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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13001-3-5:2016) byl připraven Technickou komisí CEN/TC 147 „Jeřáby –
Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 13001-3-5:2010.

Této evropské normě musí být nejpozději do února 2017 udělen status národní normy a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní
normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do února 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentového
práva. CEN nenese zodpovědnost za zjišťování některých případných nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl zpracován v rámci mandátu, který evropská komise a evropská zóna volného
obchodu udělila CEN. Podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztahy se směrnicí (směrnicemi) EU viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Hlavní změny v této normě jsou porovnáním s CEN/TS 13001-3-5 v článcích 4.1, 4.2, 6.5, v kapitole 7 a
v příloze K (přečíslovaná příloha J NP1)). Byla přidána nová příloha C. Přílohy E a F byly zrušeny. Do
příloh A a B byly přidány nové velikosti háků.

Tato evropská norma je jednou částí souboru norem EN 13001. Další části jsou:

–    Část 1: Základní principy a požadavky;

–    Část 2: Účinky zatížení;

–    Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí;

–    Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech;

–    Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktu kolo/kolejnice.

–    Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojních zařízení – Ložiska [1])

–    Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojních zařízení – Hydraulické válce [2])

Pro vztah s ostatními evropskými normami jeřábů viz Příloha L.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou
normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko,
Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.



Úvod
Tato evropská norma byla připravena pro poskytnutí prostředků pro návrh strojního zařízení a pro
teoretické ověření jeřábů pro splnění základních hygienických a bezpečnostních požadavků. Tato
evropská norma také stanovuje rozhraní mezi uživatelem (kupujícím) a projektantem, jakož i mezi
projektantem a výrobcem komponent, aby se vytvořil základ pro výběr jeřábů a komponent.

Tato evropská norma je norma typu C podle EN ISO 12100.

V předmětu této normy je uvedeno, kterých strojních zařízení se týká a rozsah příslušných nebezpečí,
nebezpečných situací a nebezpečných událostí.

Pokud ustanovení v této normě typu C jsou odlišná než v normách typu A nebo B, mají ustanovení
této normy typu C přednost pro stroje navržené a vyrobené podle ustanovení této normy typu C před
ustanoveními jiných norem.



1 Předmět normy
Tato evropská norma se má používat spolu s EN 13001-1 a EN 13001-2 a jako takové uvádějí
všeobecné podmínky, požadavky a metody pro zabránění nebezpečí u háků při návrhu a teoretickém
ověření.

Tato evropská norma zahrnuje následující části háků a typy háků:

–    tělesa veškerých typů háků vyrobená z ocelových výkovků;

–    opracované dříky háků se zavěšením pomocí závitu/matice.

Principy této evropské normy mohou být aplikovány na opracované dříky háků obecně. Měly by však
být určeny a aplikovány faktory koncentrace napětí příslušné pro návrh, neuvedené v této normě.

POZNÁMKA 1 Odlévané a deskové/lamelové háky, které jsou smontovány z jedné nebo více
rovnoběžných částí z válcovaných ocelových plechů, nejsou zahrnuty v této evropské normě.

Následuje seznam významných nebezpečných situací a nebezpečných událostí, které mohou vést
k rizikům pro osoby během normálního používání a při předvídatelném nesprávném používání.
Kapitoly 4 až 8 tohoto dokumentu jsou nezbytné pro omezení nebo eliminaci těchto rizik spojených
s následujícími nebezpečími:

a)   překročení únosnosti (mez kluzu, pevnosti, únavy);

b)   překročení teplotních limitů materiálu.

Požadavky této evropské normy jsou stanoveny v hlavní části dokumentu a jsou použitelné pro
navrhování kovaných háků obecně.

Obvykle používané konstrukce těla a dříku háku uvedené v přílohách A, B a F jsou pouze příklady
a nemělo by se na ně odvolávat jako na požadavky evropské normy. Příloha I dává návod pro výběr
velikosti háku, kde těleso háku je podle přílohy A a B. Výběr tvaru háku není omezen na tvary
uvedené v přílohách A a B.

Tato evropská norma je použitelná pro jeřáby, které jsou vyrobeny po datu schválení této normy
v CEN, a slouží jako referenční základ pro výrobkové normy jednotlivých typů jeřábů.

POZNÁMKA 2 Tato část EN 13001 pojednává pouze o metodě mezních stavů podle EN 13001-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Správně mělo být uvedeno, že příloha K je zcela nová.



[1])       V současné době ve stavu připomínkování.

[2])       V současné době ve stavu připomínkování.


