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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají 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.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas ale-spoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit zodpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.



ISO 3730 vypracovala technická komise ISO/TC 8 Lodě a lodní technika, subkomise SC 4 Výstroj
a palubní zařízení.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 3730:1988), které bylo technicky revidováno.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky pro navrhování, provoz, vlastnosti a provádění zkoušek
automatických a neautomatických úvazných navijáků s hydraulickým, elektrickým nebo parním
pohonem, které splňují funkce manévrování, držení a ukládání úvazných lan na jednom bubnu.

Tyto navijáky lze rovněž použít pro přitahování. Viz tabulka 1.

Tabulka 1 – Funkce 

Provoz Neautomatický úvazný naviják Automatický úvazný naviják

Manipulace Na buben
Ukládání lana Na buben
Udržování napnutí účinkem brzdy Na buben
Přitahování Buď na navíjecí hlavu, nebo na buben
Udržování napnutí účinkem
automatického zařízení  Na buben

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


