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Ta vodnik ne obravnava vseh možnih scenarijev in ni zavezujoča razlaga obstoječega pravnega okvira. Ne nadomešča in ne
more nadomestiti preučevanja ustreznih direktiv, zakonov in drugih predpisov.

1. PODROČJE
Področje uporabe tega dokumenta je na vitlih in dvižnih mehanizmih s pogonom, ki izpolnjujejo
zahteve Direktive o strojih 2006/42 / ES; proizvodi, katerih edini vir energije je neposreden človeški
napor, se ne upoštevajo. Vitli in dvižni mehanizmi na električni pogon so lahko stroji ali delno
dokončani stroji, kot so opredeljeni v Direktivi o strojih 2006/42 / ES. Zato bo ta vodnik zajemal
oboje.
Namen tega dokumenta je vodnik, ki pojasnjuje glavne značilnosti strojev ali delno dokončanih
strojev in katera minimalna merila morajo biti izpolnjena, da bodo skladni z Direktivo o strojih
2006/42 / ES.
Priloga I tega priročnika povzema informacije v tem dokumentu. Kontrolni seznami
Priloga I v zgoščeni obliki obravnava neskladnost vitlov in dvižnih mehanizmov z motornim pogonom
glede označevanja, deklaracije izdelka in navodil v skladu z veljavno direktivo
•

Direktiva o strojih 2006/42/ES

in harmoniziranih produktnih standardov (standardi tipa C)
•
•

EN 14492-1:2006+A1:2009 : Dvigala (žerjavi) - Motorni vitli in dvižni mehanizmi - 1. del:
Motorni vitli
EN 14492-2:2019 : Žerjavi - Motorni vitli in dvižni mehanizmi - 2. del: Motorni dvižni
mehanizmi

Poleg tega vitli in dvižni mehanizmi na motorni pogon izpolnjujejo zahteve drugih evropskih direktiv,
če je to primerno, npr.
•
•

Direktiva o nizki napetosti 2014/35 / EU
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30 / EU

2. DIREKTIVA O STROJIH 2006/42/ES
Varnost in zdravje sta bistvena cilja socialne politike Skupnosti. Direktiva o strojih 2006/42 / ES ima
glavno vlogo pri doseganju teh ciljev in določa jasne zahteve, ki opredeljujejo splošne varnostne in
zdravstvene cilje v strojnem sektorju.
Namen Direktive o strojih 2006/42 / ES je zagotoviti, da je oprema, opredeljena v členu 2 (a)
Direktive, varna.
Direktiva o strojih 2006/42 / ES jasno določa, da je izpolnjevanje varnostnih in zdravstvenih zahtev
bistveni predpogoj za proizvode, preden jih dajo na notranji trg Evropske unije. Proizvajalec mora
zagotoviti skladnost proizvoda z vsebino Direktive o strojih 2006/42 / ES z obveznim označevanjem
proizvoda ter z izdelavo in predložitvijo ustreznih dokumentov.
3. EVROPSKI STANDARD EN 14492 : MOTORNI VITLI IN DVIŽNI MEHANIZMI
Vitli in dvižni mehanizmi na električni pogon so opredeljeni v skladu z evropskim standardom EN
14492-1 in EN 14492-2. Oba standarda sta harmonizirana standarda in določata ustrezne zahteve
Direktive o strojih 2006/42 / ES za vitla in dvižne mehanizme na motorni pogon, dane na trg.
Standarda določata potrebne ukrepe za uskladitev z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi
zahtevami Direktive o strojih 2006/42 / ES.

Na splošno velja, da proizvodi, izdelani v skladu z harmoniziranim (usklajenim) standardom, sklici na
katere so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, izpolnjujejo bistvene zdravstvene in
varnostne zahteve, ki jih zajema tak usklajeni standard (glej Direktiva o strojih 2006/42 / ES, člen 7,
oddelek 2; „domneva o skladnosti“).
Harmonizirani standardi in njihovo priznanje se nanašajo na eno od štirih temeljnih načel novega
pristopa k tehničnemu usklajevanju v Evropski uniji, vzpostavljenega z Resolucijo Sveta 85 / C 136/01.
Ob upoštevanju Direktive o strojih 2006/42 / ES sta pomembna tudi usklajena evropska standarda EN
14492-1 in EN 14492-2 o vitlih in dvižnih mehanizmih na električni pogon.
V skladu z EN 14492-1 (odstavek 3) je vitel opredeljen na naslednji način:
»Stroji, namenjeni dviganju in spuščanju tovora, ki je pritrjen na kavljih ali drugih napravah za
premeščanje tovora, ali za premikanje (vlečenje in spuščanje) bremen na nagnjenih ravninah ali
izključno vlečenje tovorov na ravninah, ki so običajno vodoravne. Uporabljajo vrvi, verige ali jermene,
navite v enem ali več slojih na boben ali vrvi v jermenskih pogonih.«
Primeri vitlov :
•
•
•
•
•

bobnasti vitel
vlečni vitel
vitl za vozila
vitli za prikolice in plovila
gozdarski vitli

