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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

НАЗЕМНЕ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ЛІТАКІВ. СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ. 

ЧАСТИНА 9. АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРІВ/ПІДДОНІВ 

AIRCRAFT GROUND SUPPORT EQUIPMENT - SPECIFIC REQUIREMENTS 

- PART 9: CONTAINER/PALLET LOADERS 

 

Чинний від________ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт встановлює технічні вимоги щодо мінімізації небезпек, 

перелічених у пункті 4, які можуть виникнути під час введення в 

експлуатацію, при експлуатації та технічному обслуговуванні 

автонавантажувачів для контейнерів/піддонів при правильному 

використанні та при неправильній експлуатації, яка передбачена 

виробником, якщо вона здійснюється відповідно до технічних 

характеристик, наданими виробником або його уповноваженим 

представником.  

Він також враховує деякі вимоги, визначені як основні органами влади, 

виробниками літаків та наземної техніки, а також авіакомпаніями та 

організаціями, які займаються обробкою вантажів.  

Цей документ поширюється на: 

а) автонавантажувач для контейнерів/піддонів (самохідний) одна 

платформа; 

b) автонавантажувач для контейнерів/піддонів (самохідний) дві або 

більше платформи; 

с) автонавантажувач для контейнерів/піддонів/транспортер  

(самохідний); 

Видання офіційне 
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d) автонавантажувач для контейнерів/піддонів/транспортна платформа 

(на причепі). 

Цей документ не встановлює вимог щодо шуму та вібрації. 

Примітка 1. EN 1915-3 та EN 1915-4 забезпечують загальні вимоги до шуму та 

вібрації наземної техніки. 

Цей стандарт не стосується небезпек щодо стандартного 

автомобільного шасі та інших транспортних засобів на майданчику для 

стоянки літаків. 

Ця частина EN 12312 не застосовується до автонавантажувачів для 

контейнерів/піддонів, які виготовлені до дати опублікування цього 

стандарту CEN. 

Примітка 2. Деякі розміри були надані в одиницях британської системи мір і ваг (в 

круглих дужках), що відповідають метричній мірі, оскільки контейнери/піддони, які 

підлягають обробці, базуються в основному на британській системі мір і ваг. 

Ця частина EN 12312 при використанні разом з EN 1915-1, EN 1915-2, 

EN 1915-3 та EN 1915-4 містить вимоги до автонавантажувачів для 

контейнерів/піддонів. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Наведені нижче нормативні документи, повністю або частково, на які є 

посилання в цьому стандарті необхідні для його застосування. У разі 

датованих посилань застосовують тільки наведені посилання. У разі 

недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням 

нормативних документів (разом зі змінами). 

EN 1837, Safety of machinery — Integral lighting of machines 

EN 1915-1:2013, Aircraft ground support equipment — General 

requirements — Part 1: Basic safety requirements 

EN 1915-2, Aircraft ground support equipment — General requirements — 

Part 2: Stability and strength requirements, calculations and test methods 
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EN 1915-3, Aircraft ground support equipment — General requirements — 

Part 3: Vibration measurement methods and reduction 

EN 1915-4, Aircraft ground support equipment — General requirements — 

Part 4: Noise measurement methods and reduction 

EN ISO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design 

— Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010) 

EN ISO 13849-1:2008, Safety of machinery — Safety-related parts of 

control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006) 

EN ISO 13850:2008, Safety of machinery — Emergency stop — Principles 

for design (ISO 13850:2006) 

EN ISO 13857, Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard 

zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857) 

EN ISO 14122-1:2001, Safety of machinery — Permanent means of 

access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two 

levels (ISO 14122-1:2001) 

ISO 2328, Fork-lift trucks — Hook-on type fork arms and fork arm carriages 

— Mounting dimensions 

ISO 3864 (all parts), Graphical symbols — Safety colours and safety signs  

DIN 51130:2004, Testing of floor coverings — Determination of the anti-slip 

property — Workrooms and fields of activities with slip danger, walking method 

— Ramp test 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 1837, Безпечність машин. Вмонтоване освітлення 

EN 1915-1:2013, Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. 

Частина 1. Основні вимоги щодо безпеки 

EN 1915-2, Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. Частина 2. 

Вимоги до стійкості та міцності, методи розрахування і випробування 

EN 1915-3, Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. Частина 3. 

Методи вимірювання та зниження вібрації  
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EN 1915-4, Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. Частина 4. 

Методи вимірювання та зниження шуму 

EN ISO 12100:2010, Безпечність машин. Загальні принципи 

проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків (ISO 

12100:2010) 

EN ISO 13849-1:2008, Безпечність машин. Деталі систем 

управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні 

принципи проектування (ISO 13849-1:2006) 

EN ISO 13850:2008, Безпечність машин. Аварійне зупинення. 

Принципи проектування (ISO 13850:2006) 

EN ISO 13857, Безпечність машин. Безпечні відстані для 

запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми 

кінцівками (ISO 13857) 

EN ISO 14122-1:2001, Безпечність машин. Стаціонарні засоби 

доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу між 

двома рівнями (ISO 14122-1:2001) 

ISO 2328, Автонавантажувачі вилкові. Навісні вильчаті захвати і 

каретки вильчатих захватів. Установчі розміри  

ISO 3864 (всі частини), Графічні символи. Кольори та знаки 

безпеки 

DIN 51130:2004, Випробування покриття підлоги. Визначення 

протиковзких властивостей. Робочі приміщення, види діяльності, які 

пов’язані з небезпекою підсковзнутися, спосіб поведінки. Наземні 

випробування 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в EN ISO 12100:2010 та EN 

1915-1:2013. Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять.   
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3.1 автонавантажувач (loader) 

Транспортний засіб, основне призначення якого - піднімати, опускати 

та транспортувати пристрій пакетування вантажів, також відомий як 

вантажопідйомник 

3.2 автонавантажувач з однією платформою (single platform loader) 

Автонавантажувач, який має тільки одну підйомну платформу 

3.3 автонавантажувач з двома платформами (two platforms loader) 

Автонавантажувач, який має передню і основну платформу 

3.4 автонавантажувач з декількома платформами (multiple platforms 

loader) 

Автонавантажувач, який має дві або три платформи 

3.5 основна платформа (main platform) 

Пристрій, несучий навантаження, який зістиковується з літаком на 

автонавантажувачі з однією, передньою або з двома платформами, а 

також з системами наземного транспортну 

3.6 передня платформа (front platform) 

Пристрій, несучий навантаження, який зістиковується з літаком на 

автонавантажувачі з двома платформами, також відомий як транспортна 

платформа або міст 

3.7 проміжна платформа (intermediate platform) 

Платформа на автонавантажувачі з трьома платформами, яка 

рухається між основною та передньою платформами 

3.8 нижня палуба (lower deck)  

Відсік літаків під основною палубою 

3.9 основна палуба (main deck) 

Підлога кабіни літака, на якій перевозиться основна частина 

навантаження 

3.10 контейнер (container) 
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Повністю замкнутий пристрій пакетування вантажів, який 

безпосередньо взаємодіє з системою обробки вантажів та системою 

фіксації літаків  

3.11 піддон (pallet) 

Пристрій пакетування вантажів, що складається з платформи з 

плоскою робочою поверхнею стандартних розмірів, на якій товари 

збираються та закріплюються перед тим, як завантажуються на літак, який 

безпосередньо взаємодіє з системою обробки вантажів та системою 

фіксації літаків  

3.12 контейнер нижньої палуби (lower deck container) 

Контейнер для літаків, призначений для установки на нижній палубі 

літаків великої місткості 

Примітка 1 до запису. Ці блоки мають половинні і повні розміри, пов'язані з 

шириною певної позиції в конкретному типу літака. 

