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Předmluva

Tento dokument (EN 12348:2000+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 října 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 2009-03-01.



Tento dokument nahrazuje EN 12348:2000.

Začátek a konec textu nově vloženého nebo upraveného změnou je v textu vyznačen 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 „Zkušební předpis pro hluk – Stupeň přesnosti 2“, příloha B je
normativní a obsahuje „Piktogramy“, příloha C je normativní a obsahuje „Ověření teploty povrchu“,
příloha ZA je informativní a obsahuje „Vztah této evropské normy ke směrnicím EU“.

Tato evropská norma obsahuje také Bibliografii.

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 specifikace, která je uvedena v !EN ISO 12100-1".

Strojní zařízení, na která se tato norma vztahuje a rozsah nebezpečí, která jsou do této normy
zahrnuta, jsou uvedena v předmětu této normy.

Při přípravě této evropské normy byly vzaty do úvahy bezpečnostní požadavky uvedené
v EN 791:1995, které jsou použitelné pro stojanové stroje pro vrtání na jádro.

1 Předmět normy

Tato evropská norma se vztahuje na stroje pro vrtání na jádro, umístěné na přepravitelných stojanech
a vybavené diamantovou vrtací korunkou a obvykle také zařízením pro připojení dodávky vody, které
jsou určeny k vrtání otvorů do horniny, betonu, nebo podobných minerálních materiálů, ve stacionární
poloze, kde energie pro otáčení nástroje je dodávána hnacím motorem elektrickým, hydraulickým,
pneumatickým nebo spalovacím.

Pohyb vrtací hlavy a vrtací korunky pro vrtání na jádro do záběru může být ruční, nebo zabezpečován
mechanickými nebo hydraulickými prostředky.

Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí souvisící se stojanovými stroji pro vrtání na
jádro, když jsou použity podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz
kapitolu 4). V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření k odstranění nebo
zmenšení rizik vznikajících z významných nebezpečí.

Tato evropská norma se nevztahuje na:

vrtačky pro horniny, příklepné nebo rotačně příklepné, stabilní nebo přenosné;●

ruční strojní vrtačky;●

hydraulické nebo pneumatické zdroje energie;●



pojízdné podvozky, na které mohou být namontovány (vrtací) stroje.●

Tato evropská norma se nevztahuje na strojní zařízení, která jsou zahrnuta do předmětu EN 791:1995.

Tato evropská norma zahrnuje elektrická nebezpečí odkazem na příslušné evropské normy (viz 5.2).

Nebezpečí, která jsou relevantní pro všechna mechanická, elektrická, hydraulická a jiná zařízení ve
strojních zařízeních, a která jsou řešena v technických normách pro společné použití, nejsou zahrnuta
do této evropské normy. Odkaz na souvisící normy tohoto druhu je proveden všude tam, kde jsou
takové normy aplikovatelné a doposud nutné.

V této normě jsou stojanové stroje pro vrtání na jádro nazývány zkráceně „stroje“ a diamantové vrtací
korunky pro vrtání na jádro zkráceně „nástroje“.

POZNÁMKA Termín „diamant“ se používá jako druhové slovo, do kterého se zahrnují všechny varianty
abrazivních výrobků, jako jsou např. diamant, nitrid boru.

Tato norma se vztahuje hlavně na stroje, které byly vyrobeny po datu, kdy CEN tuto normu schválila.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