V skladu z EN 14492-2 (odstavek 3) je dvižni mehanizem opredeljen na naslednji način:
»Stroji za dviganje in spuščanje visečih tovorov na vnaprej določene razdalje, z vozički ali brez, z
uporabo različnih dvižnih medijev.«
Dvigalni medij kot del dvigala je lahko vrv, pas, jeklena členkasta veriga ali valjčna veriga.
Primeri dvižnega mehanizma :
•
•
•
-

dvižni mehanizmi z jekleno vrvjo
dvižni mehanizmi z jekleno verigo
dvižni mehanizmi s trakom
monorail (enotirni vozički)
stacionirani (fiksno vpeti)
potovalni vozički (dvotirni vozički)

Primeri vitla in dvižnega mehanizma :

Bobnast
vlečni vitel

dvižni mehanizem z jekleno vrvjo

dvižni mehanizem z jekleno
verigo

dvižni mehanizem s trakom

4. STROJI ALI DELNO DOKONČANI STROJI
Direktiva o strojih 2006/42 / ES navaja v čl. 1 kateri proizvodi spadajo v področje uporabe in ne
spadajo v področje uporabe direktive. Posebna pozornost, tudi glede obsega tega priročnika, je
namenjena dvema izrazoma: stroji in delno dokončani stroji.
V skladu s čl. 2, oddelek (a) Direktive o strojih 2006/42 / ES :
»stroj pomeni: sklop, opremljen ali namenjen za opremljanje s pogonskim sistemom, ki ne izkorišča
neposredno človeške ali živalske sile, sestavljen iz povezanih delov ali komponent, med katerimi je
vsaj eden gibljiv in ki so povezani za določeno uporabo,«
Gibljivi deli strojev se poganjajo s pogonskim sistemom, ki uporablja enega ali več virov energije, kot
so toplotna, električna, pnevmatska, hidravlična ali mehanska energija.
Pomembno je upoštevati, da lahko dobava strojev poteka z določenimi deli, razstavljenimi za
skladiščenje ali prevoz.
V skladu s čl. 2, oddelek (g) Direktive o strojih 2006/42 / ES :
»delno dokončan stroj pomeni sestav, ki je skoraj stroj, vendar pa se sam po sebi ne more
uporabljati za določen namen. Pogonski sistem je delno dokončan stroj. Delno dokončan stroj je
namenjen le vgradnji ali sestavitvi z drugimi stroji ali delno dokončanimi stroji ali opremo, ki tako
postanejo tvorijo stroje, za katere se uporablja ta direktiva«
Skoraj stroji pomenijo, da je sklop sestavljen iz povezanih delov ali komponent, od katerih se vsaj
eden gibljiv, vendar jim manjka nekaj elementov, potrebnih za izvedbo njegove uporabe.
Nadaljnja gradnja je potrebna, da končno postane stroji. Delno dokončani stroji nameravajo po
vgradnji oblikovati stroje.
Razlikovanje med stroji in delno dokončanimi stroji vpliva na zahteve glede označevanja, izjave
proizvoda in navodil proizvoda pri dajanju na trg. Zato je treba biti sposoben prepoznati, ali dvižni
mehanizem ali vitlo izpolnjuje definicijo "stroji" ali "delno dokončani stroji".
4.1. Primer
Naslednji pregled o dvižnih mehanizmih in vitlih poudarja razliko med stroji in delno dokončanimi
stroji, kot jih opredeljuje Direktiva o strojih 2006/42 / ES.

Dvižni mehanizem z verigo (Elektro verižno dvigalo)

monorail (enotirni voziček)

stacionirani (fiksno vpeti)

Deli komponent
A

Ohišje (vključno z gonilom, dvižnim motorjem, krmiljenjem, verižnim pogonom)

B

Voziček

C

Motor vožnje

D

Zalogovnik verige

E

Bremenski kavelj

F

Bremenska veriga

G

Krmilna tastatura (možno tudi brezžično radijsko krmilje)

Naslednja konfiguracija (e) bi bila stroj:
•
•

A+B+C+D+E+F+G
A+ D + E + F + G

Električno verižno dvigalo bi bilo delno dokončano, če manjka vsaj eden od naslednjih sestavnih
delov:
•
•
•

E
F (v tem primeru manjka tudi D)
G

Električno verižno dvigalo bi bilo tudi delno dokončan stroj, če znotraj komponente A (ohišje) manjka
krmilni element ali njegovi deli.

