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Oznámení o schválení

Text ISO 8041-2:2021 byl schválen CEN jako EN ISO 8041-2:2021 bez jakýchkoliv modifikací.
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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 Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány
ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím
potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními
pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), viz
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu ve
spolupráci s Evropským výborem pro normalizaci CEN Technická komise CEN/TC 231 Vibrace a rázy
v souladu s Dohodou o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Seznam všech částí řady ISO 8041 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Jakékoliv podněty nebo dotazy k tomuto dokumentu je třeba předkládat národnímu normalizačnímu
orgánu uživatele. Kompletní seznam těchto orgánů lze nalézt na www.iso.org/members.html.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html


Úvod
ISO 8041-1 stanovuje přístroje pro měření expozice člověka vibracím. Tyto přístroje jsou používány
pro časově omezená, krátkodobá měření nebo řízená měření.

Tento dokument stanovuje osobní vibrační expozimetry (zkráceně PVEM) pro měření expozice
člověka vibracím po dlouhé časové intervaly, např. celou pracovní směnu.

Není potřebné, aby PVEM splňovaly všechny technické požadavky uvedené v ISO 8041-1. Na druhou
stranu je pro ně nezbytné, aby splňovaly další technické požadavky, které umožňují neřízená měření
nebo měření bez dozoru po dlouhé časové intervaly. V kombinaci s výstražnými funkcemi mohou
PVEM umožňovat, aby byl uživatel varován před dosažením určitých hodnot (akční hodnota, limitní
hodnota). Z tohoto důvodu je potřebné rozlišovat PVEM od přístroje stanoveného ISO 8041-1.

Ačkoliv některé potenciální aplikace a artefakty jsou pokryty v informativních přílohách, je tato
norma přístrojovou normou a nepokrývá všechny potenciální aplikace PVEM. V případě potřeby
dalších informací se čtenáři doporučuje prostudovat normy a pokyny pro měření.

V příloze A je popsáno zpracování artefaktů přechodového zrychlení, v přílohách B a C jsou popsány
možné rozšiřující funkce s doplňujícími informacemi k postupu měření.



1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje minimální požadavky na osobní vibrační expozimetry (PVEM).

V souvislosti s aplikacemi v hygieně práce je tento dokument použitelný pro přístroje navržené
k měřením celkových vibrací (v souladu s ISO 2631-1, ISO 2631-2 a ISO 2631-4) a/nebo vibrací
soustavy ruka-paže (v souladu s ISO 5349-1) společně s přidruženými dobami expozice.

Tento dokument uvádí stanovené jmenovité hodnoty a přípustné tolerance, které definují minimální
provozní schopnosti a funkční požadavky na přístroje navržené k měření osobní denní expozice
vibracím.

Tento dokument se nevztahuje na přístroje navržené k měření nebo zapisování dob expozice, aniž by se
prováděla také měření vibrací. Přístroje tohoto typu jsou popsány v ISO/TR 19664.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


