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Předmluva
Tento dokument (EN 14492-1:2006) byl připraven Technickou komisí CEN/TC 147 „Jeřáby - Bezpečnost“,

jejíž sekretariát zajišťuje BSI.
Této evropské normě musí být nejpozději do března 2007 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 března 2007.
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 přílohy ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí
tohoto dokumentu.
Pro souvislost s ostatními evropskými normami jeřábů viz informativní příloha G.
Tato norma je první částí normy „Jeřáby - Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem“. Části normy
jsou:
–

Část 1: Vrátky se strojním pohonem

–

Část 2: Kladkostroje se strojním pohonem

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu:
Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 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.
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Tato evropská norma je harmonizovaná norma, poskytující jedno z řešení vrátků se strojním pohonem
pro splnění základních hygienických a bezpečnostních požadavků směrnice Strojní zařízení a jejího
dodatku.
V předmětu této normy je uvedeno, kterých strojních zařízení se týká a rozsah příslušných nebezpečí,
nebezpečných situací a nebezpečných událostí.
Tato evropská norma je norma typu C podle EN ISO 12100-1.
Pokud ustanovení v této normě typu C jsou odlišná než v některé normě 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 používá pro konstrukci, návody k používání, údržbu a zkoušení vrátků se
strojním pohonem, které mají primární zdroj pohybu elektrický motor, hydraulický motor, vlastní
spalovací motor nebo pneumatický motor. Vrátky jsou navrhovány pro zdvihání a spouštění břemen,
která jsou zavěšena na háku nebo na jiném uchopovacím prostředku nebo jsou navrhovány pro
zdvihání a spouštění břemen na nakloněné rovině nebo výhradně pro tažení břemen na rovině, která
je normálně horizontální.

POZNÁMKA Během doby používání vrátku se může měnit místo použití.
Vrátek se zpravidla používá bez dalšího přepravního pohybu.
Tato evropská norma se používá pro následující typy vrátků:
a)

lanové vrátky;

b)

řetězové vrátky;

c)

popruhové vrátky, s výjimkou ocelových popruhů/pásů, používaných jako zdvihacího média;

d)

trakční vrátky.

Tyto typy vrátků a) až d) také zahrnují následující zvláštní použití:
–

vrátky pro odtahování vozidel;

–

vrátky na trajlerech pro lodě;

–

vrátky v lesním hospodářství;

–

vrátky pro stacionární zařízení offshore (na těžebních plošinách ropy);

–

vrátky pro vrtná zařízení;

–

vrátky používané výhradně pro tažení břemen.

POZNÁMKA Příklady jsou uvedeny v příloze A.
Tato evropská norma neplatí pro:
–

kladkostroje se strojním pohonem podle EN 14492-2;

–

vrátky pro námořní plavidla a pro přemístitelné offshore jednotky;

–

vrátky pro zdvihání osob;

–

stavební kladkostroje s nevedeným břemenem podle EN 14492-2;

–

vrátky pro manipulaci se žhavými roztavenými hmotami (riziko je zahrnuto v EN 14492-2).

Významná nebezpečí zahrnutá v této evropské normě jsou identifikována v kapitole 4.
Tato evropská norma nespecifikuje další požadavky pro nebezpečí souvisící s používáním vrátků ve
výbušném prostředí při práci v podzemí.
Tento dokument platí pro vrátky vyrobené po schválení v CEN s přechodným obdobím dvou roků.

-- Vynechaný text --