Dvižni mehanizem z jekleno vrvjo

monorail (enotirni voziček)
Deli komponent
A

Ohišje (vključno z gonilom, dvižnim motorjem, krmiljenjem, vrvnim pogonom)

B

Krmilna tastatura (možno tudi brezžično radijsko krmilje)

C

Motor dviga

D

Vrvni boben

E

Bremenski kavelj

F

Jeklena vrv

G

Voziček

H

Motor vožnje

Naslednja konfiguracija (e) bi bila stroj:
•
•

A+B+C+D+E+F+G+H
A+B+C+D+E+F

Dvižni mehanizem z jekleno vrvjo bi bilo delno dokončan stroj, če bi manjkal vsaj eden od naslednjih
sestavnih delov:
•
•
•

E
F
B

Dvižni mehanizem z jekleno vrvjo bi bilo tudi delno dokončan stroj, če znotraj komponente A (ohišje)
manjka krmilni element ali njegovi deli.

Vitlo na električni pogon

Deli komponent
A

Ohišje

B

Krmiljenje

C

Elektro motor

D

Vrvni boben

E

Kavelj

F

Jeklena vrv

G

Krmilna tastatura (možno tudi brezžično radijsko krmilje)

Naslednja konfiguracija (e) bi bila stroj:
•

A+B+C+D+E+F+G

Vitlo na električni pogon bi bilo delno dokončan stroj, če bi manjkal vsaj eden od naslednjih sestavnih
delov:
•
•
•

E
F
G

Vitel z električnim pogonom bi bil tudi delno dokončan stroj, če znotraj komponente B krmiljenje
njegovi deli manjkajo.
4.2 Krmilje
V prejšnjem poglavju je bilo poudarjeno, da bo vitlo ali dvižni mehanizem delno dokončan stroj, kot je
opredeljen v Direktivi o strojih 2006/42 / ES, če manjka krmilni sistem. Krmilni sistem se odziva na
vhodne signale iz delov in sestavnih delov vitla ali dvižnega mehanizma ter zunanje krmilne opreme
ter upravljavcev in generira izhodni signal (-e), ki ustreza (-jo) ustreznemu vhodnemu (-im) signalom .
Krmilni sistem je eden ključnih sestavnih delov vitla / dvižnega mehanizma, zaradi katerega proizvod
deluje po predvideni uporabi. Če krmilni sistem manjka, vitlo / dvižni mehanizem samo po sebi ne
more izvajati svoje predvidene uporabe in je zato kategorizirano kot delno dokončan stroj v smislu
Direktive o strojih 2006/42 / ES.
Na splošno je težko in pogosto celo nemogoče prepoznati od zunaj z vizualnim pregledom vitla /
dvižnega mehanizma, če proizvod vsebuje krmilni sistem ali ne. V mnogih primerih vsebuje krmilno
omarico, ne pa nujno tudi krmilni sistem znotraj ohišja.
V primeru delno dokončanih strojev bi bila krmilna omarica skoraj prazna, le priključna plošča bi bila
del krmilne omarice.
V takih primerih, kadar vizualni pregled krmilnega sistema ni mogoč, je treba pregledati proizvod, da
se oceni, ali gre za stroje ali delno dokončane stroje, kot so opredeljeni v Direktivi o strojih 2006/42 /
ES. v skladu s spremnimi dokumenti.
Primer :

Dvižni mehanizem z verigo - krmilno polje
odprto, popoln krmilni sistem viden

Dvižni mehanizem z verigo - krmilno polje
odprto, krmilni sistem manjka

5. STROJI: ZAHTEVE O OZNAČEVANJU, IZJAVI ZA PROIZVOD IN NAVODILIH
Pred dajanjem strojev na trg v EU mora proizvajalec izpolniti naslednje določbe (glej člen 5 Direktive
o strojih 2006/42 / ES):
•
•

zagotoviti, da so izpolnjene ustrezne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, določene v
Prilogi I;
zagotoviti razpoložljivost tehnične dokumentacije iz dela A Priloge VII

•
•
•
•

zagotoviti potrebne informacije, kakor so na primer navodila;
opraviti ustrezne postopke za ugotavljanje skladnosti v skladu s členom 12
sestaviti ES - izjavo o skladnosti v skladu z oddelkom A dela 1 Priloge II in zagotovi, da ta
izjava spremlja stroj;
pritrditi oznako CE skladno s členom 16

5.1. Označevanje
CE oznaka
Če je stroj, kot je opredeljen v Direktivi o strojih 2006/42 / ES in je skladen z določbami in
obveznostmi iz te direktive, mora biti znak CE nameščen na strojih vidno, čitljivo in neizbrisno v
neposredni bližini ime proizvajalca (glej Direktivo o strojih 2006/42 / ES, člen 16, Priloga III). Priloga III
k Direktivi o strojih 2006/42 / ES določa obvezno grafično obliko oznake CE.

