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FYZIKÁLNÍ
POADAVKY

5.1

Stabilita a mechanická nebezpeèí

Pøi normálním pouívání se zaøízení nesmí stát fyzicky natolik nestabilní, e by
se stalo nebezpeèným pro operátory a pracovníky technické obsluhy. Splnìní poadavkù se kontroluje nìkolika zkoukami:
n jednotka se nesmí pøevrhnout, je-li naklonìna o 10° ze své svislé polohy (zásuvky a dveøe jsou zavøeny);
n jednotka stojící na podlaze s hmotností 25 kg a více se nesmí pøevrhnout,
pùsobí-li na ni síla rovnající se 20 % hmotnosti jednotky (max. 250 N) ve výce
max. 2 m od podlahy v libovolném smìru;
n jednotka stojící na podlaze se nesmí pøevrhnout, pùsobí-li konstantní síla
ve smìru dolù o velikosti 800 N na jeho libovolnou horizontální pracovní
plochu, nebo na plochu o ní si mùe obsluha opøít nohy a která je ve výce
ne vìtí ne 1 m od podlahy.
Pohyblivé èásti se umísují mimo oblast pøístupnou operátorovi nebo do krytù.
Je mono vyuít i bezpeènostního blokování. V úvahu je tøeba brát i monost
vtaení èásti odìvu, vlasù apod. do rotujících èástí.
Pohybující se èásti nesmí být schopné rozdrtit, uøíznout nebo propíchnout èásti
tìla obsluhy, s nimi pravdìpodobnì pøijde do styku a dále nesmí silnìji sevøít
pokoku obsluhy. Tento poadavek se nevztahuje na pøístupné pohybující se èásti,
které jsou zøetelnì urèeny pro práci s pøedmìty nebo materiály vnì zaøízení (drtièe, mixovací zaøízení).
Jsou-li se zaøízením dodávaná dradla nebo rukojeti pro pøenáení, musí vydret pùsobení síly rovnì ètyønásobku hmotnosti zaøízení. Zaøízení o hmotnosti
18 kg a více musí být opatøeno prostøedky pro zvedání a pøenáení nebo musí být
v dokumentaci výrobce pokyny pro tuto èinnost.

5.2

Mechanická odolnost

Kryty musí být dostateènì mechanicky pevné a konstruovány tak, aby vydrely tu míru neetrného zacházení, kterému mohou být vystaveny pøi normálním
pouití. Splnìní tìchto poadavkù se kontroluje zkoukami:
n zkouka statickou silou 30 N po dobu 5 s zkuebním prstem v oblasti pøístupné operátorovi, chránìné poklopem nebo dvíøky;
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n zkouka statickou silou 250 N, která pùsobí na vnìjí kryty kruhovou plokou o prùmìru 30 mm;
n zkouka ocelovou kulièkou o hmotnosti 500 g, která se na kryt vzorku spoutí z výky 1300 mm (tato zkouka se neuplatòuje na sklenìné plochy);
n zkouka pádem u zaøízení drených v ruce a u zaøízení s pøímým pøipojením,
kdy se provádìjí tøi pády z výe 1 m na definovanou podloku;
n zkouka uvolnìní pnutí u krytù z termoplastických materiálù. Vzorek
se vystaví teplotì o 10 K vyí, ne je nejvyí teplota krytu pøi normální èinnosti, nejménì vak pøi teplotì 70 °C, kde je vzorek ponechán po dobu 7 h.
Podle druhu zaøízení a poadavkù se provádìjí také zkouky tuhosti, zkouky
rázy s definovanou energií, nebo vypadnutí vodièe, roubu, matice, pruiny atd.
Po absolvování zkouek ovìøujících mechanickou odolnost musí vzorek splòovat poadavky na ochranu pøed dotykem s nebezpeènými ivými èástmi, s èástmi
kde se vyskytuje energetické nebezpeèí, nesmí být naruena spolehlivost ochranného uzemnìní, VV a PC se nesmí zmenit pod stanovené hodnoty, nesmí dojít
k pokození neodnímatelné napájecí òùry, musí být zabezpeèena ochrana pøed
nebezpeènými pohyblivými èástmi a nesmí být naruena funkce prostøedkù urèených k zajitìní bezpeènosti.
Povrchové pokození, malé úlomky a trhliny, které nemají vliv na bezpeènost,
mohou být zanedbány.

