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Předmluva

Tento dokument (EN 81-20:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 10 Výtahy, pohyblivé schody
a pohyblivé chodníky, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2015 udělit 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 srpna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument spolu s EN 81-50:2014 nahrazuje EN 81-1:1998+A3:2009, EN 81-2:1998+A3:2009.

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

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Tato norma je vyvrcholením pokročilého vývoje norem EN pro výtahy. Předchozí verze EN 81-1 a EN
81-2 byly zahrnuty do EN 81-20 a EN 81-50 včetně:

EN 81-1:1985, Bezpečnostní předpisy pro výtahy●

EN 81-1:1998, Bezpečnostní předpisy pro výtahy●

EN 81-1:1998, Oprava č.1:1999●

EN 81-1:1998/A1:2005, zapracování programovatelných elektronických systémů do bezpečnostních zařízení●

pro výtahy
EN 81-1:1998/A2:2004, zapracování výtahů bez strojovny●

EN 81-1:1998+A3:2009, zapracování neúmyslného pohybu klece s otevřenými dveřmi●

EN 81-2:1987, Bezpečnostní předpisy pro hydraulické výtahy●

EN 81-2:1998, Bezpečnostní předpisy pro hydraulické výtahy●

EN 81-2:1998, Oprava č.1:1999●

EN 81-2:1998/A1:2005, zapracování programovatelných elektronických systémů do bezpečnostních zařízení●

pro výtahy
EN 81-2:1998/A2:2004, zapracování výtahů bez strojovny●

EN 81-2:1998+A3:2009, zapracování neúmyslného pohybu klece s otevřenými dveřmi.●

Toto je první vydání této normy. Potřeba náhrady spočívá na těchto bodech:

zvýšení bezpečnosti změnami odpovídající techniky;●

nutnost reflektovat stav současné techniky;●

zapracování základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti odpovídajících směrnic EU;●

odstranění zřejmých chyb;●

vysvětlení textu a zapracování návrhů vyplývajících z interpretací1);●

zdokonalení odkazů na další normy podle pokroku v této oblasti.●

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Švýcarska a Turecka.



0 Úvod

0.1 Obecně

Tato norma je normou typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100.

V předmětu této normy je uvedeno, kterého strojního zařízení se tato norma týká a jakým
nebezpečím, nebezpečnými situacemi a nebezpečnými událostmi se zabývá.

Jsou-li ustanovení této normy typu C odlišná od těch ustanovení, která jsou uvedena v normách typu
A a B, jsou ustanovení této normy typu C u výtahů navržených a postavených podle této normy typu
C nadřazena ustanovením jiných norem.

0.2 Obecné poznámky

0.2.1 Účelem této normy je stanovit bezpečnostní předpisy pro výtahy pro dopravu osob a osob
a nákladů
s cílem chránit osoby a předměty před rizikem nehod, ke kterým může dojít při provozu, údržbě a při
nouzových situacích u výtahů.

0.2.2 Rozbor různých hledisek možných nebezpečí u výtahů viz kapitola 4.

0.2.2.1 Chráněné osoby:

a) uživatelé, včetně cestujících a oprávněných a pověřených osob, např. pracovníků servisu
a inspekce
(viz EN 13015);

b) osoby mimo šachtu, strojovnu, prostoru pro kladky, které mohou být ovlivněny provozem
výtahu.

0.2.2.2 Chráněný majetek:

a) náklad v kleci;

b) komponenty výtahu;

c) budova, ve které je výtah instalován;

d) bezprostřední okolní prostor výtahu.

POZNÁMKA EN 81-71 uvádí další požadavky proti vandalizmu a EN 81-77 se zabývá dalšími
požadavky na výtahy při zemětřesení.

0.2.3 Pokud hmotnost, rozměry a/nebo tvar nedovolují s komponentami ručně manipulovat, je třeba:

a) je buď vybavit příslušnými prvky pro zdvihací zařízení, nebo

b) provést tak, že takové odpovídající prvky k nim lze připevnit (např. otvory se závity), nebo

c) musí být upraveny tak, že je snadné k nim připojit obvyklé prostředky pro zvedání.

0.3 Zásady



0.3.1 Obecně

Při zpracování této normy byly použity následující zásady:

0.3.2 Tato norma neopakuje všechna obecná technická pravidla používaná pro všechny elektrické,
mechanické nebo stavební konstrukce, včetně ochrany stavebních prvků proti ohni.

Je však nutné stanovit určité požadavky na správnou konstrukci, buď protože jsou typické pro výrobu
výtahů nebo protože v případě požadavků na používání výtahů mohou být přísnější než jinde.

0.3.3 Tato norma stanoví minimální pravidla pro instalaci výtahů v budovách/konstrukcích.
V některých zemích mohou existovat předpisy pro konstrukci budov atd., které nemohou být
opominuty.

Takovými typickými články jsou články stanovující minimální hodnoty výšky strojovny nebo i místností
pro kladky a pro rozměry vstupních dveří.