3.13 бар’єр (barrier) 

Рухомий елемент для запобігання доступу до інших зон 

4 СПИСОК ДЖЕРЕЛ НЕБЕЗПЕКИ 

Перелік ризиків та небезпек (наведених у Додатку А) базується на EN 

ISO 12100:2010 та містить небезпеки та небезпечні ситуації, оскільки вони 

розглядаються в цьому стандарті. Як значущі для автонавантажувачів для 

контейнерів / піддонів, вони визначаються оцінкою ризику і вимагають 

вжиття заходів для усунення чи зменшення ризиків. Ризики, які пов'язані зі 

стандартним автомобільним шасі, перевезеннями та ремонтом, не 

охоплені. 
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5 ВИМОГИ ТА / АБО ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

5.1 Загальні вимоги 

5.1.1 Автонавантажувачі для контейнерів / піддонів повинні відповідати 

вимогам цього стандарту та відповідним вимогам стандартів EN 1915-1, EN 

1915-2, EN 1915-3 та EN 1915-4, якщо інше не вказано в цьому стандарті. 

Конкретні вимоги цього стандарту мають перевагу над вимогами 

стандартів серії EN 1915. 

5.1.2 Розрахунки міцності проводяться згідно з EN 1915-2. 

5.2. Габаритні розміри 

Габаритні розміри автонавантажувача повинні бути мінімальними, 

відповідно до його функцій і в відповідності до вимог пункту 5.4. Загальна 

висота всього автонавантажувача не повинна перевищувати 4,0 м, при 

керуванні платформою (-ами) у найнижчому положенні. 

5.3 Конструкція платформи, направляючі рейки та обмежувачі 

ходу 

5.3.1 Типи платформ 

Залежно від типу, автонавантажувачі можуть мати одну, дві або 

більше платформ. 

Автонавантажувачі з однією платформою відкривають платформу, яка 

здатна рухатися вгору або вниз між вказаними висотами відповідно до типу 

(-ів) контейнерів / піддонів, які підлягають обробці. 

Автонавантажувачі з двома платформами відкривають:  

а) передню платформу, яка розташована поруч із дверима літака, і яка 

залишається на цьому положенні протягом вантажно / розвантажувальних 

робіт, або, для роботи основної палуби, може бути опущена до положення 

нижньої палуби для з’єднання з основною платформою, та; 
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b) основну платформу для переміщення вгору і вниз між зазначеними 

висотами відповідно до типу(ів) контейнерів / піддонів, що підлягають 

обробці. 

Автозавантажувачі з трьома платформами, крім того, відкривають 

проміжну платформу, здатну рухатися вгору або вниз між рівнями, які 

обслуговують передню і основну платформи. 

5.3.2 Направляючі рейки та обмежувачі ходу 

5.3.2.1 По всій довжині з обох боків платформи повинно бути 

передбачено направляючі рейки для спрямування контейнерів / піддонів на 

літак і запобігання їх падінню. На одиночних платформах і на передній 

платформі автонавантажувачів з двома платформами вони повинні бути 

відрегульовані в поперечному напрямку для вирівнювання з відповідними 

направляючими рейками в літаку. Направляючі рейки можуть бути 

закріплені на контейнерах-автонавантажувачах. Приводні направляючі 

повинні складатися з однієї або більше секцій і для кожної секції повинна 

бути можливість працювати незалежно. Коли основна платформа 

піднімається більше ніж на 150 мм від вихідного положення, всі приводні 

направляючі рейки повинні знаходитися в положенні "Вгору". Для 

перерозподілу навантажень, оператор повинен мати можливість 

контролювати відведення / переміщення направляючих рейок на основній 

платформі, на будь-якій висоті основної платформи між 1 524 мм (60 

дюймів) та повністю опущеним положенням. Ця функція повинна 

працювати відповідно до пункту 5.9.1.4. 

5.3.2.2 Обмежувачі ходу повинні бути встановлені в наступному 

порядку: 

а) на передній платформі автонавантажувача з декількома 

платформами, автоматичні обмежувачі ходу повинні бути встановлені на 

кінці, прилягаючому до основної платформи; ці обмежувачі ходу повинні 
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підніматися, коли основна платформа опускається і відводитись, коли 

основна платформа досягає рівня передньої платформи;  

b) на передньому кінці передньої платформи повинні бути встановлені 

обмежувачі ходу для автонавантажувачів, призначених для роботи на 

основній палубі, коли передня платформа опускається до положення 

нижньої палуби для з’єднання з основною платформою; 

c) на задньому кінці основної платформи автонавантажувача з 

декількома платформами повинні бути встановлені автоматичні 

обмежувачі ходу. Для захисту від виступаючих вантажів на піддоні або 

контурів контейнерів при з’єднанні з передньою платформою на 

передньому кінці повинен бути автоматичний обмежувач ходу; 

d) на одній або на проміжній платформі автонавантажувача з трьома 

платформами, на обох кінцях повинні бути передбачені упори, що 

забираються; 

e) якщо обмежувачі ходу на задньому кінці основної платформи можна 

контролювати вручну, то обмежувачі ходу можливо відвести тільки тоді, 

коли основна платформа зупинена на будь-якій висоті між повністю 

опущеною позицією і 1 524 мм (60 в) над землею; 

f) якщо обмежувачі ходу встановлені на передньому кінці основної 

платформи або  на розстикуванні між двома силовими секціями основної 

платформи, передній кінцевий обмежувач ходу повинен автоматично 

відводитись, коли основна платформа з’єднується з передньою або 

проміжною платформою; обмежувач руху між секціями повинен самостійно 

контролюватися оператором. 

5.3.2.3. Усі обмежувачі руху та направляючі рейки повинні бути 

вищими мінімум на 50 мм (2 дюйми) над  поверхнею конвейера.  

Для більшості контейнерів та піддонів максимальна висота 100 мм (4 

дюйма) необхідна для уникнення пошкодження від виступаючих вантажів 

або нахилу нижньої частини деяких контейнерів. Для деяких контейнерів 

нижньої палуби максимальна висота становить 50 мм (2 дюйми). 
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Максимальна висота повинна враховувати типи контейнерів, які будуть 

оброблятись. 

5.3.3 Інтерфейс літаків 

Передній край платформи повинен бути встановлений по всій її 

довжині з повною шириною бампера, призначений для захисту літака, який: 

а) напівм'який матеріал, не залишаючий слідів; 

b) забезпечує мінімальну здатність до здавлювання 60 мм; 

c) призначений для мінімізації будь-якої сили, яка діє на літак. 

5.4 Експлуатація та завантаження 

5.4.1. Для забезпечення вирівнювання, необхідно відрегулювати 

контейнер / піддон в поперечному і поздовжньому напрямку на 

платформах.  Довжина і ширина платформ повинні бути достатніми для 

обробки контейнера / палета відповідних розмірів. 

5.4.2 Підйомні механізми платформи повинні бути сконструйовані 

таким чином, щоб утримувати платформи на повній потужності, зазначеної 

для платформи, зі зменшенням висоти не більше 2 мм / м максимальної 

висоти після установки. 

5.4.3. На автонавантажувачах з декількома платформами оператор не 

може змінювати відносну висоту платформ більш шіж на 100 мм (4 дюйми), 

коли контейнери / піддони перекривають платформи. 

5.4.4 Платформа(-и) та місце для оператора повинні бути розроблені 

таким чином, щоб не заважати дверям літака, при відкриванні і закриванні 

та коли двері зафіксовані відкритими. Повинні бути передбачені нерухомі 

механічні обмежувачі для забезпечення того, щоб за жодних обставин 

платформа не досягала рівня, який вище рівня літака.   

 

 



ДСТУ EN 12312-9:20_ 

11 
 

5.4.5 За вийнятком стандарту EN 1915-1:2013, пункту 5.13.1, всі 

майданчики платформи, які можуть використовуватися як зона з місцями 

для стояння або проходу повинні мати зносостійку неслизьку поверхню, з 

мінімальною класифікацією опору ковзанню R13. 

