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vision.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13889 z dubna 2004.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2008. Změny či doplněné a upravené články
jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený
nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 292-2:1991 nezavedena1)

EN 1050:1996 nezavedena2)

EN 10025:1990 nezavedena3)

EN 10045-1 zavedena v ČSN EN 10045-1 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu podle
Charpyho –



Část 1: Zkušební metoda (V a U vruby)

EN 10045-2 zavedena v ČSN EN 10045-2 (25 0254) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu podle
Charpyho –
Část 2: Ověřování zkušebních strojů (kyvadlových kladiv)

EN 10228-1 zavedena v ČSN EN 10228-1:2001 (01 5039) Nedestruktivní zkoušení ocelových
výkovků – Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou

EN 10228-2 zavedena v ČSN EN 10228-2:2001 (01 5040) Nedestruktivní zkoušení ocelových
výkovků – Část 2: Kapilární zkouška

EN 45012 zrušena, nahrazena EN ISO/IEC 17021 zavedenou v ČSN EN ISO/IEC 17021 (01 5257)
Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu

EN ISO 7500-1:1999 nezavedena4)

ISO 261 zavedena v ČSN ISO 261 (01 4008) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Přehled

ISO 263 zavedena v ČSN ISO 263 (01 4070) Palcové závity ISO – Přehled a výběr pro šrouby
a matice – Rozsah
průměru 0,06 palce až 6 palců

ISO 643 zrušena a nahrazena EN ISO 643 zavedenou v ČSN EN ISO 643 (42 0462) Ocel – Mikrografické
stanovení velikosti zrn
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kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a biblio-
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Předmluva

Tento dokument (EN 13889:2003+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 se nejpozději do května 2009 uděluje status národní normy, a to buď vydáním
identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se
zruší nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 13889:2003.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-09-09.

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 splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

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

Přílohy A a C jsou informativní. Příloha B je normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace 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 vypracována jako harmonizovaná norma, k jednotnému přizpůsobení se



základním bezpečnostním požadavkům Směrnice pro strojní zařízení a příslušným předpisům ESVO.

V předmětu normy je uvedeno, která nebezpečí se zde mohou vyskytnout. Pro nebezpečí, která
nejsou v této normě uvedena, musí třmeny, pokud je to žádoucí, splňovat požadavky normy EN 292.

Systém označování pro kované ocelové třmeny je obsažen v příloze C. Jelikož tento systém není ještě
všeobecně používán, byla v tomto prvním vydání této normy zařazena jako informativní příloha.
Pokud však dojde k všeobecnému používání, bude nutno zaměnit status této přílohy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na kované ocelové rovné a prohnuté třmeny třídy 6 pro
všeobecné účely zdvihání v rozsahu nosností od 0,5 t do maximálně 25 t.

Tato norma se vztahuje pouze na třmeny, které mají čepy se závity.

Příloha A obsahuje informace týkající se bezpečného používání třmenů. Příloha B obsahuje údaje
týkající se provedení čepů a příloha C uvádí příklad systému označování pro kované ocelové třmeny.

Nebezpečí, která jsou identifikována, jsou uvedena v kapitole 4.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


