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Předmluva

Tento dokument (EN 13020:2004+A1:2010) byl vypracován 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 zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2010 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 října 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoli patentového práva
nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument obsahuje změnu 1, schválenou CEN 2010-02-21.

Tento dokument nahrazuje EN 13020:2004.

Začátek a konec textu uvedeného nebo změněného ve změně je v textu vyznačen značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu (EFTA) a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu."

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, 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, jak je uvedeno v !EN ISO 12100-1".

Strojní zařízení, na která se tento dokument vztahuje, a rozsahy nebezpečí, nebezpečných situací
a událostí, které jsou do této normy zahrnuty, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud jsou ustanovení normy typu C odlišná od ustanovení, která jsou uvedena v normách
typu A nebo B, mají ustanovení normy typu C přednost před ustanoveními jiných norem pro stroje,
které byly zkonstruovány a zhotoveny podle ustanovení normy typu C.

1 Předmět normy

Tento dokument se vztahuje na stroje pro opravy povrchu vozovek, zejména:
!pojivové rozstřikovače [nebo rozstřikovače]";●

!štěrkové podrťovače [nebo podrťovače]";●

stroje pro opravy povrchu (vysprávkové soupravy) !(pojivový rozstřikovač štěrkový podrťovač [nebo●

rozstřikovač podrťovač])";
vařiče litého asfaltu;●

!zalévač spár";●

!stroje pro mikroúpravy povrchu/stroje pro postřik suspenzí";●

!vypuštěný text";●

(viz také kapitolu 3).

Stroje pro opravy povrchu vozovek mohou být upevněny na nosném vozidle, přívěsu nebo na
návěsové jízdní soupravě spojené tak, aby vytvořila jednotný celek. Stroje pro opravy povrchu
vozovek je možné připevnit na vlastní podvozek a hnací systém (samopojízdný nebo ovládaný pěší
obsluhou). V každém případě tvoří stroj a podvozek jednotný celek.

Směrnice a normy pro aspekty podvozku dopravního vozidla, označeného v této normě jako nosné
vozidlo, se mají týkat zařízení, u kterého byly provedeny určité úpravy, aby se mohlo použít
k opravám povrchu vozovek. Použití na veřejné komunikaci se řídí národními předpisy*).

Tento dokument řeší veškerá významná nebezpečí identifikovaná na základě posouzení rizika
relevantního pro stroje pro opravy povrchu vozovek, jestliže jsou tyto stroje používány podle svého
určení a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitolu 4). Tento dokument se nezabývá
významnými nebezpečími ve spojitosti s tlakovými nádobami, hlukem a EMC. Tento dokument
předepisuje příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik spojených s provozem
stroje, seřizováním a nastavováním, vykládkou nákladu a běžnou údržbou.

Tento dokument neobsahuje požadavky na nosná vozidla nebo speciální konstrukce. Těmi se zabývají
směrnice týkající se konstrukcí vozidel. Systémy demontovatelných karoserií (např. demontovatelné
zásobníky) určují jiné normy. !Vibrace nejsou řešeny v normě, protože pro všechny stroje tohoto
druhu vibrace nejsou významným nebezpečím vzhledem k malé pracovní rychlosti a speciálním
pracovním podmínkám (např. rovný povrch)."

Tento dokument se nezabývá riziky vznikajícími při provozu stroje v potenciálně výbušných
atmosférách.

!Tento dokument neobsahuje požadavky směrnice 94/55/ES (94/55/EC) týkající se přepravy
nebezpečných nákladů po komunikacích, ale obsahuje dodatečné specifikace ve vazbě na tyto
existující požadavky."



Tento dokument se vztahuje na stroje vyrobené po datu, kdy CEN tuto normu schválil.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


