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Předmluva

Tento dokument (EN 1889-2:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 196 „Důlní stroje –
Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2009 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 prosince 2009.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2009-02-24.

Tento dokument nahrazuje EN 1889-2:2003.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami !".

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

!Vztah k evropským směrnicím viz informativní přílohu ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto
dokumentu."

Přílohy A, B, C, D a E jsou normativní.

Tento dokument obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, 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 norma typu C, jak je stanoveno v EN 1070.

Příslušné strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a případů jsou zahrnuty
a vyjmenovány v předmětu tohoto dokumentu.

Norma respektuje současný stav techniky a technického vybavení, který se má využít za účelem
maximálně možného vyloučení nebo předcházení nebezpečí při použití lokomotiv v podzemí.

Je-li splněna tato norma, předpokládá se, že

součásti jsou:●

zkonstruovány v souladu s běžnými konstrukčními zvyklostmi s přihlédnutím k očekávaným rázůma.
a vibracím a s využitím běžných způsobů výpočtů respektujících všechny druhy poruch;
vhodné mechanické a elektrické konstrukce;b.
vyrobeny z materiálů odpovídající pevnosti a vhodné kvality; ac.
bez vad.d.
nejsou použity zdraví škodlivé materiály jako azbest;e.
součásti jsou dobře udržovány a v dobrém provozuschopném stavu tak, že jsou požadované rozměryf.
zachovány i při opotřebení;
byla vedena jednání s výrobci nebo odpovědnými zástupci, objednavateli a/nebo uživateli (např. ve věcig.
nehořlavých kapalin, bezpečnostních zařízení a zařízení pro upoutávání břemen).

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a zkoušky pro lokomotivy určené pro použití
při těžbě v podzemí (tzn. důlní lokomotivy) a pro jiné podzemní práce (např. ražení tunelů).

1.1 Tato evropská norma se zabývá technickými požadavky na minimalizaci nebezpečí uvedených
v kapitole 4, která mohou vyvstat během uvádění do provozu, během provozu a údržby lokomotiv
v souladu se specifikacemi výrobce nebo jeho pověřeného zástupce.

1.2 Tato evropská norma se nevztahuje na zvláštní nebezpečí týkající se ozubnicových lokomotiv.

1.3 Tato evropská norma se nezabývá radiací a vibracemi. Nevztahuje se rovněž na dálkově ovládané
lokomotivy nebo provoz ve výbušném prostředí. Nebezpečí vytvářená hlukem jsou z této normy
vyjmuta, ale připravuje se samostatná norma týkající se nebezpečí vytvářených hlukem.

1.4 Tato evropská norma se vztahuje na lokomotivy vyrobené po datu vydání této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