Sestavni deli oznake CE morajo imeti v bistvu
enake navpične mere, ki ne smejo biti manjše
od 5 mm.

Mreže in pikčastih črt ne smejo biti natisnjenih z oznako CE. Pomagali bodo le pri določanju oblike
črk.
Oznaka CE je v celoti priznana kot edina oznaka, ki jamči skladnost strojev z zahtevami te direktive
((glej Direktivo o strojih 2006/42 / ES, uvodna izjava 21).
Da bi se izognili zmedi med oznakami CE, ki bi se lahko pojavile na nekaterih sestavnih delih, in
oznako CE, ki ustreza stroju, je pomembno, da je slednja oznaka nameščena ob imenu proizvajalca.
(glej Direktivo o strojih 2006/42. / ES, uvodna izjava 22).
Uvodna izjava 22 tudi navaja, da je na strojih lahko nameščenih več oznak CE. Oznaka CE je lahko za
sestavne dele strojev, npr. elektro pogon v dvigalu je lahko označen s CE. V tem primeru je oznaka CE
del oznake električnega pogona in potrjuje, da električni pogon izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih
direktiv. Tudi drugi deli elektro opreme so lahko označeni s CE, kar pomeni, da je oprema skladna z
drugimi veljavnimi evropskimi direktivami, npr. za izpolnjevanje zahtev Direktive o elektromagnetni
združljivosti 2014/30 / EU.
Samo oznaka CE, ki je del oznake celotnega stroja in je pritrjena ob imenu proizvajalca, pomeni, da
stroji izpolnjujejo zahteve Direktive o strojih 2006/42 / ES.
Označevanje strojev
V skladu z oddelkom 1.7.3 dela 1 Priloge I. Direktive o strojih 2006/42 / ES,
Vsi stroji morajo biti vidno, čitljivo in neizbrisno označeni z naslednjimi minimalnimi podatki:
• poslovno ime in polni naslov proizvajalca (1)
• oznaka stroja (2)
• oznaka CE (3)
• oznaka serije ali tipa (4)
• serijska številka, če obstaja (5)
• leto izdelave (= leto, v katerem se proizvodni postopek zaključi) (6)
Kadar je treba med delom stroja ravnati z dvižno opremo, mora biti njegova masa (7) navedena
čitljivo, neizbrisno in nedvoumno.

Ta oznaka je znana tudi kot tipska ploščica ali imenska tablica stroja. Poleg zgoraj naštetih informacij
je na oznaki lahko tudi več informacij, npr. nazivna zmogljivost ali podatki o nazivni hitrosti
dvigovanja (glej EN 14492-2, odstavek 7.3) (8).
Primer skladne oznake stroja – dvižnega mehanizma:

Na sestavnih delih strojev so lahko dodatne oznake. Te oznake sestavnih delov niso obvezne v skladu
z Direktivo o strojih 2006/42 / ES, vendar jih bodo morda zahtevale druge veljavne evropske direktive
ali veljavni usklajeni standardi. Takšna oznaka sestavnega dela ima lahko celo oznako CE, ki izraža
skladnost z drugimi veljavnimi evropskimi direktivami.
Na primer, električni pogon za dvigalo bi lahko imel oznake s podrobnostmi, kot je zahtevano v skladu
z usklajenim evropskim standardom EN 60034-1: 2010, odstavek 10.2.
Upoštevajte, da spodaj navedeni podatki, potrebni
za označevanje električnega pogona, ne zahtevajo
popolnosti:
• ime ali znamka proizvajalca
• serijska številka proizvajalca oz
identifikacijska oznaka
• leto izdelave
• število faz
• stopnja zaščite
• razred (i) ocenjevanja
• nazivni izhod
• nazivna (-e) napetost (-i)
• nazivna frekvenca
5.2. Izjava o skladnosti
Za vsak stroj mora biti sestavljena ES-izjava o skladnosti, ki se nanaša izključno na stroj v stanju, v
katerem je bil dana na trg. Direktiva o strojih 2006/42 / ES (glej Prilogo II, del 1, oddelek A.) vsebuje
jasne smernice o minimalno zahtevanih informacijah, ki jih mora vsebovati izjava:
poslovno ime in polni naslov proizvajalca (1)
ime in naslov osebe, pooblaščene za sestavljanje tehnične dokumentacije (2)
opis in identifikacija stroja (3)
stavek, ki izrecno izjavlja, da stroji izpolnjujejo vse ustrezne določbe direktive o strojih (4)
kraj in datum izjave (7)
identiteta in podpis osebe, pooblaščene za sestavljanje izjave v imenu proizvajalca (8)