Класифікація опору ковзанню повинна вимірюватись відповідно до DIN 

51130:2004, таблиця 3. 

5.5 Доступ 

5.5.1 Загальні положення 

На автовантажувачі з декількома платформами робоче місце 

оператора на передній платформі повинно бути доступним із землі. 

Повинні бути вжиті заходи для усунення або зменшення ризику падіння 

осіб, які заходять або виходять з платформи. Такі заходи повинні включати 

в наступному порядку: 

а) підйомна платформа; 

b) сходи; 

Сходи зазвичай запобігають боковому переміщенню контейнерів або 

піддонів з одного боку: це може бути прийнятним в певних умовах 

експлуатації, або усунуто можливістю повороту контейнера / палета на 

основній платформі.   

c) де використання сходів неможливе, мінімальні засоби доступу - 

драбина, стрем’янка. 

Вибір засобів доступу повинен здійснюватися відповідно до стандарту 

EN ISO 14122-1:2001, пункту 5.3. 

Засоби доступу повинні відповідати місцевим нормам для виходу з 

аварійної ситуації з передньої платформи. Якщо автонавантажувач не в 

повній мірі здатний до цього, може знадобиться розглянути додаткові 

засоби (Див. EN 1915-1: 2013, Вступ, f) – переговори. 
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Сходи, драбини, стрем’янки повинні відповідати всім застосовним 

вимогам стандарту EN 1915-1: 2013, Додаток D. 

5.5.2 Доступ до робочого місця оператора 

Робоче місце оператора повинно бути доступним від рівня землі в 

повністю опущеному положенні. 

Доступ повинен бути забезпечений принаймні фіксованими сходами, 

якщо платформу не можна знизити до 0,5 м або менше.  Сходи повинні 

розташовуватися в безпосередній близькості від оператора під час підйому 

або опускання платформи. 

5.5.3 Додатковий доступ 

Додатковий доступ до передньої платформи у піднятому положенні 

повинен бути забезпечений наступним чином. 

Доступ повинен бути забезпечений окремою підйомною платформою 

для персоналу або виділеною зоною або розширенням основної чи 

проміжної платформи, або сходами відповідно до EN 1915-1:2013, додаток 

D.3.  

Окремі підйомні платформи для персоналу або виділені зони на 

основній/проміжній платформі або їх розширення повинні відповідати 

наступним вимогам:  

а) механізм аварійного опускання має бути передбачено згідно з EN 

1915-1:2013, пункт 5.20.3;   

b) окрема підйомна платформа для персоналу повинна бути повністю 

закрита направляючими рейками згідно з EN 1915-1:2013, пункт 5.13.2, 

включаючи ворота, які закриваються автоматично в місці(ях) 

доступу. Неможливо:  

1) підняти або опустити платформу(и), якщо ворота не зафіксовані в 

закритому положенні;  
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2) відкрити ворота, якщо платформа знаходиться у проміжному 

положенні.   

Відповідна функція системи контролю блокування та безпеки 

повинна досягти рівня продуктивності "c" відповідно до EN ISO 13849-1.   

Виділена зона для підйому персоналу на основній / проміжній 

платформі або її розширення повинна бути огороджена направляючими 

рейками, щонайменше з трьох сторін (мінімум 1м - на зовнішній кромці та 

0,8 м - на прилеглих сторонах перпендикулярно до нього).   

В будь-якому випадку закрита площа повинна бути співрозмірна 

кількості допущених осіб; 

c) будь-які точки здавлювання або зсуву повинні бути усунені 

відповідно до EN 1915-1: 2013, 5.15 та 5.7 цього стандарту;   

d) підйомні системи повинні відповідати вимогам EN 1915-1:2013, 

пункти 5.20, 5.21 та 5.22;   

e) вертикальна швидкість платформи не повинна перевищувати вимог 

EN 1915-1:2013, пункт 5.23.2;   

f) рух платформи повинен контролюватися або з:  

1) панелі управління, розташованій на підйомній платформі для 

персоналу або самій віділеній зоні; або з 

2) контрольної панелі оператора автовантажувача. У цьому випадку 

підйомна платформа для персоналу або виділена зона повинна 

залишатись у прямому полі зору оператора під час підйому або опускання 

платформ;   

3) повинна бути встановлена система блокування відповідно до EN 

1915-1:2013, пункт 5.4.3, якщо передбачено більш ніж одну панель, 

призначену для керування рухом підйому або опускання.  Відповідна 

функція безпеки повинна досягати рівня продуктивності "c" відповідно до 

EN ISO 13849-1; 
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4) в будь-яких випадках платформа повинна бути оснащена 

аварійною зупинкою, що відповідає вимогам EN ISO 13850 та відповідно до 

EN 1915-1:2013, пункт 5.4.1;   

g) довжина шляху безпечного доступу (див. EN 1915-1: 2013, 5.13.1), 

яка захищена направляючими рейками відповідно до EN 1915-1: 2013, 

5.13.2, повинна бути передбачена між платформою підйому персоналу або 

виділеною зоною на основній/проміжній платформі у її піднятому 

положенні та піднятій передній платформі;   

h) платформа повинна бути чітко та розбірливо маркована з 

зазначенням максимально допустимого навантаження та кількості осіб. 

5.6 Транспортабельність 

5.6.1 Для забезпечення підйому автонавантажувачів повинно бути 

передбачено точки підйому.  

5.6.2. Якщо використовуються вильчаті прорізи, вони повинні бути 

сумісними з розмірами вильчатих важілів, які наведені в ISO 2328. 

5.7. Здавлювання, зсунення 

Доступ до місць здавлювання та зсунення повинен запобігатись або 

направляючими рейками, або безпечними відстанями відповідно до EN 

ISO 13857. 

Певні зони для такої оцінки ризику включають, але не обмежуються:  

a) ризиком здавлювання чи зсунення через відносне переміщення 

платформ;   

б) ризик здавлювання чи зсунення як частини доступу до передньої 

платформи, яка знаходиться у піднятому положенні;   

в) ризик здавлювання чи зсунення внаслідок руху кінця автоматичного 

бар'єру передньої платформи.  
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5.8. Попереджувальні пристрої  

Звукове попередження, яке подається про зміну напрямку,  

активується автоматично (див. EN 1915-1:2013, вступ, f) - переговори).  

5.9 Пристрої управління та моніторингу, пристрої відображення 

5.9.1. Пристрої управління 

 5.9.1.1 Всі механізми пристроїв керування, необхідні для переміщення 

та розташування автонавантажувача, повинні розташовуватися тільки на 

робочому місці оператора та бути спроектовані таким чином, щоб 

автонавантажувач керувався однією особою.   

 5.9.1.2 Повинно бути встановлена панель управління, яка дозволяє 

контролювати платформу(и) автонавантажувача з робочого місця 

оператора.  Передні, проміжні та основні платформи автонавантажувача з 

декількома платформами повинні мати механізми автономного керування. 

Активація механізму органу керування  для однієї платформи не повинна 

ініціювати переміщення навантаження на іншій платформі. 

5.9.1.3. Всі пристрої управління повинні бути спроектовані таким 

чином, щоб їх можна було привести в дію зусиллям рук в рукавицях.   

Якщо дистанційне управління використовується для керування 

процесами завантаження/розвантаження передньої (мостової) платформи 

або з платформи в піднятому положенні, або з зони дверей літака, 

дистанційне управління повинно бути встановлено таким чином, щоб була 

можливість активації приладів управління на літаку та для 

автонавантажувача.   

5.9.1.4 Робочі органи управління повинні бути типу "утримувати до 

запуску" (див. EN 1915-1).   