0.3.4 Norma pokud možno stanoví pouze takové požadavky, aby materiál a zařízení zajišťovaly
bezpečný provoz výtahu.

0.3.5 Analýza rizika, terminologie a technická řešení byly stanoveny s uvážením metod podle norem
EN ISO 12100, EN ISO 14798 a souboru norem EN 61508.

0.3.6 Aby se EN 81-20 stala široce aplikovatelnou normou, byla stanovena průměrná hmotnost jedné
osoby
na 75 kg.

Tato norma určuje maximální plochu klece vzhledem ke stanovené nosnosti výtahu a minimální
plochu klece pro dopravu odpovídajícího počtu osob, spočívající na hmotnosti jedné osoby 75 kg, aby
bylo možno stanovit a znemožnit přetížení.

0.4 Předpoklady

0.4.1 Obecně

Při navrhování této normy byly vzaty v úvahu tyto předpoklady:

0.4.2 Zákazník a dodavatel musí projednat a dosáhnout dohodu:

a) předpokládané používání výtahu;

b) typ a hmotnost manipulačních zařízení určených k používání při nakládání a vykládání klece
u výtahů pro dopravu osob a nákladů;

c) podmínky prostředí, jako je teplota, vlhkost, vystavení slunci nebo větru, sněhu, korozivní
atmosféře;

d) stavební problémy (například stavební předpisy);

e) jiné vlivy místa instalace;

f) vyzařování tepla z komponent/zařízení výtahu, které by mohlo vyžadovat větrání šachty a/nebo
prostor pro strojní zařízení/prostor pro strojní zařízení



g) informace týkající se vlivů hluku a vibrací způsobovaných zařízením.

0.4.3 Odpovídající rizika se musí uvažovat pro každou komponentu, která může být zabudována do
úplného výtahu, a podle toho pak budou stanovena odpovídající pravidla.

Komponenty musí být:

a) navrženy v souladu s obvyklou konstrukční praxí (viz FprCEN/TR 81-12) a výpočetními pravidly,
s uvažováním možných poruch;

b) dobře mechanicky a elektricky navrženy;

c) vyrobeny z materiálu s odpovídající pevností a vhodné jakosti;

d) bez vad;

e) bez škodlivých materiálů, např. azbestu.

0.4.4 Komponenty musí být udržovány ve funkčním a dobrém stavu tak, aby požadované rozměry
zůstaly
dodrženy i po opotřebení. Uvažuje se, že všechny výtahové komponenty vyžadují kontrolu, aby byl
zajištěn trvalý bezpečný provoz při jejich užívání.

Provozní vzdálenosti stanovené v normě by měly být dodrženy nikoliv pouze při přezkoušení
a zkouškách pře uvedením výtahu do provozu, ale také po dobu životnosti výtahu.

POZNÁMKA Komponenty nevyžadující údržbu (např. bezúdržbové, uzavřené po dobu životnosti) je
třeba kontrolovat.

0.4.5 Komponenty musí být zvoleny a zabudovány tak, aby předvídané vlivy prostředí a zvláštní
podmínky
provozu neovlivňovaly bezpečný provoz výtahu.

0.4.6 Dimenzování dílů nesoucích zatížení musí zajistit bezpečný provoz výtahu pro zatížení mezi 0 %
a 100 % jmenovitého zatížení, plus navržené přetížení (viz 5.12.1.2).

0.4.7 Požadavky této normy jsou stanoveny tak, že není třeba uvažovat možnost poruchy
elektrického bezpečnostního zařízení (viz 5.11.2) nebo typově přezkoušených bezpečnostních
komponent splňujících všechny požadavky této normy a EN 81-50.

0.4.8 Uživatelé výtahu musí být chráněni proti následkům své nepozornosti a náhodné neopatrnosti
při používání výtahu určeným způsobem.

0.4.9 V určitých případech může uživatel výtahu jednat neopatrně. Možnost dvou současných
neopatrných jednání a/nebo nedbání návodu k používání, se neuvažuje.

0.4.10 Je-li při provádění servisu úmyslně vyřazeno bezpečnostní zařízení, které je normálně
uživatelům výtahu nepřístupné, není již dále zaručen bezpečný provoz výtahu, ale je třeba provést
náhradní opatření podle návodu na servis, aby byla zaručena bezpečnost uživatelů výtahu.

Předpokládá se, že servisní pracovníci jsou vyškoleni a pracují podle návodu.

0.4.11 Předpokládané vodorovné síly a/nebo energie jsou uvedeny v odpovídajících článcích normy.
Obvykle pokud není stanoveno jinak v této normě, je energie vyvolaná osobou jako ekvivalentní



statická síla:

a) 300 N;

b) 1 000 N pokud se jedná o náraz.

0.4.12 S výjimkou dále uvedených případů, kterým se musí věnovat určitá pozornost, mechanické
zařízení
provedené v souladu s obecně uznávanou praxí a podle požadavků normy, včetně nekontrolovaného
klouzání lan na třecím kotouči, nezpůsobí nebezpečí, které by nebylo možné zjistit za předpokladu, že
všechny instrukce poskytnuté výrobcem byly plně dodrženy:

a) přetržení nosných prostředků;

b) přetržení a uvolnění všech spojení provedených pomocnými lany, řetězy a řemeny;

c) porucha jedné z mechanických komponent elektromagnetické brzdy, které se podílejí na
brzdovém účinku na brzdový buben nebo brzdový kotouč;

d) porucha komponenty pohonu a třecího kotouče;

e) trhlina v hydraulickém systému (s výjimkou hydraulického válce);

f) malý únik kapaliny v hydraulickém systému (včetně válce, viz 6.3.10).

