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Předmluva
Tento dokument (EN 791:1995+A1:2009) byl připraven technickou komisí CEN/TC 151 „Stroje
a zařízení pro zemní, stavební práce a na výrobu stavebních materiálů a hmot – Bezpečnost“; činnosti
sekretariátu této technické komise zajišťuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 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 byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.
Tento dokument obsahuje změnu 1, schválenou CEN 2008-12-20.
Tento dokument nahrazuje EN 791:1995.
Začátek a konec textu uvedeného nebo změněného ve změně je v textu vyznačen značkami !".
!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou

součástí tohoto dokumentu."
Tato evropská norma je normou typu C ve struktuře norem A-/B-/C- podle definice uvedené v EN 292.
Příloha A je normativní a obsahuje „Měření hluku a vibrací“, příloha B je normativní a obsahuje
„Instrukce pro přezkoušení a kontrolu bloků, ocelových lan a řetězů“, příloha C je normativní a je v ní
obsažena „Brzdová zkouška vrtných souprav kromě vrtných souprav namontovaných na nákladních
automobilech a traktorech“, příloha D je normativní a obsahuje „Nebezpečí vztahující se k pracovním
režimům vrtných souprav“, příloha E je informativní a obsahuje „Symboly a značky“ a příloha F je
informativní a je v ní obsažena „Bibliografie“.
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
Rozsah nebezpečí, která jsou zahrnuta do této normy je uveden v kapitole 1 Předmět normy.
Kromě toho strojní zařízení by mělo v patřičném rozsahu splňovat EN 292 pokud jde o nebezpečí,
která nejsou zahrnuta do této normy.
Do této normy nejsou zahrnuta nebezpečí, která jsou relevantní pro všechna mechanická, elektrická,
hydraulická, pneumatická a jiná zařízení daného strojního zařízení a která jsou řešena v normách
určených ke společnému použití.
Odkaz na předmětné normy tohoto druhu je uveden tam, kde takové normy jsou použitelné a kde to
je až dosud nutné.
1 Předmět normy
1.1 Všeobecný termín „vrtná souprava“ zahrnuje několik různých typů strojů k použití ve stavebním
průmyslu, v oblasti vrtání vodních studní, v hornictví a povrchovém dobývání; k použití jak nad zemí,
tak i pod zemí a pro stavbu tunelů. Odlišná pracovní nasazení určují volbu metody vrtání a typu stroje.
Z tohoto důvodu existuje mnoho možných způsobů, jak rozdělit vrtné soupravy do různých skupin,
např. podle:
●
●
●
●

pracovního nasazení;
použité metody vrtání;
metody odstraňování od vrtaného materiálu;
typu stavební práce.

Podle principu mohou metody použité pro vrtání mít základní rozdělení na vrtání nárazové a vrtání
rotační.
Nárazové vrtání je metoda, při které se díra zhotovuje drcením zeminy nebo horniny na dně vrtané
díry údery vrtacího nástroje a odstraňováním odvrtaného materiálu z vývrtu.
Rotační vrtání je metoda, při které vrtací nástroj na dně vrtané díry se otáčí a současně na zátěžek
vrtáku působí přísuvná síla do záběru vytvářená posuvovou soustavou. Zemina nebo hornina na dně

vrtané díry je drcena nebo řezána tlakem, střihem nebo tahovým namáháním, vytvářeným různými
vrtacími nástroji. Odvrtaný materiál je z vývrtu odstraňován periodicky nebo nepřetržitě.
Rotační nárazové vrtání je metoda, při které píst naráží přímo na břit (vrtacích kladiv ve vrtané
díře), nebo nárazová energie se přenáší na břit přes podélný vrtný díl. Píst je poháněn buď
hydraulickou kapalinou, nebo stlačeným vzduchem.
Břit vrtáku se přitom otáčí buď nepřetržitě, nebo přerušovaně.
Odvrtaný materiál se z vrtané díry nepřetržitě odstraňuje vyplachovací látkou, vzduchem nebo
tekutinou, která se přivádí k vrtacímu nástroji.
Typické příklady vrtných souprav zahrnutých do této normy jsou:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

vrtná souprava pro lanové nárazové vrtání;
vrtná souprava pro vrtané piloty;
vrtná souprava pro vrtání hlavy piloty;
zdvihací vrtná souprava;
reverzační vrtná souprava;
vrtná souprava s rotačním a rotačním nárazovým vrtáním pro podzemní vrtání;
vrtná souprava s rotačním a rotačním nárazovým vrtáním pro povrchové vrtání;
vrtná souprava s rotačním vrtáním a strojně poháněným výkyvem;
vrtná souprava s rotačním vřetenem;
vrtná souprava s rotačním vrtáním pro podzemní použití.

Ke stabilizaci vývrtu může být použita výztuž nebo vrtný výplach.
Během vrtání jsou vrtné soupravy stacionární. Mohou se pohybovat z jednoho pracoviště na druhé
svým vlastním pohonem. Samojízdné vrtné soupravy mohou být namontovány na nákladních
automobilech, kolových podvozcích, traktorech, strojích s pásovým podvozkem a na podstavcích
přemisťovaných smykem (tažených
navijákem). Pokud vrtné soupravy jsou namontovány na nákladních automobilech, traktorech
a přívěsech, nebo kolových podvozcích, jejich přeprava může být uskutečněna při vyšších rychlostech
a na pozemních komunikacích. Při projektování a vyrábění takových jednotek je nutné věnovat
pozornost předpisům, které se vztahují jak na vrtné soupravy, tak i na provoz na pozemních
komunikacích.
Problematika bezpečnosti a ergonomická kritéria uvedená v této normě se vztahují především na
základní provozní nasazení vrtné soupravy, např. když stroj je v nehybném stavu a uskutečňuje vrtání.
V mnoha případech je řidič takového stroje současně strojníkem vrtné soupravy.
1.2 Touto normou jsou řešena významná nebezpečí, která se vztahují na mechanizované vrtné
soupravy, když jsou použity podle svého určení a za podmínek předpokládaných jejich výrobcem.
V normě jsou specifikovány požadavky bezpečnosti, které se vztahují na projekt, výrobu, provoz
a údržbu. Tato norma platí pro vrtné soupravy určené k povrchovému a podzemnímu vrtání při stavbě
tunelů, v důlním a stavebním průmyslu a vrtání vodních studní. Tato norma se vztahuje rovněž na
výztužná zařízení.
Pokud základ vrtné soupravy sestává z rýpadla, jeřábu, atd., musí být tato základní jednotka zahrnuta
do vlastních norem v rozsahu, ve kterém požadavky této normy nejsou použitelné.
POZNÁMKA 1 Pokud vrtná souprava pracuje s jiným zařízením než jsou zařízení pro vrtání podle této
normy, např. zařízením pro zarážení pilot, musí být splněny rovněž bezpečnostní normy vztahující se

na takové stroje.
Pro vrtné soupravy, které mají být provozovány ve výbušné atmosféře (uhelný důl, atd.) musí být
navíc splněny požadavky specifikované v relevantních normách.
POZNÁMKA 2 Doplňkové normy vztahující se na stroje, které mají být používány ve výbušných
atmosférách, připravuje CEN/TC 196.
Vrtné soupravy pro olejářský a plynový průmysl nejsou zahrnuty do této normy.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