Poleg tega lahko izjava o skladnosti vsebuje dodatne informacije, kot so sklicevanja na usklajene
standarde (5) ali druge uporabljene tehnične standarde, pa tudi izjavo o skladnosti z drugimi
direktivami (6).
V vsakem primeru mora biti izjava napisana in sestavljena v enem ali več uradnih jezikih skupnosti.
Beseda "Original" mora biti navedena v jezikovnih različicah. Če v uradnih jezikih ni „Izvirne ES-izjave
o skladnosti“, je treba predložiti prevod dokumenta. Prevodi morajo vsebovati besede „Prevod
izvirne ES-izjave o skladnosti“ (Direktiva o strojih 2006/42 / ES, oddelek 1.7.4.).
Izjava o skladnosti je zelo pomemben dokument, saj je skupaj z oznako CE, nameščeno na strojih,
izražena domneva o skladnosti strojev, ki ustrezajo določbam Direktive o strojih 2006/42 / ES (glej
Direktivo o strojih, čl. 7).
Primer pravilne ES-izjave o skladnosti

5.3. Navodila
Navodila za varno uporabo in vzdrževanje so zahteva zakonodaje EU in morajo spremljati stroje.
Navodila morajo biti v jeziku države članice, v kateri so dana na trg, in morajo biti „Izvirna navodila“
ali „Prevod izvirnih navodil“. V zadnjem primeru je treba prevodu priložiti izvirna navodila (glej
oddelek 1.7.4 Priloge I k Direktivi o strojih 2006/42 / ES).
Za zagotovitev dostopnosti navodil brez dodatnega dostopa do sredstev za branje navodil se navodila
izdajo v papirni obliki. Na primer, v primerih, ko so navodila v elektronski obliki, ni mogoče
domnevati, da ima uporabnik dostop do bralnika e-knjig, računalnika ali spletnega mesta. Poleg
papirnate izdaje je mogoče zagotoviti tudi elektronsko obliko navodil.
Glede vsebine navodil je treba zajeti predvideno uporabo, pa tudi vsako predvidljivo zlorabo strojev.
Vsak priročnik z navodili mora vsebovati, kjer je to primerno, vsaj naslednje informacije (glej oddelek
1.7.4.2 Priloge I k Direktivi o strojih 2006/42 / ES):
• poslovno ime in polni naslov proizvajalca
• oznaka stroja, kot je označena na samih strojih
• ES-izjava o skladnosti ali dokument, ki določa vsebino ES-izjave o skladnosti
• splošni opis strojev
• risbe, diagrame, opise in razlage, potrebne za uporabo, vzdrževanje in popravilo strojev
• opis delovnega mesta
• opis predvidene uporabe strojev
• opozorila
• navodila za montažo, namestitev in priključitev
• navodila za namestitev in montažo za zmanjšanje hrupa ali vibracij
• navodila za začetek obratovanja in uporabe strojev
• informacije o preostalih tveganjih
• navodila o zaščitnih ukrepih, ki jih mora uporabnik sprejeti
• bistvene značilnosti orodij, ki se lahko namestijo na stroje
• pogoji, v katerih stroji izpolnjujejo zahteve glede stabilnosti
• navodila, ki zagotavljajo varno izvajanje prevozov, ravnanja z njimi in skladiščenja
• masa stroja
• način delovanja v primeru nesreče ali okvare
• opisi rezervnih delov, ki jih je treba uporabiti
• informacije o emisijah hrupa v zraku
• informacije o oddanem sevanju, kadar stroji verjetno oddajajo neionizirajoče sevanje, ki
lahko škoduje osebam
6. DELNO DOKONČANI STROJI: ZAHTEVE O OZNAČEVANJU, IZJAVI IN NAVODILIH
Pred dajanjem delno dokončanih strojev na trg v EU mora proizvajalec izpolniti naslednje določbe
(glej člen 13 Direktive o strojih 2006/42 / ES):
• pripravljena so navodila za montažo
• Izpisana je izjava o vgradnji
in ta dokumenta morata spremljati delno dokončan stroj, dokler ni vključen v končni stroj.
Delno dokončan stroj mora izpolnjevati bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Direktive o
strojih 2006/42 / ES, vendar ne v celoti, kot to velja za dokončane stroje.
Proizvajalec delno dokončanih strojev mora le določiti, katere bistvene zdravstvene in varnostne
zahteve Direktive o strojih 2006/42 / ES je uporabil in izpolnil.