5.3

Konstrukèní díly

Zmìna nastavení rùzných napìtí primárních zdrojù a ruèní nastavování ovládacích prvkù musí být moná pouze za pouití nástroje v pøípadì, e by nesprávné nastavení mohlo vyvolat nebezpeèí.
Zaøízení pøi jeho provozu vzniká prach nebo se pouívají prákové materiály, tekutiny nebo plyny, musí být konstruováno tak, aby nemohla vzniknout nebezpeèná koncentrace takových materiálù a aby kondenzací, odpaøováním,
prùsakem, rozlitím nebo korozí pøi normálním provozu a jinými vlivy (napø.
pøi skladování, plnìní atd.) nemohlo vzniknout nebezpeèí.
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PRAXE: K zajímavým závìrùm lze dospìt napø. pøi posuzování bezpeènosti
nápojového automatu, jeho náplnì lákají mravence a jiný hmyz, který zmenuje VV a zneèiuje PC.
Pokud by rozlití kapaliny napø. pøi doplòování mohlo mít vliv na elektrickou
izolaci, provádí se zkouka pøelitím, kdy do zcela naplnìné nádrky se pøilévá
po dobu 1 min. dalí mnoství kapaliny. Pøesné podmínky zkouky jsou definovány v pøísluných normách. Po zkouce pøelitím musí zaøízení vyhovìt pøedevím zkouce elektrické pevnosti.
Rukojeti, knoflíky, dradla a dalí podobné souèástky musí být spolehlivì
upevnìny tak, aby jejich pøípadné uvolnìní pøi pouívání nemohlo zpùsobit nebezpeèí. Splnìní tìchto poadavkù se kontroluje zkoukou.
Izolaèní trubièky musí být na vodièi pøichyceny spolehlivým zpùsobem.
Zaøízení musí být konstruováno tak, aby se libovolná uvolnìná souèást, napø.
vodiè, roub, pruina, nemohla dostat do polohy, v ní by se PC a VV zmenily
pod poadované hodnoty.
Izolaèní vlastnosti nesmí být sníeny usazováním prachu nebo píny vytváøených pøi èinnosti zaøízení.
roubová, elektrická nebo jiná spojení musí vydret mechanické namáhání
vyskytující se pøi normálním pouívání.
Velikosti otvorù v horní ploe nebo v boènicích poárních nebo elektrických
krytù jsou pøehlednì uvedeny v ÈSN EN 60950-1.
Zaøízení, která mají být zapojena pøímo do síové zásuvky zabudované ve stìnì
budovy a jejich celá hmotnost je drena kontakty vidlice (napø. adaptéry) nesmí na zásuvku pùsobit nadmìrným mechanickým namáháním. V pøípadì pochybností se ovìøuje velikost kroutícího momentu speciálním zaøízením.
Baterie musí být zabudovány tak, aby únik elektrolytu nemohl ohrozit bezpeènost.

5.4

Ochrana pøed záøením a zvukovým
tlakem

Zaøízení musí mít ochranu proti unikání ultrafialového, ionizaèního
a mikrovlnného záøení a pøed zvukovým a ultrazvukovým tlakem.
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5.4.1

Ionizaèní záøení

Hodnota dávkového ekvivalentu neádoucího a rozptýleného záøení nesmí
v místì 50 mm od vnìjího povrchu zaøízení pøekroèit 5 µSv/h.

5.4.2

Urychlené elektrony

Prostory, v nich jsou elektrony urychlovány napìtím vyím ne 5 kV, se nesmí
dát otevøít bez pouití nástroje.