0.4.13 Za přijatelnou se pokládá možnost, že stojící klec z nejnižší stanice dopadne volným pádem na
nárazník, aniž byly vybaveny zachycovače.

0.4.14 Závisí-li rychlost klece na síťové frekvenci, předpokládá se, že rychlost nepřekročí
115 % jmenovité rychlosti, nebo odpovídající nižší rychlost, pokud to je uvedeno v této normě pro
kontrolu, vyrovnávání atp.

0.4.15 Musí být učiněna opatření pro zvedání těžkých zařízení (viz 0.4.2e)).

0.4.16 K zajištění správné funkce zařízení v šachtě výtahu a v prostoru/prostorech pro strojní zařízení
se
uvažuje vyzařování tepla zařízením, v prostoru/prostorech pro strojní zařízení se předpokládá
udržování teploty mezi + 5 °C a + 40 °C.

POZNÁMKA Viz HD 60364-5-51, kód AA5.

0.4.17 Šachta musí být přiměřeně větraná podle národních stavebních předpisů, s uvážením vývinu
tepla
stanoveného výrobcem, podmínek prostředí výtahu a mezí uvedených v 0.4.16, např. okolní teploty,
vlhkosti, přímého slunečního záření, kvality vzduchu a vzduchové stísněnosti budovy vlivem
požadavků na šetření energií.

POZNÁMKA Viz 0.4.2 a příloha E.3 pro další pravidla.

0.4.18 Přístupové cesty k pracovním prostorům musí být přiměřeně osvětleny (viz 0.4.2).

0.4.19 Otevřené dveře/poklopy výtahu a/nebo ochranné prostředky pracovních prostor mimo šachtu
tam, kde jsou umístěny podle návodů na údržbu, nejsou na překážku minimálním cestám
požadovaným předpisy pro údržbu (viz 0.4.2).



0.4.20 Tam kde pracuje na výtahu současně více než jedna osoba, je třeba odpovídajícími prostředky
zajistit komunikaci mezi těmito osobami.

0.4.21 Upevňovací systém krytů použitý především pro ochranu proti mechanickému, elektrickému
nebo jinému nebezpečí  pomocí  fyzické zábrany,  která  se  musí  při  běžné údržbě nebo kontrole
odstranit, musí zůstat připevněn ke krytu nebo k zařízení, pokud se kryt odejme.

0.4.22 Kapaliny použité pro provoz hydraulického výtahu musí být podle EN ISO 6743-4.

1 Předmět normy

1.1 Tato norma stanovuje bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž trvale instalovaných nových
výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů s trakčním pohonem, s kinematicky vázaným pohonem
nebo hydraulickým pohonem, které obsluhují určené stanice a mají klec určenou pro dopravu osob
nebo osob a nákladů, která je zavěšena na lanech nebo řetězech a vedena vodítky, která nejsou
odkloněna od svislé roviny o více než 15°.

1.2 Kromě požadavků této normy je nutné ve zvláštních případech vzít v úvahu další požadavky
(používání výtahu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, při požáru, možné výbušné
prostředí, extrémní klimatické podmínky, nebezpečí zemětřesení, dopravu nebezpečných nákladů
atd.).

1.3 Tato norma neplatí pro:

a) výtahy s:

jinými pohony, než těmi, které jsou uvedeny v 1.1;1.
jmenovitou rychlostí ? 0,15 m/s;2.

b) hydraulické výtahy:

se jmenovitou rychlostí přesahující 1 m/s;1.
hydraulické výtahy, u kterých nastavený tlak pojistného ventilu (5.9.3.5.3) je větší než 50 MPa;2.

c) nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů ve stávajících budovách2), pokud to prostorové
poměry
nedovolují, některé požadavky EN 81-20 nemohou být splněny a norma EN 81-21 by se měla
brát v úvahu;

d) zdvihací zařízení jako jsou oběžné výtahy, výtahy v dolech, jevištní výtahy, zařízení se
samočinným nakládáním, skipové výtahy, stavební výtahy, lodní výtahy, těžní plošiny na moři,
stavební a údržbová zařízení výtahy ve větrných elektrárnách;

e) podstatné změny (viz přílohu C) výtahů instalovaných před účinností této normy;

f) zajištění bezpečnosti při dopravě, montáži, opravě a demontáži výtahů;

V těchto případech se však může účelně vycházet z této normy.

V této normě nejsou uvedeny požadavky na hluk a vibrace, protože nejsou z hlediska bezpečného
užívání výtahů rozhodující (viz také 0.4.2).



1.4 Tato norma neplatí pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů, které byly instalovány před
datem publikace normy jako EN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