6.1 Označevanje
CE oznaka
Delno dokončani stroji ne smejo imeti oznake CE.
V skladu z oddelkom (g) člena 2 Direktive o strojih 2006/42 / ES delno dokončani stroji sami po sebi
ne morejo izvajati namenske uporabe in nameravajo tvoriti stroje šele po vgradnji. Zato delno
dokončani stroji niso upravičeni do oznake CE, ki označuje popolno skladnost z vsemi zahtevami iz
Direktive o strojih 2006/42 / ES.
Delno dokončan stroj je lahko označen z oznako CE samo, da je skladen z drugimi veljavnimi
evropskimi direktivami, npr. za izpolnjevanje zahtev Direktive o elektromagnetni združljivosti
2014/30 / EU. V izjavi o vgradnji delno dokončanih strojev je to dejstvo poudarjeno s stavkom, ki
razglaša skladnost z drugimi veljavnimi evropskimi direktivami.
Oznaka CE je lahko za sestavne dele strojev, npr. električni pogon je lahko označen s CE. V tem
primeru je oznaka CE del oznake električnega pogona in potrjuje, da električni pogon izpolnjuje
ustrezne zahteve Evropske direktive.
Označevanje delno dokončanih strojev
V zvezi z označevanjem delno dokončanih strojev veljajo določbe iz oddelka 1.7.3 dela 1 Priloge I.
Direktive o strojih 2006/42 / ES in jih je treba ustrezno uporabiti. Vsi delno dokončani stroji morajo
biti vidno, čitljivo in neizbrisno označeni z naslednjimi minimalnimi podatki:
• poslovno ime in polni naslov proizvajalca
• oznaka delno dokončanih strojev
• oznaka serije ali tipa
• serijska številka, če obstaja
• leto izdelave (= leto, v katerem je proizvodni postopek končan)
Kadar je treba z delom stroja med uporabo ravnati z dvižno opremo, mora biti njegova masa
navedena čitljivo, neizbrisno in nedvoumno.
Ta oznaka je znana tudi kot tipska ploščica ali imenska tablica delno dokončanih strojev.
V skladu z oddelkom 8.2 morajo biti podatki, potrebni za opis delno dokončanih strojev, in podatki, ki
identificirajo delno dokončane stroje, kot so serija, tip ali celo serijska številka, enaki tistim iz izjave o
vgradnji.
Na sestavnih delih strojev so lahko dodatne oznake. Te oznake sestavnih delov niso obvezne v skladu
z Direktivo o strojih 2006/42 / ES, lahko pa se zahtevajo v skladu z drugimi veljavnimi evropskimi
direktivami ali veljavnimi usklajenimi standardi.
Kot je zgoraj omenjeno, npr. električni pogon bi lahko imel oznake s podrobnostmi, kot se zahteva v
skladu z usklajenim evropskim standardom EN 60034-1: 2010, odstavek 10.2.
6.2. Izjava o vgradnji
Za vsak delno dokončan stroj je treba sestaviti izjavo o vgradnji. Direktiva o strojih 2006/42 / ES (glej
Prilogo II, del 1, oddelek B.) vsebuje jasne smernice o minimalno zahtevanih podatkih, ki jih mora ta
izjava vsebovati:

•
•
•
•
•
•
•
•

poslovno ime in polni naslov proizvajalca (1)
ime in naslov osebe, pooblaščene za sestavo ustrezne tehnične dokumentacije (2)
opis in identifikacija delno dokončanih strojev (3)
stavek, v katerem je navedeno, katere bistvene zahteve direktive o strojih so uporabljene in
izpolnjene, in da je sestavljena ustrezna tehnična dokumentacija (4)
zaveza, da bo na utemeljeno zahtevo nacionalnih organov posredovane ustrezne informacije
o delno dokončanih strojih (5)
izjava, da se delno dokončani stroji ne smejo uporabljati, dokler končni stroj, v katerega bo
vgrajen, ni razglašen za skladnega z določbami direktive o strojih (6)
kraj in datum izjave (7)
identiteta in podpis osebe, pooblaščene za sestavljanje izjave v imenu proizvajalca (8)

6.3. Navodila za montažo, vgradnjo
Ker namerava delno dokončan stroj po njegovi vgradnji oblikovati stroje, mora imeti proizvajalec
končnega stroja ustrezne informacije o sistemskih vmesnikih in smernice za sestavljanje delno
dokončanih strojev. Zato Direktiva o strojih 2006/42 / ES v Prilogi VI zahteva:
»Navodila za sestavljanje delno dokončanih strojev morajo vsebovati opis pogojev, ki jih je treba
izpolniti, da se pravilno vgradi v končni stroj, da se ne ogrozi varnost in zdravje.«
Navodil za sestavo oziroma vgradnjo :
•
•
•
•
•

mora sestaviti proizvajalec delno dokončanih strojev
obravnava vse varnostne vidike delno dokončanih strojev in vmesnika med delno
dokončanimi stroji in končnimi stroji
navede potrebo po sprejetju potrebnih ukrepov za obravnavo bistvenih zdravstvenih in
varnostnih zahtev, ki veljajo za delno dokončane stroje, ki niso bili uporabljeni in izpolnjeni ali
so bili le delno izpolnjeni
so naslovljeni na proizvajalca končnega stroja
mora biti napisan v enem od uradnih jezikov EU, sprejemljivih za proizvajalca končnih strojev