5.4.3

Ultrafialové záøení

U zaøízení obsahujícího zdroj ultrafialového záøení, které není urèeno pro vnìjí
ozaøování, nesmí docházet k neádoucímu úniku záøení.

5.4.4

Mikrovlnné záøení

Na vech místech v blízkosti pøístroje nesmí výkonová hustota neádoucího
mikrovlnného záøení na kmitoètech mezi 1 GHz a 100 GHz pøekraèovat 10 W/m2
na kadém místì vzdáleném 50 mm od krytu za normálních podmínek. Tento
poadavek se nevztahuje na èásti pøístroje, jimi je mikrovlnné záøení íøeno zámìrnì, napø. výstupy vlnovodù.

5.4.5

Zvukový a ultrazvukový tlak

5.4.5.1

Úroveò zvuku

Vytváøí-li zaøízení hluk o úrovni, která by mohla vyvolávat nebezpeèí, musí
výrobce zmìøit maximální hladinu zvukového tlaku, kterou mùe zaøízení vytváøet (výjimkou jsou zvuky od výstraných signalizací a z èásti vzdálenì umístìných), a musí se vypoèítat maximum úrovnì zvukového tlaku podle ISO 3476
nebo ISO 9614-1.
V pokynech pro instalaci musí být stanoveno, e odpovìdná osoba má zajistit, aby úroveò zvukového tlaku ze zaøízení v místì pouívání po nainstalování
nepøekraèovala hodnoty, které mohou vyvolávat nebezpeèí. Pro zajitìní tohoto
poadavku se mohou pouít napø. tlumící materiály nebo kryty.
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POZNÁMKA: Hladina zvukového tlaku 85 dB(A) nad referenèním zvukovým tlakem 20 µPa se v souèasné dobì povauje za mez, nad ní mùe vznikat nebezpeèí.
POZNÁMKA: Pokyny pro pouívání by mìly odpovìdné osobì doporuèovat
zmìøení nebo vypoèítání hladiny zvukového tlaku.

5.4.5.2

Ultrazvukový tlak

Pokud zaøízení vytváøí ultrazvuk o úrovni, která by mohla vyvolávat nebezpeèí, musí výrobce zmìøit maximální úroveò ultrazvukového tlaku, který mùe zaøízení vytváøet. Zmìøí se jak na normálním místì obsluhy, tak ve vzdálenosti 1 m
od povrchu zaøízení nejvyí úroveò tlaku; ultrazvukový tlak nesmí pøekroèit
110 dB nad referenèní zvukový tlak 20 µPa pro kmitoèty mezi 20 kHz a 100 kHz.

5.4.5.3

Lasery

Poadavky jsou stanoveny v IEC 60825-1.

5.5

Ochrana pøed unikajícími plyny,
explozí a implozí

5.5.1

Jedovaté a kodlivé plyny

Ze zaøízení nesmí unikat nebezpeèné mnoství jedovatých nebo kodlivých
plynù jak pøi normálních podmínkách tak pøi porue.

5.5.2

Exploze

Nejsou-li souèástky náchylné k explozi pøi pøehøátí nebo pøi pøetíení opatøeny pøetlakovým ventilem, musí být ochrana obsluhy souèástí pøístroje.
Èinnost pøetlakového ventilu nesmí ohrozit obsluhu. Pøetlakový ventil nesmí
ztrácet svoji funkènost.
Baterie nesmí být pøíèinou výbuchu nebo vzniku poáru jako následku nadmìrného nabíjení nebo vybíjení nebo je-li nesprávnì pøipojena.

A

5 Fyzikální poadavky

49

Schránka na baterii musí být konstruována tak, aby nevznikla monost výbuchu nebo poáru nahromadìním vyvíjených hoølavých plynù.

5.5.3

Imploze

Vysocevakuované prvky vèetnì obrazovek musí být buï antiimplozní nebo
nárazuvzdorné nebo pøimìøenou ochranu musí poskytovat kryt zaøízení.
Poadavky na obrazovky uvádí IEC 65.
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