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Předmluva

Tento dokument (EN 818-5:1999+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy,
lana popruhy, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát je v BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2008 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 října 2008.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-02-10.

Tento dokument nahrazuje EN 818-5:1999.

Začátek a konec textu, vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

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 směrnici (směrnicím) EU, je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnými
součástmi tohoto dokumentu.

Další části EN 818 jsou:



Část 1: Všeobecné přejímací podmínky

Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 8

Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 4

Část 4: Vázací řetězy – Třída 8

Část 6: Vázací řetězy – Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem

Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla – Třída T (provedení T, DAT a DT)

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se tuto evropskou normu zavazují zavést národní normalizační
orgány 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

Tato evropská norma byla zpracována jako harmonizovaná norma a je jedním ze způsobů zajištění
shody se základními bezpečnostními požadavky směrnice na strojní zařízení a přidružených předpisů
ESVO.

Rozsah pokrytých nebezpečí je uveden v předmětu normy. Navíc zdvihací zařízení musí vyhovět
příslušným nebezpečím dle !EN ISO 12100", která nejsou uvedena v této normě.

!Tato norma je normou typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100.

Jestliže jsou ustanovení v této normě typu C rozdílná od těch, která jsou uvedena v normách typu
A nebo B, ustanovení v této normě typu C mají přednost před ustanoveními jiných norem pro zařízení,
která byla konstruována a vyrobena ve shodě s ustanoveními této normy typu C".

1 Předmět normy

Tato část EN 818 stanovuje požadavky na bezpečnostní požadavky, metody hodnocení a zkoušení
jednopramenných, dvou-, tří-, čtyřpramenných a nekonečných vázacích řetězů sestavených
svařováním používajících řetězy s krátkými články střední tolerance třídy 4 pro zdvihání podle
!EN 818-3:1999+A1" společně s příslušnými součástmi stejné třídy podle !EN 1677-5:2001+A1"
a !EN 1677-6:2001+A1". Tyto vázací řetězy jsou určeny pro zdvihání břemen, materiálu nebo zboží.

POZNÁMKA Pokyny pro používání a údržbu vázacích řetězů jsou uvedeny v !EN 818-6:2000+A1".

Nebezpečí zahrnutá v této části normy jsou uvedena v kapitole 4.

Příloha A uvádí alternativní metodu stanovení nosnosti a značení vázacího řetězu pro zvláštní případy
používání.

Příloha B uvádí základy pro výpočet nosnosti.

Příloha C uvádí příklad systému označování vázacích řetězů.

Příloha D uvádí identifikační štítek vázacích řetězů.



!Přílohy ZA a ZB uvádějí" vztah se směrnicemi EU.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


