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Předmluva

Tento dokument (EN 996:1995+A3:2009) 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 září 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.

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-10-26 a obsahuje změnu 1 schválenou CEN 1999-0-
-08, opravu 1 vydanou CEN 1999-08-18, změnu 2 schválenou CEN 2003-06-27 a změnu 3 schválenou
CEN 2009-01-25.

Tento dokument nahrazuje EN 996:1995.

Začátek a konec textu uvedeného nebo změněného ve změně je v textu vyznačen značkami !", #$
a %&.



Úpravy týkající se opravy CEN byly včleněny do příslušných míst textu a 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 nedílnou
součástí tohoto dokumentu."

Příloha A je normativní a obsahuje „Seznam významných rizik“, příloha B je normativní a obsahuje
„Výpočet stability soupravy pro pilotovací práce a tlaku na zem“, příloha C je normativní a obsahuje
„Soupravy na hloubení rýh pro zhotovení podzemních stěn – Bezpečnostní požadavky“; příloha D je
normativní a obsahuje „Svorky ocelových lan pro padací kladiva – Volba a montáž“, příloha E je
informativní a obsahuje „Penetrační a injektážní zařízení – Bezpečnost“ a příloha F je informativní
a obsahuje „Bibliografii“. #Příloha G je normativní a obsahuje „Zkušební předpis pro hluk pro zařízení
pro zavádění a vytahování pilot“.$

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 je normou typu C– podle definice, která je uvedena v EN 292-1:1991.

Strojní zařízení, na která se tato norma vztahuje a rozsah zahrnutých rizik jsou uvedeny v kapitole
1 Předmět normy.

1 Předmět normy

1.1 V této normě jsou specifikovány bezpečnostní požadavky na soupravu pro pilotovací práce, která
je vhodná k použití pro následující účely:

a) stavba základů, stěn z jílových kaší nebo opěrných zdí, za použití pilot nebo jiných elementů,
které se vyznačují podélným tvarem;

b) odstraňování pilot;

c) instalace odvodňovacích nebo injektážních dílů.

Materiál piloty může být (stavební) dřevo, beton (prefabrikovaný nebo zhotovený na místě) nebo ocel
(trubky nebo válcované profily). Kromě toho piloty mohou být takového provedení, že vzájemně do
sebe zapadají, čímž se umožní spojení sousedních pilot dohromady.
1.2 Touto evropskou normou jsou řešena veškerá významná nebezpečí, která jsou relevantní pro
soupravy pro práci s pilotami, pokud tyto soupravy jsou použity podle svého určení a za podmínek,
které předpokládá jejich výrobce (viz přílohu A), které jsou přidruženy k následujícím činnostem
a stavům:

– přeprava soupravy;



– sestavení a demontáž soupravy;

– souprava v provozu a mimo provoz;

– přemístění soupravy mezi místy jednotlivých pilot;

– uskladnění soupravy.

V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření k odstranění nebo snížení rizik,
která vznikají v důsledku významných nebezpečí.
1.3 Do soupravy pro pilotovací práce se zahrnuje:

a) zařízení pro pilotovací práce, které sestává z nosného stroje (na pásovém, kolovém nebo
kolejovém podvozku, nebo plovoucí), vodícího zařízení, vedení nebo jiné vodicí soustavy; např.
přímo namontované, podepírané výložníkem, výkyvné, s vodicí skříní, nebo s volným pohybem;

b) zařízení pro vhánění a vytahování pilot, např. rázová beranidla, vytahovače, vibrační beranidla
nebo statická tlačná/tažná zařízení pro manipulaci s pilotami;

c) příslušenství, např. hlavy pilot, kryty, desky, unášecí díly, upínací zařízení, zařízení pro
manipulaci s pilotami, vodicí díly, akustické kryty a zařízení pro absorbování rázů/vibrací, silové
zdroje a/nebo generátory a osobní zdviže nebo plošiny pro personál.

1.4 Tato norma platí také pro soupravy na hloubení rýh pro zhotovení podzemních stěn. Další
podrobné požadavky, které se vztahují na taková zařízení jsou uvedeny v normativní příloze C.
1.5 Jestliže nosný stroj zařízení pro pilotovací práce sestává z lopatového rýpadla, jeřábu, apod.,
potom požadavky na takový nosný stroj musí být ošetřeny v jeho vlastní normě a v rozsahu, pro který
požadavky uvedené v této normě nejsou aplikovatelné.

!Pokud souprava pro pilotovací práce je také určena pro práci s příslušenstvím pro vrtání, musí být ve
shodě také s EN 791, kromě požadavků na stabilitu, která musí být v souladu s článkem 4.1 této
evropské normy (EN 996)."
1.6 Při provozování ve výbušné atmosféře je nutné splnit další požadavky, které nejsou obsaženy
v této normě.
1.7 Informativní příloha E je zde uvedena pro informaci a jako návod výrobcům penetračních
a injektážních zařízení, která jsou používána v průmyslu zakládání staveb; vzhledem k tomu, že dosud
neexistuje evropská norma pro taková zařízení. Není to normativní součást této normy a neobsahuje
dostatečný návod k řešení bezpečnostních požadavků a opatření, která jsou nutná pro účel dosažení
shody se základními bezpečnostními požadavky kterékoliv směrnice EU.
1.8 Tato evropská norma se primárně vztahuje na stroje, které jsou vyrobeny po datu, kdy CEN
schválila tuto normu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


