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Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 4309 zavedena v ČSN ISO 4309 (27 0056) Jeřáby - Ocelová lana - Praktické zásady pro prohlídky
ocelových lan a jejich vyřazování



ISO 9927-1:1994 zavedena v ČSN ISO 9927-1:1998 (270041) Jeřáby - Inspekce - Část 1: Všeobecně

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 7.3.1 doplněna informativní národní poznámka.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje tabulky kde jsou pro
srovnání uvedeny informace, které se týkají způsobů provádění inspekčních a revizních činností na
věžových jeřábech tak jak jsou uvedeny v platné legislativě a českých technických normách.

Vypracování normy

Zpracovatel: AVENTO, s.r.o., IČ 26834898, Ing. Miroslav Uhlíř

Technická normalizační komise TNK 123: Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi



zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce
spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v
elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO
nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových
práv.

Mezinárodní norma ISO 9927-3 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 96, Jeřáby, Subkomisí SC 7,
Věžové jeřáby.

ISO 9927 se skládá z následujících částí, pod společným názvem Jeřáby - Inspekce:

–      Part 1: Všeobecně

–      Part 3: Věžové jeřáby
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1 Předmět normy

Tato část ISO 9927 stanovuje pravidelné inspekce, které musí být provedeny na věžových jeřábech.
Používá se v návaznosti na ISO 9927-1. Netýká se inspekce, která musí být provedena před prvním
použitím věžového jeřábu.

-- Vynechaný text --