Деталі систем управління, пов'язані із забезпеченням безпеки 

розробляються відповідно до EN ISO 13849-1 і повинні забезпечувати 

відповідний рівень ефективності роботи, визначений відповідно до EN ISO 
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13849-1:2008, Додаток А. Мінімальні значення рівня ефективності роботи, 

визначені в цьому стандарті, повинні бути дотримані. 

5.9.2 Аварійна зупинка  

Аварійна зупинка, яка зупиняє всі рухи, повинна бути передбачена 

щонайменше на панелі управління оператора та на рівні землі, 

розташованої поблизу джерела живлення.  Аварійна зупинка повинна 

відповідати вимогам EN ISO 13850: 2008, пункт 4.1.4.  Для гідростатичних 

приводів вона повинні бути Категорії 1 (див. EN ISO 13850:2008, пункт 

4.1.4).   

Аварійна зупинка не повинна деактивувати гальмівну систему.   

5.10. Стійкість  

5.10.1 Розрахунки стійкості повинні проводитися згідно з EN 1915-2.  

5.10.2 Якщо стійкість не забезпечується власною конструкцією, 

стабілізатори повинні бути встановлені для забезпечення стійкості, 

необхідної для навантажувально-розвантажувальних робіт.  Не можна 

піднімати основну платформу з вихідного положення, якщо стабілізатори 

не висунуті, і, навпаки, втягнути стабілізатори, якщо основна платформа 

вище від вихідного положення. 

5.10.3 Не можна керувати автонавантажувачем при висунутих 

стабілізаторах. 

5.10.4. Стабілізатори повинні бути випущені допоміжними засобами, 

незалежними від основної потужності у разі відмови основного джерела 

живлення. 

5.11 Маневреність 

5.11.1 Повинно бути передбачено рульове управління . 
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5.11.2 Автонавантажувач без навантаження повинен бути здатний 

почати рух по нахилу не менше 3 ° на власній потужності. 

5.11.3 Для кінцевого розташування та заднього ходу на літаку, повинно 

бути встановлено повільне регулювання швидкості без ривків. 

5.11.4 Мінімальний кліренс повинен дозволяти автонавантажувачу 

подолати два перепада, які перетинаються при 3 ° (5%) або паралельно, 

або піднімаючись. 

Визначення вимог для кліренса можуть бути встановлені виробником 

та користувачем (див. EN 1915-1:2013, Вступ, f) - переговори). 

5.12 Робочі швидкості 

5.12.1 Швидкість пересування 

Конвеєрна система повинна переміщувати пристрій пакетування 

вантажів по конвеєру від початкової до максимальної швидкості 0,3 м/с 

(18,0 м/хв, 60 футів/хв). Швидкість горизонтального переміщення не 

повинна перевищувати 3,0 м/хв (10 футів/хв). 

5.12.2 Швидкість автовирівнювання 

Якщо встановлена система автовирівнювання, то швидкість 

автовирівнювання передньої платформи щодо літака не повинна 

перевищувати 3,0 м/хв. 

5.13. Робоче місце оператора 

5.13.1 Робоче місце оператора повинно бути на рівні платформи, а у 

разі автонавантажувача з декількома платформами - бути на передній 

платформі або поруч з нею. Він повинен рухатися вгору і вниз з 

платформою, на якій він знаходиться. 

5.13.2. Робоче місце оператора повинно бути розташовано на відстані 

від зони руху вантажу, яка огорожена поручнями (див. 5.3.2.1). 
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5.13.3 Форма та розташування робочого місця оператора не повинні 

обмежувати поле зору, необхідне для роботи автонавантажувача; тобто 

літака, який завантажується та периметра платформи. Крім того, воно 

повинно забезпечувати видимість засобів доступу, включаючи, наприклад, 

будь-які сходи або виділену зону для підйому персоналу на 

основній/проміжній платформі (див. 5.5.3, f)). 

5.13.4 Мінімальний вільний простір для операторів, що стоять, має 

бути шириною 0,5 м та завглибшки на 0,5 м. Для водія, який стоїть, 

повинна бути обладнана опора. 

5.13.5. Там, де передбачені крісла, вони повинні бути захищеними, 

стійкими до атмосферних умов та водовідштовхуючими. Система фіксації 

водія, наприклад поясний ремінь безпеки, потрібен якщо максимальна 

швидкість руху понад 15 км / год. 

 Крім того, необхідно передбачити засоби, щоб водій не зісковзнув під 

час водіння навіть при швидкостях нижче 15 км / год. Такі засоби можуть 

складатися або з системи фіксації водія, або сидіння з перилами. 

5.14 Захист від падіння 

5.14.1 Робоче місце оператора, включаючи простір перед ним, яке 

використовується для входу та виходу з вантажного відсіку літака, або для 

доступу до засобів управління вантажними системами літака, повинні бути 

обладнані направляючими рейками, що відповідають вимогам EN 1915-

1:2013, пункт 5.13.2 з усіх боків, крім випадків, коли потрібні отвори для 

переміщення вантажу в вантажний відсік та з нього. Напрямні рейки 

повинні бути надійно захищені від рухомого навантаження  суцільними 

напрямними (див. 5.3.2.1). 

5.14.2 Максимальна незахищена відстань між робочим місцем 

оператора та найближчою точкою механізмів доступу не повинна 

перевищувати 120 мм. 
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5.14.3 Передня платформа автонавантажувача з декількома 

платформами та автонавантажувача з однією платформою також повинні 

бути обладнані суцільними направляючими реками, які відповідають 

вимогам EN 1915-1:2013 пункту 5.13.2.3, на протилежній стороні робочого 

місця оператора. 

Для автонавантажувачів з верхньою палубою див. ISO 27471:2012, 

пункт 4.1.9 для додаткових рекомендацій, які можуть також бути розглянуті 

для автонавантажувачів з основною палубою (див. ISO 6967) та нижною 

палубою (див. ISO 6968). Там, де направляючі рейки або бокова стінка 

встановлено вище ніж 1 100 мм, суцільні направляючі рейки повинні бути 

передбачені вздовж внутрішніх стінок між висотою 1 000 мм і 1 100 мм. 

5.14.4 Будь-які блоки управління або інший елемент, які вимагають дій 

оператора чи іншого персоналу під час ймовірних робіт, повинні 

розташовуватись в захищеній поручнями зоні і не менш ніж на 1 м від краю 

незахищеної платформи. Виникаючі небезпечні зони на передній 

платформі, повинні бути відмічені на підлозі стійкою заштрихованою 

розміткою сигнальними кольорами згідно ISO 3864 (усі частини). 

Така попереджувальна розмітка з сигнальними елементами може 

складатися з широкого, розташованого діагонально по черзі чорного і 

жовтого сигнальних кольорів згідно ISO 3864 (всі частини), смуги по всій 

потенційно небезпечній зоні(ах) підлоги. 

5.14.5 Обидві передні сторони платформи та/або робоче місце 

оператора, які знаходяться близько до літака, повинні бути обладнанні 

пересувними направляючими рейками для усунення будь-якого зазору з 

літаком. Максимальна незахищена відстань між пересувними 

направляючими рейками та літаком не повинна перевищувати 120 мм. 

 5.14.6 Одна або обидві сторони передньої платформи повинні бути 

обладнані пересувними направляючими рейками, здатними закривати 

зазор між автонавантажувачем та відкриттям вантажних дверей літака в 

випадках, якщо отвір вантажних дверей літака є ширшим 
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автонавантажувача. Їх встановлення та переміщення не повинно наражати 

персонал небезпекою падіння. 

Примітка 1. Див 6.4 Інструкції для перерахування виробником типів / підтипів 

літаків та вантажних відсіків, призначених для завантаження. 

Примітка 2. Направляючі рейки для відкривання вантажного відсіку можуть бути 

виконані повністю або частково з гнучкого матеріалу відповідно до EN 1915-1:2013, 

пункт 5.13.2.5. Вони можуть кріпитися до точок дверного отвору літака, якщо це 

дозволено виробником. 

