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Předmluva

Tento dokument (EN 16228-4:2014) 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 na specifická zařízení, která 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 zařízení, 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 uvedena v předmětu této evropské 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
a zakládací zařízení která, byla navržena a vyrobena podle ustanovení normy typu C.

1 Předmět normy

Tato evropská norma se zabývá společně s částí 1 všemi významnými nebezpečími pro zakládací
zařízení, když je používáno za předpokladu a za podmínek nesprávného použití důvodně
předvídatelného výrobcem ve spojitosti s celou dobou životnosti stroje (viz kapitola 4).

Požadavky této části jsou doplňující ke společným požadavkům uvedeným v EN 16228-1:2014.

Tento dokument neopakuje požadavky z EN 16228-1:2014, ale přidává nebo nahrazuje požadavky pro
použití zakládacího zařízení.

Obecný termín „zakládací zařízení“ zahrnuje v tomto dokumentu několik odlišných typů strojů
používaných pro instalaci a/nebo vytahování pomocí vrtání (stroje s krouticím momentem větším než
35 kN m), beranění, vibrování, zatlačování, tahání nebo kombinací technologií, nebo jinou metodou:

podélných základových prvků;●

zlepšování zemin pomocí technologií vibrování nebo soil-mixing;●

vertikálních drénů.●

POZNÁMKA Některá zakládací zařízení mohou mít přídavnou rotační hlavu s krouticím momentem
menším než 35 kN m pro předvrtávací účely. Toto zařízení je touto normou pokryto.

Zařízení s jednou nebo více z následujících vlastností nejsou zahrnuta do této normy, ale jsou
obsažena v EN 16228-2:

stroje, které mají krouticí moment hlavní rotační hlavy menší než 35 kN m;●

stroje, které mohou vrtat ve více směrech;●

stroje, u kterých je obvykle zapotřebí přidávat a odstraňovat tyče nebo těžní a vrtací nástroje atd. během●

procesu instalace/vytahování.

Proces zakládacích technologií obvykle zahrnuje instalaci délkových prvků, jako jsou betonové piloty,
ocelové profily, roury a štětovnice, injekční prvky, jako trubky a hadice, a výpažnice pro betonáž in
situ.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


