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Předmluva

Tento dokument (EN 815:1996+A2:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 151 „Stroje
a zařízení pro zemní a stavební práce – Bezpečnost“; činnosti sekretariátu této technické komise
zabezpečuje DIN.

Této změně evropské normy EN 815:1996 je nutno nejpozději do března 2009 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 prosince 2009.

Tento dokument obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2004-12-22 a změnu 2 schválenou CEN 2008-0-
-09.

Tento dokument nahrazuje EN 815:1996.

Začátek a konec textu, který byl nově zaveden nebo pozměněn změnou, je v textu uveden označením
!" nebo #$.

Tato evropská norma byla vypracována 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 nedílnou
součástí tohoto dokumentu.$

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

Úvod

Tato evropská norma je normou typu C, jak je definováno v EN 292-1:1991.

Strojní zařízení, na která se tato norma vztahuje, a rozsah zahrnutých rizik jsou specifikovány
v předmětu této normy.

1 Předmět normy
1.1 Oblast použití



Tato norma je aplikovatelná pro neštítové tunelové vrtací stroje, TBM, a pro beztyčové šachtové vrtací
stroje, SBM, a pro jejich tažený nebo připevněný zajišťovací komplex, které se používají k ražení
tunelů nebo šachet v horninách, kde celý prostor se těží najednou nebo ve více fázích použitím
mechanických prostředků. Norma specifikuje základní bezpečnostní požadavky pro projekt
(konstrukci), výrobu a údržbu takových strojů, pokud jsou použity v nevýbušných atmosférách;
společně s metodami jejich ověřování. Norma specifikuje způsob monitorování pro rizikové atmosféry.

V případě TBM a SBM, které mají být trvale používány v prostředí s nebezpečím výbuchu platí také
další relevantní technické normy.

Touto evropskou normou jsou ošetřena veškerá významná rizika, která jsou relevantní pro neštítové
vrtací stroje k vrtání tunelů a beztyčové vrtací stroje pro vrtání šachet při jejich použití pro práci
v horninách, když jsou použity podle svého určení a za podmínek, které předpokládá jejich výrobce
(viz kapitolu 4). V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření, která jsou
nutná k odstranění nebezpečí vyplývajících z významných rizik, nebo pro jejich zmenšení.
1.2 Popis strojů

Všeobecný pojem „neštítové tunelové vrtací stroje“ zahrnuje různé druhy strojů pro mechanické
těžení podzemních otvorů, jako jsou tunely a šikmé šachty. Těžení se uskutečňuje průběžným
postupem, bez odstřelování trhavinami, použitím rotační řezné hlavy.

Podle tvrdosti dobývaného materiálu se k řezání horniny používají nástroje různého typu. Ve středních
až velmi tvrdých horninách se obvykle používají valivá, resp. disková dláta. Všechny tunelové vrtací
stroje, TBM, a beztyčové šachtové vrtací stroje, SBM, mají nástroje namontovány na řezné hlavě,
která se otáčí pod působením tlaku ve směru k hornině. Krouticí moment vyžadovaný pro otáčení
řezné hlavy vytvářejí elektromotory nebo hydromotory a přítlak pro vrtání je obvykle vytvářen pomocí
přímočarých hydromotorů.

Reakce krouticího momentu a přítlaku pro vrtání, které vytvářejí TBM a SBM, musí být eliminovány
ukotvením úplného stroje uvnitř samotného vývrtu pomocí upínací soustavy, která se znovu nastaví
po každém vrtacím zdvihu a která umožňuje řídit stroj tak, aby vrtání bylo prováděno v požadovaném
směru.

TBM obvykle pracují ve směru, který je blízký vodorovnému; mohou ale být také použity k ražení
šikmých tunelů. V případech, kdy sklon raženého tunelu je příliš velký, musí být poskytnuta druhá
kotevní soustava k zabránění sklouznutí stroje dolů v situacích, kdy primární upínací zařízení je
přestavováno do nové polohy.

Ve většině případů TBM pracují na celé ploše pracovního předku zhotovovaného tunelu. V některých
případech se tunel razí ve dvou nebo ve více fázích, kdy se zhotoví vodicí vrt, který se zvětšuje
najednou, nebo postupně ve více krocích. Tato metoda se nazývá rozšiřování. Stroje používané pro
tuto metodu jsou v podstatě stejné jako TBM k ražení celého profilu tunelu najednou.

SBM se velmi podobají TBM, pracují ale ve svislém směru. V mnoha případech se šachta hloubí
vícestupňovým postupem; tzn. (např.) se nejprve zhotoví vodicí vrt pomocí dovrchního vrtacího stroje
a tento vodicí vrt se posléze rozšiřuje pomocí SBM. Při použití této metody se obvykle dno
zhotovované šachty podebere tak, aby byl k dispozici dostatečný prostor pro odtěženou horninu a její
odstraňování. Také je možné celý profil šachty vyvrtat najednou. V takovém případě se odtěžená
hornina přepravuje do horní části zhotovované šachty. 

TBM a SBM, které jsou určeny pro práci v nestabilních horninách, musí být vybaveny zařízením pro
sestavení a manipulaci mechanismu pro vyztužení a/nebo vypažení horniny.



Požadavky specifikované v této normě jsou konformní s požadavky, které jsou uvedeny v evropských
normách EN 292-1 a EN 292-2.
1.3 Rizika

V této normě jsou řešena veškerá identifikovaná významná rizika, která jsou způsobena TBM a SBM,
pokud tyto stroje jsou používány za podmínek, které specifikuje výrobce v návodu k používání.
POZNÁMKA Pokud TBM a SBM mají být používány v atmosférách s nebezpečím výbuchu, platí další
relevantní technické normy.

1.4 Tato evropská norma platí především pro stroje, které jsou vyrobeny po datu schválení této
evropské normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


