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Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16228-1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16228-1:2014. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN 16228-2 (27 7991) z prosince 2014, ČSN EN 16228-3 (27 7991)
z prosince 2014, ČSN EN 16228-4 (27 7991) z prosince 2014, ČSN EN 16228-5 (27 7991) z prosince
2014, ČSN EN 16228-6 (27 7991) z prosince 2014 a ČSN EN 16228-7 (27 7991) z prosince 2014
nahrazují ČSN EN 791+A1 (27 7991) z října 2009 a ČSN EN 996+A3 (27 7996) z října 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tento dokument stanovuje bezpečnostní požadavky pro velkou specifickou skupinu strojů, které byly
v před-
chozích normách málo upřesněny. V rozsáhlé příloze A je zavedeno roztřídění typů strojů podle jejich
charakteristických znaků do skupin, jejichž požadavky je tak možno v dalších částech 2 až 7 přesněji
pojednat. V této normě EN 16228-1 jsou oproti předchozím normám nově uspořádány, podrobněji
rozvedeny, rozšířeny a doplněny společné požadavky na všechna vrtací zařízení a zařízení pro
zakládání staveb.
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Předmluva

Tento dokument (EN 16228-1:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 151 Stroje a zařízení pro
zemní a stavební práce a na výrobu stavebních materiálů a hmot – Bezpečnost, jejíž sekretariát
zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2014 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 listopadu 2014.

Tento dokument nahrazuje EN 791:1995+A1:2009 a EN 996:1995+A3:2009.

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

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



Tato evropská norma je rozdělena do několika částí a zahrnuje vrtací zařízení a zařízení pro zakládání
staveb.

Část 1 obsahuje požadavky, které jsou/mají být společné pro všechna vrtací zařízení a zařízení pro
zakládání staveb. Další části obsahují dodatečné požadavky pro konkrétní stroje, které doplňují nebo
upravují požadavky části 1. Soulad s články části 1, společně s těmi z příslušné zvláštní části této
normy, jež stanoví požadavky na konkrétní stroj, je jedním z prostředků, jak splnit základní požadavky
na ochranu zdraví a bezpečnost podle uvedené směrnice.

Pokud příslušná zvláštní část neexistuje, může pomoci stanovit tyto požadavky na stroj část 1, ale
sama o sobě neposkytuje prostředky, jak příslušné základní požadavky na ochranu zdraví
a bezpečnost dané směrnicí splnit.

Tato evropská norma EN 16228 Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost sestává
z následujících částí

Část 1: Společné požadavky●

Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví●

Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD)●

Část 4: Zakládací zařízení●

Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny●

 

Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže●

Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení●

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

Strojní zařízení, na která se tento dokument vztahuje, a nebezpečí, která jsou do této normy zahrnuta,
jsou uvedeny v předmětu této normy.

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 vrtací
zařízení a zařízení pro zakládání staveb, která byla navržena a vyrobena podle ustanovení normy typu
C.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje společné požadavky na bezpečnost vrtacího zařízení a zařízení pro
zakládání staveb.

Část 1 této evropské normy se zabývá významnými nebezpečími společnými pro vrtací zařízení
a zařízení pro zakládání staveb (viz příloha A), když jsou používána, jak je předpokládáno, a za
podmínek důvodně předvídatelného nesprávného použití výrobcem ve spojitosti s celou dobou



životnosti zařízení (doprava, montáž, demontáž, zařízení v provozu a mimo provoz, údržba, přesun na
stavbě, uskladnění, vyřazení z provozu a sešrotování).

POZNÁMKA 1 Požadavky stanovené v této části normy jsou společné pro dvě nebo více skupin
vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb.

Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky pro všechny typy vrtacího zařízení a zařízení pro
zakládání staveb a je určen pro použití ve spojení s částmi 2 až 7. Tyto části pro specifické stroje
neopakují požadavky z části 1, ale doplňují nebo upravují požadavky pro typ vrtacího zařízení
a zařízení pro zakládání staveb, jehož se to týká.

Pro víceúčelová strojní zařízení jsou použity části normy, které zahrnují zvláštní funkce a používání
např. pro vrtnou soupravu, jež je využita také jako pilotovací souprava, se použijí příslušné požadavky
z EN 16228-1, EN 16228-2 a EN 16228-4.

Následující stroje jsou z předmětu této normy vyloučeny:

tunelovací stroje, bezštítové stroje pro vrtání tunelů a vrtací stroje pro vrtání šachet do horniny bez soutyčí●

podle prEN 16191;
dovrchní vrtací stroje;●

vrtné soupravy používané v průmyslu těžby nafty a plynu.●

POZNÁMKA 2 Tato evropská norma nepokrývá zvláštní požadavky pro námořní použití.

Jestliže je vrtací zařízení nebo zařízení pro zakládání staveb v pevném uspořádání, které není určeno
k rozdělení, sestaveno s použitím nosné části stroje ze základny zařízení pro zemní práce,
zemědělského zařízení nebo jeřábu, potom musí tato kompletní souprava vyhovovat požadavkům této
normy pro vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb.

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb v rámci předmětu normy EN 16228, části 1 až 6 mohou
zahrnovat vyměnitelné přídavné zařízení v rámci předmětu normy EN 16228-7 buď jako integrální
část své konstrukce, nebo jako výměnné vestavěné zařízení.

Jestliže se předpokládá použití vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb v prostředí
s nebezpečím výbuchu, bude potřeba splnit dodatečné požadavky, které nejsou předmětem této
normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