5.14.7 Будь-які рухомі елементи направляючий рейок, необхідно 

наприклад, доводити до літака або залишати місце для відкриття, закриття 

дверей літака. Вони повинні відповідати вимогам EN 1915-1:2013, пункт 

5.13.2. 

5.14.8 Усі фіксовані або рухомі частини, які можуть контактувати з 

літаком, повинні бути прокладені відповідним чином. 

Примітка Практичні рекомендації для захисного покриття літаків містяться в SAE 

AIR 1558A; дивіться Бібліографію. 

5.14.9. Будь-які засоби вертикального доступу повинні забезпечувати 

доступ до перехідної зони (посадки) без виступів шириною не менше 0,5 м 

на глибині 0,5 м на рівні платформи, і ворота, які закриваються 

автоматично, згідно вимог EN 1915-1:2013, пункт 5.13.2.4, повинні бути 

надані при посадці. 

5.14.10. В той час як ворота доступу відкриті, перехідна зона повинна 

бути захищена від ризику падіння рухомими направляючими рейками, 

згідно вимог EN 1915-1: 2013, пункт 5.13.2.4, за винятком огороджувальної 

планки для підлоги, довжиною не менше 1 м від засобів вертикального 

доступу вздовж заднього краю передньої платформи. Ворота відкритого 

доступу можуть бути частиною рухомих направляючих рейок. Якщо вони 

знаходяться у складеному положенні, то не повинні перешкоджати доступу 

до / з робочого місця оператора. 
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5.14.11. Як альтернатива пункту 5.14.4 та пункту 5.14.10 захист від 

падіння з передньої платформи при опусканні основної або проміжної 

платформи забезпечується автоматичним бар’єром. Цей бар’єр повинен:   

а) складатися з верхнього елемента з висотою не менше 1 100 мм і 

щонайменше одним проміжним елементом на 500 мм нижче верхнього 

елемента; 

b) при необхідності використовуються додаткові елементи, щоб 

запобігти вільній вертикальній висоті між сусідніми елементами, що 

перевищують 500 мм; 

c) бути безперервним по всій ширині задньої частини передньої 

платформи. Будь-яка незахищена відстань, наприклад між двома 

елементами бар'єру або бар'єром та боковими поручнями не повинна 

перевищувати 120 мм; 

d) проектуватись таким чином, щоб мати максимальний прогин, який 

би не перевищував у будь-якій точці 5% незакріпленого прольоту, при 

умові, що горизонтальне навантаження F становить 1000 Н на ділянці 

розміром 100 × 100 мм у найбільш несприятливому місці, без жодних 

залишкових деформацій. 

е) автоматично залишати безперешкодний прохід для пристрою 

пакетування вантажів, коли основна або проміжна платформа знаходиться 

на одному рівні з передньою платформою, і автоматично стає на місце, 

коли основна або проміжна платформа опускається відносно передньої 

платформи більш ніж на 1 м. Мінімальний зазор 51 мм (бажано 100 мм) 

повинен бути передбачений між будь-якою точкою на пристрої пакетування 

вантажів та бар'єром, якщо вони знаходяться в межах направляючих 

платформ у їхньому максимально висунутому положенні; 

f) бути автоматично надійно захищеним від відведення, якщо основна 

платформа нижча передньої, більш ніж на 1 м. 

Примітка. Контурні розміри пристроїв пакетування вантажів, що підлягають 

обробці залежно від типу автонавантажувача, наведені у відповідних стандартах ISO 
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6967 (автонавантажувачі з основною палубою), ISO 6968 (автонавантажувачі з 

нижньою палубою) або ISO 27471 (автонавантажувачі з верхнью палубою). 

5.14.12 Повинна бути перевірена міцність верхнього (основного)  

бар'єру платформи. Повинні використовуватися наступні процедури  

випробувань: 

Навантаження F 1000 Н застосовується через жорстку плоску 

пластину розміром 100 мм × 100 мм до поручня бар'єра горизонтально і 

перпендикулярно до неї, використовуючи найбільш несприятливий 

поперечний напрям, на висоті 1 100 мм, потім на проміжній (заввишки до 

коліна рейки) висоті. Під цим навантаженням максимальне відхилення, 

виміряне в будь-якій точці направляючих рейок, не повинно перевищувати 

180 мм. Не повинно бути залишкової деформації. 

5.15 Робоче освітлення 

5.15.1. Конструкція встановлених освітлювальних приладів для 

освітлення робочих зон повинна відповідати EN 1837. Мінімальний 

світловий потік лампи повинен бути 250 лм. 

5.15.2 Освітлювальні прилади повинні перемикатися з робочого місця 

оператора, незалежно від роботи автонавантажувача та регулюватися, 

щоб зменшити небезпеку засліплення інших людей, які знаходяться на 

майданчику для стоянки літаків. 

5.16 Параметри 

5.16.1 Якщо платформи, що з’єднуються з літаком, регулюються, слід 

враховувати такі зміни у положенні літака: 

- максимальний нахил і рух ± 2 ° і регулювання мінімальної висоти 10 

мм. 

5.16.2. Якщо для усунення будь-якого зазору між платформою та 

літаком передбачені адаптери, особлива увага повинна приділятися 

розробці адаптерів для забезпечення безперервної безпечної експлуатації. 
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6 ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА 

6.1 Маркування 

Маркування даних, стійке до витирання, повинно складатися з 

металевих пластин, надійно закріплених (наприклад, з заклепками, або 

приварені) до конструкції. 

Маркування повинно містити принаймні написи, які вимагаються EN 

1915-1, та додаткове маркування вказане в пункті 6.2. 

 6.2 Додаткове маркування 

Крім інформації на заводській табличці і маркування, зазначеного в 

стандарті EN 1915-1:2013, пункт 6.1, на автонавантажувачі повинно бути 

зазначено наступне: 

а) вантажопідйомність; 

б) точки підйому навантаження і місцезнаходження. 

6.3 Попередження 

Наступні попередження повинні бути встановлені постійно на видних 

місцях, бажано, з використанням піктограм: 

а) Триматися подалі від рухомих частин; 

b) Триматися подалі від стабілізаторів; 

c) Триматися подалі від будь-якого краю платформи, не захищеного 

направляючими, якщо літак або суміжня платформа відсутні і не 

встановлені; 

d) Попередження про ризик падіння. Це має бути здійснено графічним 

символом згідно стандарту EN 1915-1:2013, додаток G, висотою не менше 

200 мм, розташованому на 4 позиціях всередині направляючих рейок 

передньої платформи на кожній стороні, поблизу відкритих країв 

платформи та засобів доступу до воріт; 
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e) Триматися подалі від незакріпленого корпусу під час технічного 

обслуговування;  

f) Не їздити з вантажем на борту (якщо це не транспортно-вантажний 

засіб); 

g) Забороняється перевезення пасажирів (якщо не передбачено умови 

для пасажських перевозок); 

h) Забороняється піднімати/опускати платформу з персоналом на 

основній платформі (якщо не передбачено умов для розміщення 

пасажирів); 

i) Забороняється використовувати та стояти на сходах під час роботи 

автонавантажувача. 

