
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ICS 01.040.53; 53.020.20 Březen 2010

Jeřáby – Slovník –
Část 1: Všeobecně

ČSN
ISO 4306-1
27 0000

 

Cranes – Vocabulary – Part 1: General

Appareils de levage a charge suspendue – Vocabulaire – Partie 1: Généralités

????? – ??????? – ?a??? 1: ????? ???????

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4306-1:2007. 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 4306-1:2007. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 4306-1 (27 0000) z června 1992.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Nové rozšířené vydání zavádí další termíny. Přidán byl také článek 6.1.8 „nosnost“, podle kterého je
u drapákových jeřábů s lanovými drapáky jiný způsob značení nosnosti než podle ČSN, viz národní
poznámka č. 16.

Vysvětlení návaznosti na dřívější ČSN

Kromě rozšíření normy byl upřesněn překlad celé normy včetně názvu, aby odpovídal současně
používaným výrazům v navazujících, především evropských normách.

Informace o citovaných normativních dokumentech

Nejsou citovány žádné další normy.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 1.1.3.7, 1.1.3.9.2, 1.1.3.10, 2.3.1, 2.4.2, 4.7, 4.8 (2×), 5.1, 5.1.2, kapitole 6,
článkům 6.1.2, 6.1.4, 6.1.7 a 6.1.8 (2×) doplněny informativní národní poznámky.



Do normy byl přidán nový informativní abecední rejstřík – čeština.
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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 4306-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby, subkomise SC
2 Terminologie.

Toto čtvrté vydání ruší a nahrazuje třetí vydání (ISO 4306-1:1990), které bylo technicky revidováno.

ISO 4306 se skládá z následujících částí pod společným názvem Jeřáby – Slovník:

Část 1: Všeobecně●

Část 2: Mobilní jeřáby●

Část 3: Věžové jeřáby●

Část 5: Mostové a portálové jeřáby●



Předmět normy

ISO 4306 stanovuje názvosloví pro nejčastěji používané termíny v oboru jeřábů.

Tato část ISO 4306 definuje termíny týkající se hlavních typů a rozdělení jeřábů, parametrů, obecných
pojmů a částí.

POZNÁMKA Obrázky znázorňují některé definice a jsou uvedeny pouze pro všeobecnou představu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