7. EMISIJA HRUPA
Direktiva o strojih 2006/42 / ES zahteva, da se mora pri načrtovanju in izdelavi opreme upoštevati
zmanjšanje emisij hrupa v zraku na najnižjo raven (glej oddelek 1.5.8.) in navesti podatke o emisijah
hrupa v zraku v navodilih za opremo (glejte oddelek 1.7.4.2.). V nekaterih primerih se temu lahko
reče tudi izjava o emisiji hrupa in mora vsebovati naslednje:
•
•
•

A-vrednoteno raven zvočnega tlaka emisije na delovnih postajah, kjer ta presega 70 dB (A);
če ta raven ni presežena, je treba to dejstvo navesti
najvišja trenutna vrednost zvočnega tlaka, vrednoteno s C (znana tudi kot C-utežena najvišja
raven zvočnega tlaka) na delovnih mestih, kjer ta presega 63 Pa
A-vrednoteno raven zvočne moči, ki jo oddaja stroj, pri čemer A-vrednotena raven zvočnega
tlaka na delovnih mestih presega 80 dB (A)

Kar zadeva vitle in dvižne mehanizme, EN 14492 (glej odstavek 5.13) konkretizira cilj zmanjšanja
emisije hrupa v zraku. Glavni viri hrupa so vitli / dvižni mehanizmi (motor, menjalnik, zavorni, verižni,
vrvni ali jermenski pogoni), krmilne omare, hidravlične črpalke, pnevmatski pogoni ali zunanje
naprave, kot so motorni ventilatorji.
Hrup lahko štejemo za pomembno nevarnost v primeru, da se upravljavec nahaja v bližini katerega
koli od zgoraj omenjenih virov hrupa.
Zahtevani podatki o emisiji hrupa vitla / dvižnega mehanizma, ki jih je treba zagotoviti v skladu z EN
14492-1 / EN 14492-2 (glej odstavek 7.2), so v skladu z Direktivo o strojih 2006/42 / ES in jih mora
zagotoviti proizvajalec v navodilih za uporabo vitla / dvižnega mehanizma.

Primer podatka o emisiji hrupa v navodilih:

8. INFORMACIJE IN OPOZORILA
Kakršne koli informacije in opozorila na dvižnem mehanizmu ali vitlu naj bodo po možnosti v obliki
razumljivih simbolov ali piktogramov. Vse pisne ali ustne informacije in opozorila morajo biti izražena
v uradnem jeziku ali jezikih Skupnosti v državi članici, v kateri je vitlo ali dvigalo dano na trg (glej
oddelek 1.7.1 Priloge I k Direktivi o strojih 2006/42 / ES). Oprema mora biti posebej za varno uporabo
opremljena s potrebnimi informacijami in opozorili.
V primeru slik morajo te biti v skladu s standardi ISO za grafične simbole, npr. ISO 7010 - Grafični
simboli - Varnostne barve in varnostni znaki.
Opozorilni znaki so ponavadi predstavljeni
v obliki rumenega trikotnika s črno obrobo
in črnim simbolom.
Splošna nevarnost

Električna nevarnost
Prepovedi so ponavadi predstavljene v
obliki rdečega obroča in diagonalne črte s
črnim simbolom na belem ozadju

Splošna prepoved

Prepoved vstopa
Znaki obveznih ukrepov so običajno
prikazani kot modri krog z belim simbolom.

Zaščita sluha

Zaščitna obutev

Prav tako je mogoče uporabiti grafične simbole baze podatkov IEC 60417. Grafični simboli IEC 60417
so črno-beli in sledijo skupnim osnovnim načelom grafičnih simbolov, ki jih zajemata IEC in ISO.
Glede vitlov in dvižnih mehanizmov je pomembno označiti električno opremo, kot je navedeno v EN
60204 - 32.
Vsaka omarica in / ali škatla mora biti označena z opozorilnimi slikami, ki označujejo nevarnost zaradi
elektrike, če ni očitno in jasno vidno, da vsebuje električno opremo.