6.4 Інструкції з експлуатації 

Інструкції з експлуатації та технічного обслуговування повинні 

надаватися з кожним автонавантажувачем. Вони, як правило, відповідають 

вимогам EN 1915-1:2013, пункт 6.2. Крім того, інструкції по експлуатації та 

технічному обслуговуванню повинні містити в залежності від типу та 

конструкції автонавантажувача інформацію про: 

а) типи / підтипи літаків та вантажні відсіки, для завантаження яких та 

безпечного регулювання, призначений автонавантажувач; 

Примітка. Інформація про висоту дверного порогу вантажних відсіків різних типів 

літаків наведена в галузевих документах, таких як IATA AHM 904. Див. Бібліографію. 

b) типи пристрою пакетування вантажів, що підлягають обробці; 

c) водіння / робота автонавантажувача; 

d) регулювання положення автонавантажувача по відношенню до 

літака; 

e) поточні перевірки, що проводяться оператором; 

f) мінімальна програма навчання для оператора; 

g) умови та заходи по забезпеченню безпеки для осіб яким дозволено 

або заборонено виходити на платформи; 
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h) запобігання небезпеки падіння поблизу будь-якого краю платформи, 

які не захищені направляючими рейками (див. 5.14.4); 

i) обмеження доступу до сходів під час роботи автонавантажувача; 

j) заходи, які слід вживати в разі виникнення надзвичайних ситуацій 

або поломки; 

k) точки підйому та засоби перенесення; 

l) типи шлангів, які використовуються в гідравлічних системах; 

m) вимоги безпеки при технічному обслуговуванні, що виникає 

внаслідок певної конструкції автонавантажувачів для контейнерів/піддонів. 

7 КОНТРОЛЬ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ 

Контроль на відповідність технічним вимогам виконується в цілому 

відповідно до пункту 7 стандарту EN 1915-1: 2013. Див. також деталі для 

контролю в EN 1915-3 в залежності від того, що може бути застосовано, та 

EN 1915-4. 

Наступне повинно бути підтверджено функціональними 

випробуваннями та вимірюванням (за необхідності): 

а) функція обмежувачів ходу та направляючих рейок (див. 5.3.2); 

б) експлуатація та навантаження (див. 5.4); 

в) звукові сигнальні пристрої (див. 5.8); 

г) аварійна зупинка (див. 5.9.2); 

е) функція стабілізаторів (див. 5.10); 

f) маневреність (див. 5.11); 

г) робочі швидкості (див. 5.12); 

ч) направляючі рейки (див. 5.14) 

і) робоче освітлення (див. 5.15); 

j) відносна висота платформи (див. 5.16.1). 
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ДОДАТОК А  

(нормативний) 

Список джерел небезпеки додатково до вказаних в EN 1915-1 

Таблиця А.1 – Список джерел небезпеки  

№ 
з/п 

Джерела 
небезпеки, що 

визначені в 
додатку В та 

таблиці В.1 EN 
ISO 12100:2010 

Небезпечні ситуації 

Відповідні 
пункти в цій 
частині EN 

12312 

1 

Небезпеки механічного травмування  

Загальні 
небезпеки 

механічного 
травмування 

Дисбаланс через енергію рухомих 
елементів (динамічні сили)  

5.1.1, 5.1.2, 
5.10.1, 5.10.2 

Пошкодження конструкцій через 
недостатню механічну міцність 

5.1.1, 5.1.2, 5.4.2  

Рідини та гази під тиском 
Нахилений або перекинутий транспортний 
засіб, втрата стійкості через вітер 
Руйнування конструкції через 
навантаження від снігу 

5.1.1, 5.1.2  

Небезпека 
наїзду через 
маневреність 

машини 

Зіткнення чи наїзд на людину через 
недостатню видимість  

5.13.1 

Зіткнення чи наїзд на людину через 
горизонтальне пересування транспортного 
засобу  

5.9.1.1 

Зіткнення чи наїзд на людину через 
відсутність або невідповідність 
застережень  

5.8  

Випадання 

Випадання чи поранення водія чи 
оператора через недостатню фіксацію 

5.13.5 

Випадання чи поранення водія або 
оператора через несподівані ривки під час 
водіння транспортного засобу  

5.10.3, 5.11.3, 
5.11.4  

Здавлювання 
або зсунення  

Здавлювання або зсунення між 
фіксованими та рухливими елементами 
через невідповідність або відсутність 
захисних заходів 

5.5.2, 5.5.3 b), 
5.5.3 c), 5.5.7, 

5.13.2 

Здавлювання між частинами/елементами 
автонавантажувача або літака через 
невідповідний зазор та/або відсутність 
захисних заходів  

5.4.4  

Удар 

Удар при падінні об’єктів/вантажів через 
невідповідність або відсутність 
направляючих рейок та/або аварійних 
зупинок  

5.3.2 

Удар вантажем під час роботи через 
невідповідний розмір платформи  

5.4.1 

Удар вантажем чи падаючим 5.4.2, 5.4.3, 
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об’єктом/вантажем під час роботи через 
невідповідний спосіб експлуатації вантажу 
та/або недостатньою механічною міцністю 
та/або підйомною системою  

5.12.1, 5.16.1 

Ковзання чи 
перекидання   

Ковзання через слизьку доріжку чи 
поверхні для стоячого положення 

5.4.5 

Перекидання через ривки при пересуванні 
підйомної/працюючої платформи 

5.11.3 

Перекидання через збільшення 
нерегулярного кроку та/або невідповідної 
пішохідної доріжки 

5.5.3 g), 5.16.1, 
5.16.2  

Перекидання через зміну кроку на 
дверному порозі 

5.16.2  

Падіння з висоти  

Падіння з висоти через відсутність 
направляючих рейок  

5.14.1, 5.14.2, 
5.14.3, 5.14.5, 
5.14.6, 5.14.9 

Падіння з висоти через недостатнє 
огородження 

5.14.1, 5.14.3, 
5.14.5, 5.14.7, 
5.14.8, 5.14.9, 

5.14.10 

Падіння з висоти через відсутність чи 
недостатній захисний бар’єр 

5.14.11, 5.14.12 

Падіння з висоти через невідповідні засоби 
доступу  

5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 
b), 5.5.3 g), 

5.14.10  

Падіння з висоти через невідповідні 
розміри та/або розташування пішохідних 
доріжок і робочих зон 

5.5.3 g), 5.14.9, 
5.14.10  

Падіння з висоти через неправильне 
розташування пішохідних доріжок та 
робочих зон  

5.14.4 

2 

Небезпека ураження електричним струмом  

Опік, ураження 
електричним 
струмом від  
частин, які 

перебувають під 
напругою або 

дугових частин  

Контакт людей із струмоведучими 
частинами (прямий чи непрямий контакт)  

5.1.1  

3 

Термічні джерела небезпеки  

Об’єкти чи 
матеріали з 

високою 
температурою  

Опік від гарячих частин через невідповідне 
вимогам чи непридатне покриття  

5.1.1 

4 

Джерела небезпеки викликані шумом  

Втрата слуху, 
втрата 

свідомості, 
нещасні випадки  

Глухота, фізіологічні розлади (наприклад, 
втрата рівноваги, втрата свідомості), 
нещасні випадки через перешкоди зв’язку  
та несприйняття звукових 
попереджувальних сигналів  
 

5.1.1 
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5 

Джерела небезпеки викликані вібрацією  

Неврологічні чи 
остеоартикулярні 

розлади  

Вібрація всього тіла, особливо в поєднанні 
з незручними позами 

5.1.1 

6 
Джерела небезпеки викликані радіацією  

   

7 
Джерела небезпеки викликані матеріалами чи речовинами  

   

8 

Ергономічні джерела небезпеки  

Дискомфорт, 
розлади опорно-
рухового апарату  

Незручні пози або надмірне напруження  
5.11.1, 5.9.1.3, 

5.13.4  

Наслідки 
людської 
помилки 

Недостатня видимість з місця керування 
або місця оператора 

5.13.1, 5.13.3 

Невідповідна конструкція, розташування 
або ідентифікація ручного управління 

5.5.3 f), 5.9.1.1, 
5.9.1.2, 5.9.2, 

5.14.4 

Несподіваний рух через заклинення 
системи управління 

5.9.1.4 

Нерозуміння знаків безпеки або 
маркування 

5.5.3 h), 6.2, 6.3 

Нерозуміння інструкцій виробника 5.5.3 b), 6.4 

Інші небезпеки від перевантаження 
підйомної платформи 

5.5.3 b) 

