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Předmluva

Tento dokument (EN 15620:2008) byl připraven technickou komisí CEN/TC 344 „Ocelové statické
skladovací systémy“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě musí být nejpozději do dubna 2009 udělen status národní normy, a to buď



vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou
v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do dubna 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům.
CEN (a/nebo CENELEC) nenesou odpovědnost za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových
patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Stanovení bezpečné nosnosti regálů je konstrukční záležitost, a proto jsou důležité Eurokódy, zvláště
EN 1993. Nejdůležitějšími částmi, které se týkají regálů jsou EN 1993-1-1 a EN 1993-1-3.

Pro znalost spolehlivého stavu technických směrnic, které mají vliv na konstrukci těchto výrobků
a vzhledem k rozdílům ve tvaru konstrukčních komponent, součástí a typů spojení, jsou požadovány
další technické informace pro Eurokódy.

Cílem CEN/TC 344 je vytvořit evropské normy poskytující návod pro specifikaci, konstrukci, způsoby
montáže, přesnost stavby a rovněž návod pro uživatele k bezpečnému užití ocelových statických
skladovacích systémů.

Toto, společně s potřebou harmonizovaných konstrukčních pravidel, bylo důvodem, že Evropská
regálová federace (ERF) převzala iniciativu v CEN/TC 344. Tato technická komise připravuje řadu
následujících evropských norem pro ocelové statické skladovací systémy:

prEN 15512 Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regálové systémy – Zásady
pro konstrukci

prEN 15629 Ocelové statické skladovací systémy – Specifikace skladovacího zařízení

prEN 15635 Ocelové statické skladovací systémy – Používání a údržba skladovacího zařízení

Záměrem je, tuto řadu norem postupně publikovat během deseti let.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje tolerance, deformace a vůle, které se týkají výroby, montáže a stavby
paletových regálů, včetně interakce s podlahami. Tyto tolerance, deformace a vůle jsou důležité pro
funkční požadavky a zajištění řádné součinnosti manipulačního zařízení použitého obsluhou, která je
vyškolena a kvalifikována jako oprávněná, v souladu se specifickým typem regálového systému.
Spolupůsobící podmínky jsou rovněž důležité pro stanovení spolehlivosti skladovacího systému aby se
zajistilo, že možnost nárazu manipulačním vozíkem, nárazu paletou nebo zhroucení systému bude
přijatelně nízká. Konstrukční bezpečnostní filozofie uvedená v prEN 15512 je založena na shodě
s touto normou. 

Tato evropská norma poskytuje návod pro různou problematiku včetně provozních vůli, výrobních,
montážních a stavebních mezních tolerancích, stejně tak o omezeních průhybu nebo deformacích při
zatížení.



Tato evropská norma je omezena na přestavitelné příčkové paletové regály s jednořadým ukládáním,
obsluhované manipulačními vozíky nebo zakladači. Systémy průjezdné, s dvouřadým ukládáním
a odvozené budou zahrnuty do tohoto dokumentu v budoucnu.

Tato evropská norma výslovně nepočítá s tolerancemi a deformacemi vozíků a zakladačů. Je
odpovědností doda-
vatele vozíku nebo zakladače a objednatele nebo uživatele zajistit, aby tolerance, deformace a vůle,
jak jsou stanovené v této normě pro regálové systémy, byly přijatelné pro bezpečný provoz celého
systému.

Tato evropská norma dává návod, který se má použít spolu s aktuálními informacemi dodavatelů
vozíků a zakla-
dačů, které se týkají poloměru otáčení, tolerancí a deformací vozíku a zakladačů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


