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Předmluva

Tento dokument (EN 13001-3-3:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 147 Jeřáby –
Bezpečnost, jejíž
sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 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 dubna 2015.

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 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 evropská norma je jednou částí EN 13001 Jeřáby – Návrh všeobecně. Další části jsou:

Část 1: Základní principy a požadavky●

Část 2: Účinky zatížení●

Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí●

Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech●

Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení●

Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků.●

Pro vztah s dalšími evropskými normami pro jeřáby viz příloha D.

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.

Úvod

Tato evropská norma byla připravena pro poskytnutí prostředku pro návrh strojního zařízení
a teoretické ověření jeřábů pro splnění základních hygienických a bezpečnostních požadavků. Tato
evropská norma také stanovuje rozhraní mezi uživatelem (kupujícím) a projektantem, jakož i mezi
projektantem a výrobcem komponent, aby se vytvořil základ pro výběr jeřábů a komponent.

Tato evropská norma je typu C podle EN ISO 12100.

Kterých strojních zařízení se norma týká a rozsah zahrnutých nebezpečí je uvedeno v předmětu této
evropské normy.

Pokud ustanovení v této normě typu C jsou odlišná než v některé normě typu A nebo B, mají
ustanovení této normy typu C přednost pro stroje navržené a vyrobené podle ustanovení této normy
typu C před ustanoveními jiných norem.

1 Předmět normy

Tato evropská norma se používá spolu s EN 13001-1 a EN 13001-2 a jako takové uvádějí obecné
podmínky, požadavky a metody, aby se při konstrukci a teoretickém ověření zabránilo mechanickým
nebezpečím při kontaktech kolo/kolejnice jeřábů. Tato evropská norma zahrnuje požadavky pro
ocelová a litinová kola a platí pouze pro kontakty kovových kol/kolejnic.

Valivá ložiska nejsou v předmětu této evropské normy.

Překročení limitů únosnosti je významná nebezpečná situace a nebezpečná událost, které by mohly
vést k rizikům pro osoby během normálního používání a při předvídatelném chybném použití. Kapitoly
5 až 6 této evropské normy jsou nezbytné pro omezení nebo vyloučení rizik, spojených s těmito



nebezpečími.

Tato evropská norma platí pro jeřáby, které byly vyrobeny po datu schválení této normy CEN a slouží
jako
základ odkazů pro evropské normy výrobků pro jednotlivé typy jeřábů.

Tato evropská norma je určena pouze pro navrhování a nemá být považována za záruku skutečného
provedení.

EN 13001-3-3 pojednává pouze o metodě mezních stavů podle EN 13001-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