Стомлення очей Недостатнє місцеве освітлення 5.1.15 

 
 

9 

Небезпеки, пов’язані з робочим середовищем 

Пошкодження 
конструкції 

Пошкодження конструкції через 
невідповідний кліренс 

5.11.4, 5.10.3 

Зіткнення  Зіткнення з іншими об'єктами чи людиною 
через невідповідні розміри 

5.2 

 
 

10 

Комбінація небезпек 

Травми або 
тривожні ситуації 

пов‘язані з 
підйомним 

обладнанням 

Втрата балансу через несподіваний рух та 
/ або швидкість підйомного пристрою 

5.5.3 е), 5.12.2 

Застрягання людей на піднятій підйомній 
платформі при виникненні надзвичайної 
ситуації через несправність системи 
підйому 

5.1.1, 5.5.3 а) 

Інші ризики, пов'язані з невідповідною 
конструкцією підйомної системи 

5.5.3 d) 
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Додаток В 

(інформативний) 

Функціональні вимоги до платформ, оснащених конвеєрними 

системами 

Таблиця B.1 - Роликова платформа для одностороннього переміщення 

Розміри 
роликів 

Мінімальний діаметр 
 
Мінімальна робоча довжина  
 
Мінімальний радіус на краях ролика 

50 мм (2 дюйми) 
 
100 мм (4 дюйми) 
 
3 мм (0,125 дюйма) 

Відстані між 
роликами 

Максимальна горизонтальна відстань між 
краями ролика 
 
Максимальна відстань між осьовими лініями 
роликів з діаметром 
 
до 100 мм 
 
між 100 мм та 150 мм 
 
150 мм і більше 

405 мм (16 дюймів) 
 
 
 
 
 
254 мм (10 дюймів) 
 
305 мм (12 дюймів) 
 
380 мм (15 дюймів) 

Параметри 
встановлення 
ролику 
 

Максимальний виступ пристрою пакетування 
вантажів (відстань між краєм ролика та 
направляючою) 
 
Максимальна різниця висоти між двома 
сусідніми роликами 
 
Максимальна різниця висоти на будь-якій 
ділянці 1524 мм х 1524 мм (5 футів х 5 футів) 

150 мм (6 дюймів) 
 
 
 
3 мм (0,125 дюйма) 
 
 
6 мм (0,25 дюйма) 

Опорна 
поверхня 

Мінімальна сукупна довжина будь-якої 
кількості роликів на загальній осі для 
забезпечення підтримки відповідної величини 
пристрою пакетування вантажів (Ступінчаста  
структура роликів забезпечує еквівалентну 
підтримку) 

50% 

Примітка Дані величини взято з IATA AHM 911. 
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Таблиця B.2 - Платформи з багатонаправленими конвеєрами 

Перевернуті 
ролики 

Розміщення 
та розміри 
роликів 

Мінімальний діаметр 

Мінімальна ширина 

Мінімальний радіус по краю 
поворотного ролика 

75 мм (3 дюйма) 

25 мм (1 дюйм) 

3 мм (0,125 дюйма) 

Відстані між 
роликами 

Максимально допустимий 
інтервал для переверненутих 
роликів по всій ділянці, яку 
пройшов пристрій пакетування 
вантажів, виміряний в двох 
напрямках на 90 ° один від 
одного 
 
діаметр поворотного ролика 
 
до 100 мм 
 
100 мм і більше 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
254 мм (10 дюймів) 
 
305 мм (12 дюймів) 

Параметри 
встановлен-
ня роликів 

Максимальна різниця висоти 
між двома сусідніми роликами 
 
Максимальна різниця висоти 
між роликами на будь-якій 
ділянці 1524 мм х 1524 мм (60 
дюймів х 60 дюймів) 

3 мм (0,125 дюйма) 
 
 
6 мм (0,25 дюйма) 

Транспорту-
вальний 
ролик 

Розмір 
транспорту-
вального 
ролика 

Мінімальний діаметр 
транспортувального ролика 

25 мм (1 дюйм) 

Відстані між 
транспору-
вальними 
роликами 

Максимально допустимий 
інтервал по всій ділянці, яку 
пройшов пристрій пакетування 
вантажів, за виключенням тих 
ділянок, які підтримуються 
іншими засобами, виміряні в 
двох напрямках на 90 ° один 
від одного 
 
діаметр транспортувального 
ролика: 

 
до 30 мм 

 
між 30 мм та 60 мм 
 
60 мм і більше 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127 мм (5 дюймів) 
 
180 мм (7 дюймів) 
 
305 мм (12 дюймів) 

Параметри Максимальна різниця висоти 3 мм (0,125 дюйма) 
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встановлен-
ня транспор-
тувального 
ролика 

між двома сусідніми 
транспортувальними роликами 
 
Максимальна різниця висоти 
між транспортувальними 
роликами на будь-якій ділянці  
1524 мм х 1524 мм (60 дюймів х 
60 дюймів) 

 
 
 
6 мм (0,25 дюйма) 

Багатонап-
равлений 
роликовий 
блок кочення 

Розміщення 
та розміри 

Мінімальний діаметр ролику у 
його найширшому місці 

 
Мінімальна довжина окремого 
ролика 

50 мм (2 дюйма) 
 

 
100 мм (4 дюйма) 

Відстані Максимально допустимий 
інтервал по всій ділянці, яку 
пройшов пристрій пакетування 
вантажів, за виключенням тих 
ділянок, які підтримуються 
іншими засобами, виміряні в 
двох напрямках на 90 ° один 
від одного 

380 мм (15 дюймів) 

Параметри 
встановлен-
ня 

Максимальна різниця висоти 
між двома сусідніми блоками  
 
Максимальна різниця висоти 
між блоками на будь-якій 
ділянці 1524 мм х 1524 мм (60 
дюймів х 60 дюймів) 

3 мм (0,125 дюйма) 
 
 
6 мм (0,25 дюйма) 

Примітка Дані величини взято з IATA AHM 909. 
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Додаток С 

(інформативний) 

Контроль навантаження 

С.1 Вимоги Директиви про безпеку машин та обладнання 

Директива про безпеку машин та обладнання 2006/42/ЕС, Додаток І 

містить вказівки стосовно контролю навантаження відповідно таких 

формулювань: 

НЕБЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПІДЙОМНИХ ОПЕРАЦІЙ   

4.2.2 Контроль навантаження 

Машини з максимальним робочим навантаженням не менше 1000 

кілограмів або крутним моментом не менш, ніж 40 000 Нм, повинні бути 

оснащені пристроями попередження водія та запобігання небезпечним 

рухам у разі: 

- перевантаження внаслідок максимального робочого навантаження або 

максимального робочого моменту через перевищення навантаження, або 

- перевищення крутного моменту. 

НЕБЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПІДІЙМАННЯ ОСІБ 

6.1.2 Контроль над навантаженням для типів пристроїв, переміщених 

завдяки силі, відмінній від сили людини 

Вимоги розділу 4.2.2 застосовуються незалежно від максимального 

робочого навантаження та крутного моменту, якщо виробник не може 

продемонструвати відсутність ризику перевантаження або перекидання. 

