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Cranes – Tolerances for wheels and travel and traversing tracks – Part 1: General

Appareils de levage a charge suspendue – Tolérances des roues et des voies de roulement et de
déplacement –
Partie 1: Généralités

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 12488-1:2005 včetně opravy ISO 12488-1:2005/
Cor.1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 12488-1:2005 including its
corrigendum ISO 12488-1:2005/Cor.1:2008. It was translated by Czech Office for Standards,
Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma uvádí pro jednotlivé třídy tolerance, vybrané především na základě projektované souhrnné
délky pojíždění, požadované výrobní tolerance pro jeřábové dráhy, příčné dráhy, pro kola jeřábů
a koček, svary kolejnic a rovněž požadavky na tolerance dráhy a kola v provozu. V dříve platných
normách se třídy nezohledňovaly a tím ani nebyly odstupňované požadavky na přesnost provedení
pojezdových kol a příslušných drah.

Do této normy je zapracována oprava ISO 12488-1:2005/ Cor. 1 ze dne 2008-11-15.

Vysvětlení návaznosti na dřívější ČSN

Norma řeší podstatně podrobněji problematiku dřívější normy ČSN 27 0201 z října 1993, která byla
zrušena v roce 2006. Oproti původní normě, tato její revize řeší problematiku tolerancí pro pojezdová
kola a pro jeřábové a příčné dráhy šířeji s ohledem na technický vývoj.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 286-2:1988 zavedena v ČSN EN 20286-2:1996 (01 4201) Soustava tolerancí a uložení ISO – Část
2: Tabulky základních tolerancí a mezních úchylek pro díry a hřídele



ISO 1101 zavedena v ČSN EN ISO 1101 (01 4120) Geometrické specifikace výrobků (GPS) –
Geometrické tolerování – Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení

ISO 4306-1 zavedena v ČSN ISO 4306-1 (27 0000) Jeřáby – Názvosloví – Část 1: Všeobecně
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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 mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány podle pravidel ISO/IEC Směrnice, část 2.

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

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO není odpovědná za identifikaci některých nebo všech patentových práv.

Norma ISO 12488-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96, subkomise SC 8, Výložníkové
jeřáby.

Toto první vydání ruší a nahrazuje normu ISO 8306:1985, která byla podkladem technické revize.

ISO 12488 se skládá z následujících částí pod společným názvem Jeřáby – Tolerance pro pojezdová
kola a pro jeřábové a příčné dráhy:

Část 1: Všeobecně●

Část 4: Výložníkové jeřáby●

1 Předmět normy

Tato část normy ISO 12488 stanovuje tolerance pro konstrukční celky a pro provozní podmínky jeřábů
a jim přiřazených jeřábových drah, definovaných v ISO 4306-1.) Účelem požadavků této části ISO
12488 je podporovat bezpečný provoz a dosažení předpokládané životnosti komponentů eliminací
nadměrných účinků zatížení vlivem odchylek nebo vychýlením normálních rozměrů z přímosti
konstrukce.

Tolerance udávají extrémní hodnoty. Elastické deformace vlivem účinku zatížení nejsou předmětem
této části ISO 12488. Je potřebné je vzít v úvahu použitím jiných kritérií při návrhu pro docílení
očekávaného provozu a výkonu.



Specifické hodnoty pro jednotlivé typy jeřábů jsou uvedeny v dalších částech ISO 12488.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


