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Předmluva

Tento dokument (EN 13411-3:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana,
popruhy, vázací prostředky a příslušenství“, která má sekretariát v BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2004 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v
rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Příloha A je informativní.

EN 13411 obsahuje následující části:

Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan

Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky

Část 3: Objímky a zajištěné objímky

Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí

Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan

Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky

Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky

Toto je první vydání této části evropské normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
Itálie, Kypru, Litvy, Lotyška, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a
©výcarska.
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Úvod

Tato evropská norma je normou typu C, jak je stanoveno v EN 1070.

Tato evropská norma byla vypracována k poskytnutí jednoho ze způsobu zajištění shody se
základními požadavky směrnice pro strojní zařízení a přidružených předpisů ESVO.

Kupujícím, kteří se řídí touto normou, se doporučuje specifikovat v kupní smlouvě, že dodavatel má
zaveden nezávisle ověřený systém zabezpečování jakosti, aby bylo zajištěno, že výrobky vyhovují
požadavkům a důsledně dosahují požadované úrovně jakosti.

Předpokládá se, že typové zkoušení systému zakončení okem s nalisovanou objímkou odpovídá
návrhu systému zakončení okem s nalisovanou objímkou.

Také se předpokládá, že dodavatel objímek je zodpovědný za zajištění materiálu, konstrukce a jakosti
objímek odpovídajících specifikaci konstruktéra systému zakončení okem s nalisovanou objímkou.

Oka s nalisovanou objímkou vyráběná výrobcem zakončení okem s nalisovanou objímkou podle této
normy je možno použít jako zakončení lana při výrobě vázacích prostředků ocelových drátěných lan. Jsou
použity také jako zakončení pro příslušenství ocelových drátěných lan pro zdvihání, spouštění a
přidržování břemen.

Stupeň nebezpečí, nebezpečné situace a události, které se týkají zakončení ocelových drátěných lan,
jsou uvedena v předmětu tohoto dokumentu.

Tam, kde jsou ustanovení této normy typu C odlišná od těch, která jsou uvedena v normách typu A
nebo B, mají ustanovení této normy typu C pro zakončení ocelových drátěných lan, která jsou navrhnuta a
vyrobena podle ustanovení této normy tohoto typu C, přednost před ustanoveními jiných norem.
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1 Předmět normy

Tato evropská norma se zabývá požadavky na oka s nalisovanými objímkami a nekonečné smyčky s
nalisovanými objímkami.

Také se zabývá požadavky na objímky pro oka s nalisovanými objímkami a nekonečné smyčky s
nalisovanými objímkami.

Tato evropská norma platí pro zakončení oky s nalisovanými objímkami ve tvaru buď Vlámského oka
nebo obráceného oka a objímek vyrobených z nelegovaných uhlíkových ocelí a hliníku.

Tato evropská norma platí pro vázací prostředky a sestavy ocelových drátěných lan pro všeobecné
zdvíhací účely do průměru 60 mm a včetně podle EN 12385-4, pro lana pro výtahy podle EN 12385-5 a
pro spirálová lana podle EN 12385-10.

Musí být stanoveno zkoušení typu systémů s nalisovanými objímkami a požadavky na kontrolu jakosti
v průběhu výroby.

Tato evropská norma pojednává o všech významných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech
důležitých pro tato speciální zakončení ocelových drátěných lan používaných za určených podmínek,



která jsou stanovena výrobcem.

Tato norma se vztahuje k zakončením ocelových drátěných lan objímkami a zajištěnými objímkami,
která jsou vyrobena po datu tohoto vydání.

POZNÁMKA Konstrukce zakončení obráceným okem s nalisovanou objímkou, která používá oválnou
hliníkovou objímku a splňuje požadavky této evropské normy, je pro informaci uvedena v příloze A.

-- Vynechaný text --