С.2 Демонстрація відсутності ризику перевантаження / 

перекидання 

Ризик перевантаження, як зазначено в пункті 6.1.2 Директиви про 

безпеку машин та обладнання 2006/42 / EC, Додатку I, не існує для машин, 

охоплених цим стандартом. 
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Причинами цього є: 

а) машина призначена виключно для перевезення визначеної 

максимальної кількості пристроїв пакетування вантажів, кожен з яких має 

визначене максимальне навантаження; 

b) не очікується ніякого зовнішнього перевантаження; 

c) ризиків через неправильну експлуатацію, а саме на небезпечних 

місцях, таких як надмірний схил або використання на непідготовлених 

опорних поверхнях, не існує на стоянках літаків; 

d) стійкість автоматично забезпечується для всіх конфігурацій; 

e) в інструкції з експлуатації, що надаються з кожним 

автонавантажувачем для контейнів / піддонів, містяться відомості про  

використання за та не за призначенням; 

f) інструкції з експлуатації, що надаються з кожним 

автонавантажувачем для контейнів / піддонів, містять інформацію про 

експлуатацію, а також про аварійно-рятувальні робіт, які проводяться 

підготовленими операторами. 
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Додаток ZA 

(інформативний) 

Зв'язок між цим стандартом та основними вимогами Директиви 

ЄС 2006/42/EC  

Цей стандарт був підготовлений згідно з мандатом, наданим 

Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі CEN 

для забезпечення відповідності  до основних вимог Директиви Нового 

підходу 2006/42 / EC щодо машин.   

З того часу, коли цей стандарт було опубліковано в Офіційному віснику 

Європейського Союзу згідно з цією Директивою та імплементується як 

національний стандарт принаймні в одній Державі-члені, дотримання 

нормативних положень цього стандарту (крім пунктів 5.2, 5.3.1, 5.11.2 ) 

передбачає у межах сфери застосування презумпцію відповідності 

відповідним Основним вимогам цієї Директиви та відповідним положенням 

Європейської Асоціації Вільної Торгівлі.   

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Інші вимоги та інші Директиви ЄС можуть 

застосовуватися до продукції, що підпадають під дію цього стандарту. 
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Бібліографія 

Міжнародні стандарти: 

 [1] ISO 4116, Air cargo equipment — Ground equipment requirements for 

compatibility with aircraft unit load devices (Авіаційне вантажне обладнання. 

Вимоги до наземного обладнання для сумісності з пристроями пакетування 

вантажу літаків) 

[2] ISO 6967, Aircraft ground equipment — Main deck loader — Functional 

requirements (Наземне обладнання для обслуговування літаків. 

Автонавантажувач з основною палубою. Функціональні вимоги)  

 [3] ISO 6968, Aircraft ground equipment — Lower deck loader — 

Functional requirements (Наземне обладнання для обслуговування літаків. 

Автонавантажувач з нижньою палубою. Функціональні вимоги) 

[4] ISO 10254,  Air cargo and ground equipment — Vocabulary (Авіаційне 

вантажне та наземне обладнання. Словник) 

[5] ISO 27471: 2012. Aircraft ground equipment — Upper deck loader — 

Functional requirements (Наземне обладнання для обслуговування літаків. 

Автонавантажувач з верхньою палубою. Функціональні вимоги) 

Рекомендована практика Товариства автомобільних інженерів 

(SAE) 1):  

[6] SAE AIR 1558A,  Interface protective devices — Ground equipment to 

aircraft (Пристрої захисту для інтерфейсу. Наземне обладнання для літаків) 

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), Керівництво 

по експлуатації аеропорту (AHM), розділ 9 2):  

 [7] AHM 904,  Aircraft doors, servicing points and system requirements for 

the use of ground support equipment (Авіаційні двері, точки обслуговування 

та системні вимоги для використання засобів наземного обслуговування) 

[8] AHM 909, Summary of unit load device capacity and dimensions 

(Зведена інформація про навантаження та розміри пристрою пакетування 

вантажів)  
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[9] AHM 911, Ground support equipment requirements for compatibility with 

aircraft unit load devices (Вимоги до засобів наземного обслуговування для 

сумісності з пристроєм пакетування вантажів для літаків) 

[10] AHM 930, Functional specification for an upper deck container/pallet 

loader  (Функціональні технічні характеристики для автонавантажувачів для 

контейнерів/піддонів з верхньою палубою) 

 [11] AHM 931, Functional specification for lower deck container/pallet 

loader (Функціональні технічні характеристики для автонавантажувачів для 

контейнерів/піддонів з нижньою палубою) 

[12] AHM 932, Functional specification for main deck container/pallet 

loader (Функціональні технічні характеристики для автонавантажувачів для 

контейнерів/піддонів з основною палубою) 

[13] AHM 934, Functional specification for a narrow body lower deck 

single platform loader (Функціональні технічні характеристики для 

автонавантажувачів з однією платформою з нижньою палубою з вузьким 

крпусом) 

 [14] AHM 939, Functional specification for a transfer platform lift 

(Функціональні технічні характеристики для підйомної вантажної 

платформи) 

 

 

 

 

 

 

1) Товариство автомобільних інженерів (SAE), 400 Commonwealth Drive, 

Warrendale, PA 15096-0001, USA, www.sae.org.   

2) Відповідальний за випуск документів, Міжнародна асоціація повітряного 

транспорту, 800 Place Victoria, P.O. Box 113, Montreal, Quebec, Canada, H4Z 1M1, 

www.iata.org.   
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Додаток НА 

(довідковий) 

Перелік національних стандартів, ідентичних і / або 

модифікованих з європейськими та міжнародними стандартами, 

посилання на які є в цьому стандарті 

ДСТУ EN 1837:2009 Безпечність машин. Вмонтоване освітлення (EN 

1837:1999+A1:2009, ІDT) 

ДСТУ EN 1915-1:2014 Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. 

Частина 1. Основні вимоги щодо безпеки (EN 1915-1:2013, ІDT) 

ДСТУ EN 1915-2:2013 Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. 

Частина 2. Вимоги до стійкості та міцності, методи розрахування і 

випробування (EN 1915-2:2001 + A1:2009, ІDT) 

ДСТУ EN 1915-3:2013 Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. 

Частина 3. Методи вимірювання та зниження вібрації (EN 1915-3:2004 + 

A1:2009, ІDT) 

ДСТУ EN 1915-4:2013 Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. 

Частина 4. Методи вимірювання та зниження шуму (EN 1915-4:2004 + 

A1:2009, ІDT) 

ДСТУ EN ISO 12100:2016 Безпечність машин. Загальні принципи 

проектування оцінювання ризиків та зменшення ризиків (EN ISO 

12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT) 

ДСТУ EN ISO 13849-1:2016 Безпечність машин. Деталі систем 

управління, пов'язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні 

принципи проектування (EN 13849-1:2015, IDT; ISO 13849-1:2015, IDT) 

ДСТУ EN ISO 13850:2014 Безпечність машин. Аварійна зупинка. 

Принципи проектування (EN ІSO 13850:2008, ІDT) 

ДСТУ EN ISO 13857:2016 Безпечність машин. Безпечні відстані для 

запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками 

(EN ISO 13857:2008, IDT; ISO 13857:2008, IDT) 

http://www.leonorm.lviv.ua/portal/Default.php?Page=stfull&ObjId=2984
http://www.leonorm.lviv.ua/portal/Default.php?Page=stfull&ObjId=3122
http://www.leonorm.lviv.ua/portal/Default.php?Page=stfull&ObjId=3123
http://www.leonorm.lviv.ua/portal/Default.php?Page=stfull&ObjId=3124
http://www.leonorm.lviv.ua/portal/Default.php?Page=stfull&ObjId=15019
http://www.leonorm.lviv.ua/portal/Default.php?Page=stfull&ObjId=15019
http://www.leonorm.lviv.ua/portal/Default.php?Page=stfull&ObjId=15019
http://www.leonorm.lviv.ua/portal/Default.php?Page=stfull&ObjId=15021
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ДСТУ EN ISO 14122-1:2015 Безпечність машин. Стаціонарні засоби 

доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу між двома 

рівнями (EN ISO 14122-1:2001, IDT) 

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. 

Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та 

місць громадського призначення (ISO 3864-1:2002, IDT) 
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Код УКНД згідно з ДК 004: 49.100                                                                                                                                     

Ключові слова: автонавантажувач, безпека, вимоги, небезпека, 

обладнання, платформа, ризик  
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