Varnostni simbol: Opozorilo. Nevarna napetost.
Slikovno po IEC 60417-5036: 2002-10

Enako velja za nevarnost vročih površin električne opreme. Če rezultat ocene tveganja električne
opreme dvižnega mehanizma/ vitla pokaže potencial nevarnosti površinske temperature električne
opreme, ga je treba označiti z grafičnim simbolom.
Varnostni simbol: Previdno. Vroča površina.
Slikovno po IEC 60417-5041: 2002-10

Primer neskladne varnostne nalepke (ni v evropskem uradnem jeziku):

Primeri neskladnih varnostnih nalepk (napisanih v uradnem jeziku Skupnosti in v neuradnem jeziku
Skupnosti):

9. VARNOSTNE ZNAČILNOSTI
Kot smo že omenili, je namen Direktive o strojih 2006/42/ES določiti bistvene zdravstvene in
varnostne zahteve, ki jih je treba izpolniti, da se zagotovi, da so proizvodi, opredeljeni v tej direktivi,
varni. Če se vrnemo na razliko med stroji in delno dokončanimi stroji, določenimi v Direktivi o strojih
2006/42 / ES, zahteve za zdravje in varnost ne veljajo za delno dokončane stroje v celoti. Proizvajalec
delno dokončanih strojev je dolžan obvestiti, katere bistvene zdravstvene in varnostne zahteve
Direktive o strojih 2006/42/ES so uporabljene in izpolnjene, kar mora temeljiti na oceni tveganja
delno dokončanih strojev.
Veljavni usklajeni standardi konkretizirajo te zahteve, ki se osredotočajo na določen proizvod.
Glede področja uporabe tega vodnika EN 14492-1 in EN 14492-2 določata zahtevane varnostne
lastnosti vitlov in dvižnih mehanizmov. Poleg tega je treba upoštevati nadaljnje usklajene standarde
glede varnostnih značilnosti električnih in / ali elektronskih komponent.

Naslednji seznam ni popoln, vendar bi rad navedel nekatere minimalno zahtevane varnostne
lastnosti vitlov in dvižnih mehanizmov (glej EN 14492-1 in EN 14492-2, odstavek 5):
9.1. Omejevalnik nazivne zmogljivosti
Potreben za vse dvižne mehanizme z nazivno nosilnostjo 1.000 kg ali več. Potreben za vsak vitel za
dviganje in spuščanje z nazivno nosilnostjo 1.000 kg ali več in vsak vitel za vlečenje z vlečno silo
10.000 N in več.
Namen te naprave je preprečiti preobremenitev, kar pomeni, da vitlu/dvižnemu mehanizmu
preprečuje prenašanje tovora, ki presega nazivno zmogljivost, ob upoštevanju dinamičnih učinkov
med običajno uporabo. To lahko dosežemo z omejevanjem pretoka sile (neposredni omejevalnik
nazivne nosilnosti) ali z izklopom dovoda energije v dvižni pogon in zaustavitvijo dvižnega gibanja
(posredni omejevalnik nazivne nosilnosti).
9.2. Funkcija zaustavitve v sili
Potrebno za vsak vitel / dvižni mehanizem, ki je na voljo in deluje ves čas, ne glede na način
delovanja. V skladu z evropskim standardom EN 60204-1 ima naprava za zaustavitev v sili prednost
pred vsako drugo funkcijo v katerem koli načinu delovanja stroja. Vse naprave za zaustavitev v sili
morajo biti rdeče obarvane.

9.3. Omejevalec dviga / spusta
Dvigovanje / dvigovanje in spuščanje omejevalnikov
Vitel mora biti opremljen z omejevalniki dviganja in spuščanja, ki so lahko npr. električna končna
stikala in / ali nastavljivi omejevalniki navora trenja. Dvižni mehanizmi morajo biti opremljena z
omejevalniki dviganja in spuščanja, ki so lahko npr. električna končna stikala in / ali nastavljiva torna
sklopka.
9.4. Kavelj
Kavlji morajo zagotoviti, da nenamerno odstranitev tovora prepreči bodisi varnostna naprava, kot je
varnostni zapah, bodisi oblika samega kavlja.

Viri :
Direktiva 2006/42 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih
Evropski standard EN 14492-1:2006+A1:2009 : Dvigala (žerjavi) - Motorni vitli in dvižni mehanizmi 1. del: Motorni vitli
Evropski standard EN 14492-2:2019 : Žerjavi - Motorni vitli in dvižni mehanizmi - 2. del: Motorni
dvižni mehanizmi
Evropski standard EN 60034-1:2010 : Električni rotacijski stroji - 1. del: Nazivni podatki in preskus
lastnosti
Evropski standard EN ISO 7010:2020 : Grafični simboli - Varnostne barve in varnostni znaki Registrirani varnostni znaki
IEC 60417 : Grafični simboli za uporabo na opremi
Evropski standard EN 60204-1:2018 : Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne
zahteve
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