликовање, пуњење и заптивање са покретном осовином

Поред захтева из 7.1, упутства за машину за обликовање, пуњење и заптивање са покретном
осовином мора садржати следеће информације:
а) начин за постављање уређаја за снабдевање;
б) начин за подизање намотаја танког слоја на механизам за одмотавање танког слоја да би се
избегле повреде због напрезања;
в) начин уземљења механизама за одмотавање танког слоја да би се избегло накупљање статичког
електрицитета;
г) одговарајућу температуру за зупчасту спојницу и уређаје за загревање лепљивих материјала да би
се избегла опасност од пожара;
д) захтеве за вентилацијом да би се отклонила испарења материјала за паковање или лепљење.

7.6

Машина за картонске кутије које се пуне са стране

Поред захтева из 7.1, упутства за машину за прављење картонских кутија које се пуне са стране
морају садржати следеће информације.
а) начин за постављање уређаја за снабдевање;
б) начин пуњења магацина за вреће да би се избегле повреде због напрезања;
в) одговарајућу температуру топлог ваздуха за уређаје за загревање лепљивих материјала за спајање
да би се избегла опасност од пожара;
г) захтеве за вентилацијом да би се отклонила испарења од лепљивих материјала и материјала за
паковање.
82

© ИСС
7.7

SRPS EN 415-3:2011

Машине за обликовање помоћу топлоте, за пуњење и за заптивање

Поред захтева из 7.1, упутства за машине за обликовање помоћу топлоте, за пуњење и за заптивање
морају да садрже следеће информације:
а) начин за постављање уређаја за снабдевање;
б) начин за подизање намотаја танког слоја на механизам за одмотавање танког слоја да би се
избегле повреде због напрезања;
в) начин уземљења механизама за одмотавање танког слоја да би се избегло накупљање статичког
електрицитета;
г) одговарајућу температуру коморе за загревање и калупа за спајање да би се избегла опасност од
пожара;
д) захтеве за вентилацијом да би се отклонила испарења материјала за паковање.

7.8

Спирални пуњач

Поред захтева из 7.1, упутства за спирални пуњач морају садржати следеће информације:
а) начин монтирања пуњача на машину за обликовање, пуњење и заптивање;
б) начин чишћења пуњача да би се избегле повреде због напрезања и опасност од падова;
в) захтеве за вентилацијом да би се избегло стварање опасних прашина у атмосфери.

7.9

Пуњач са запреминском посудом

Поред захтева из 7.1, упутства за пуњач са запреминском посудом морају садржати следеће информације:
а) начин монтирања пуњача на машину за обликовање, пуњење и заптивање;
б) начин чишћења пуњача да би се избегле повреде због напрезања и опасност од падова;
в) захтеве за вентилацијом да би се избегло стварање опасних прашина у атмосфери.

7.10 Пуњач са запреминским клипом
Поред захтева из 7.1, упутства за пуњач са запреминским клипом морају садржати следеће информације:
а) начин монтирања пуњача на машину за обликовање, пуњење и заптивање;
б) начин чишћења пуњача да би се избегле повреде због напрезања и опасност од падова.

7.11 Гравиметријски пуњач
Поред захтева из 7.1, упутства за гравиметријски пуњач морају садржати и следеће информације:
а) начин монтирања пуњача на машину за обликовање, пуњење и заптивање;
б) начин чишћења пуњача да би се избегле повреде због напрезања и опасност од падова;
в) захтеве за вентилацијом да би се избегло стварање опасних прашина у атмосфери.
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Прилог ЗА
(информативан)
Однос овог европског стандарда и битних захтева
EУ Директиве 98/37/EC
Овај европски стандард припремио је CEN на основу мандата који је добио од Европске комисије и
Европског удружења за слободну трговину да би се обезбедила усаглашеност са битним захтевима
Директиве новог приступа 98/37/EC.
Када се овај стандард цитира у Службеном листу Европских заједница (Official Journal of the
European Communities) у оквиру те директиве и примени као национални стандард у најмање једној
земљи чланици, усклађеност са тачкама овог стандарда наведеним у табели ЗА претпоставља, у
оквиру предмета и подручја примене овог стандарда, усаглашеност са одговарајућим битним
захтевима те директиве и са њом повезаним прописима EFTA.
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји могућност да се на производе који су обухваћени предметом и
подручјем примене овог стандарда могу применити и други захтеви и друге директиве EУ.
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Прилог ЗБ
(информативан)
Однос овог европског стандарда и битних захтева
EУ Директиве 2006/42/EC
Овај европски стандард припремио је CEN на основу мандата који је добио од Европске комисије и
Европског удружења за слободну трговину да би се обезбедила усаглашеност са битним захтевима,
искључујући 1.7.4.2 у), Директиве новог приступа за машине 2006/42/EC.
Када се овај стандард цитира у Службеном листу Европских заједница (Official Journal of the
European Communities) у оквиру те директиве и примени као национални стандард у најмање једној
земљи чланици, усклађеност са тачкама овог стандарда наведеним у табели ЗА претпоставља, у
оквиру предмета и подручја примене овог стандарда, усаглашеност са одговарајућим битним
захтевима те директиве и са њом повезаним прописима EFTA.
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји могућност да се на производе који су обухваћени предметом и
подручјем примене овог стандарда могу применити и други захтеви и друге директиве EУ.
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Класификациона група M.E6

Дескриптори: дефиниције, опасности, безбедност опреме, машине за пуњење (хране), машине за топљење,
паковање, машине за паковање, материјали за паковање, заштита од опасности, безбедност, захтеви за
безбедност, безбедност радног места
Descriptors: definitions, hazards, equipment safety, filling machines (food), moulding machines, packaging machines,
packaging materials, protection against danger, safety, safety requirements, workplace safety
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