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Předmluva

Text ISO 20643:2005 připravila technická komise ISO/TC 118 „Kompresory, pneumatická nářadí
a pneumatické stroje“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO
20643:2008 technickou komisí CEN/TC 231 „Vibrace a rázy“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2008 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 2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé části textu tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn zodpovědným za identifikování jakéhokoliv
nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 20643:2005.

Tento dokument byl připraven podle mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic(e) EU.

Vztah ke směrnici(směrnicím) EU, viz informativní přílohy ZA a ZB, které jsou nedílnou částí tohoto
dokumentu.

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.

Oznámení o schválení

Text ISO 20643:2005 byl schválen CEN jako EN ISO 20643:2008 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Expozice člověka vibracím z ručního a rukou vedeného strojního zařízení může narušovat pohodlí,
pracovní výkonnost a za jistých okolností, zdraví a bezpečnost. V souladu s EN ISO 12100-2 je třeba
rizika vytvářená vibrujícím strojním zařízením minimalizovat a zbytkové riziko z vibrací je třeba
zaznamenat v příslušném návodu k použití. To bude ideálně založeno na velikosti emise vibrací
uvedené v souladu s tímto dokumentem nebo příslušným zkušebním předpisem pro vibrace, ale
mohou být vyžadovány přídavné informace (viz kapitola 6 v EN ISO 12100-2:2003).

Při použití stroje v reálném provozním prostředí je možné, že metody typové zkoušky nemusí
identifikovat všechny mechanismy, které vytvářejí vibrace. Na velikosti vibrací mohou mít významný
vliv takové faktory, jako je opracovávaný předmět, postup a obsluha. Z tohoto důvodu nemohou



měření při typové zkoušce nahradit provozní měření k hodnocení expozice vibracím na pracovním
místě, ale měla by být dostatečně reprezentativní k tomu, aby mohla být použita k předběžnému
posouzení rizika.

Velikosti vibrací při typových zkouškách musí být v rozsahu měření prováděných v provozu, avšak
s nižší variabilitou. Typové zkoušky vyžadují přesné a reprodukovatelné podmínky. Základním
požadavkem je, aby různé laboratoře získaly stejné výsledky v rozsahu specifikovaných mezí. To
vyžaduje, aby byl přesně stanoven postup nebo způsob, jakým se stroj měří. Provozní podmínky je
třeba dobře stanovit, přednostně by měly být dány reálným postupem, typickým pro postup, ke
kterému byl stroj navržen. Pokud má být stroj použit k různým úlohám a vibrace jsou významně
závislé na pracovní úloze, pak při určování emise vibrací se může použít více než jedna úloha.
V některých případech se může použít náhradní postup, který není v souladu s typickým použitím
stroje v provozu, který však poskytuje ekvivalentní údaje. Pokud dva stroje vytvářejí v reálných
podmínkách významně rozdílné velikosti vibrací, pak by zkouška měla umožňovat prokázání tohoto
rozdílu.

Tento dokument má napomáhat technickým normalizačním komisím zodpovědným za přípravu
zkušebních předpisů pro vibrace ke specifickým druhům strojních zařízení s cílem zajistit, aby takové
zkušební předpisy pro vibrace:

umožňovaly uživatelům provádět porovnání a kontrolovat deklarované emisní hodnoty vibrací;●

byly co možná nejvíce homogenní s každým jednotlivým zkušebním předpisem a měly jednotnou základní●

stavbu;
byly v plném souladu se základními normami typu B pro měření emisí vibrací;●

odrážely nejnovější technické znalosti o metodách určování emisí vibrací ze specifické skupiny uvažovaných●

strojních zařízení.

Zkušební předpis pro vibrace připravený v souladu s tímto dokumentem pro skupinu strojního zřízení:

uvádí údaje o emisi vibrací, které umožňují určení vibrací za současného stavu pro skupinu strojního zařízenía.
a identifikaci stroje, který má významně vyšší nebo nižší emisi vibrací;
udává hodnoty emise vibrací a nejistoty vhodné k porovnání emisí strojních zařízení stejného druhu bezb.
ohledu na datum nebo místo zkoušení;
udává hodnoty emise vibrací a nejistoty odpovídající hornímu kvartilu velikostí vibrací, které vyplývajíc.
z plánovaných použití strojního zařízení;
specifikuje provozní podmínky stroje během zkoušení, které je, pokud jsou podmínky schůdné,d.
reprezentativní pro běžné použití;
identifikuje parametry, které mají významný vliv na emisi vibrací strojního zařízení;e.
specifikuje podmínky instalace a připevnění snímačů, měřicí místa a směry měření;f.
předepisuje vybavení používané při zkoušení ag.
vyžaduje zaznamenání hodnot provozních parametrů strojního zařízení, které mohou ovlivnit emisi vibrací.h.

Pokud není k dispozici schválený zkušební předpis pro vibrace, lze tento dokument použít jako návod
pro určení hodnot emise vibrací a ke stanovení parametrů zkoušky, jež mohou ovlivnit emisi vibrací,
která se má zaznamenat.

Tento dokument je normou typu B, jak je stanoveno v EN ISO 12100-1.

Ustanovení tohoto dokumentu mohou být doplněna nebo modifikována normou typu C. U strojů, které
však spadají do předmětu normy typu C a které byly konstruovány a postaveny v souladu
s ustanoveními takové normy, mají ustanovení takové normy typu C přednost před ustanoveními této
normy typu B.

1 Předmět normy



Tento dokument poskytuje základ pro navrhování zkušebních předpisů pro vibrace ručního a rukou
vedeného mechanizovaného strojního zařízení. Specifikuje určení emise vibrací přenášených na ruce
ve tvaru efektivní hodnoty frekvenčně váženého zrychlení během typového zkoušení. U strojů, pro
které neexistují zkušební předpisy pro vibrace, může být také použit k určení emisních hodnot
a obsahuje dostatečný návod k tvorbě vhodné zkoušky.

POZNÁMKA Zkušební předpisy pro vibrace založené na tomto dokumentu by měly stanovovat měřicí
postupy, které poskytují řízené, opakovatelné a reprodukovatelné výsledky, které jsou, pokud možno,
ve shodě s hodnotami vibrací naměřenými na styčných površích soustavy stroj-ruka za reálných
pracovních podmínek a pro které jsou kvantifikovány nejistoty měření.

Tento dokument platí pro ruční mechanizovaná nářadí (např. sekací kladiva, brusky), mechanizované
stroje vedené rukou (např. sekačky na trávu, jednoosé traktory, vibrační válce) a další druhy
mechanizovaných strojů vybavených rukojeťmi, vodicími tyčemi nebo podobnými prostředky ovládání.
Vztahuje se na strojní zařízení napájená ze všech zdrojů (elektrický, hydraulický, pneumatický, vlastní
spalovací motor atd.). 

Nevztahuje se na pevně ustavená strojní zařízení, ze kterých se vibrace přenášejí na ruce uživatele
přes opracovávaný předmět.

Tento dokument se nevztahuje na vibrace přenášené z volantů nebo ovládacích pák mobilních
strojních zařízení v poloze obsluhy na stroji, viz EN 1032.

Omezuje se na přímočaré vibrace naměřené ve třech navzájem kolmých směrech na rozhraní ruka-
stroj.

U strojů vytvářejících jednotlivé a opakované rázy s frekvencí výskytu nižší než 5 Hz by tento
dokument měl být používán s opatrností. U takových strojů není známo, zda se efektivní hodnoty
frekvenčně váženého zrychlení vztahují ke zdravotním rizikům, a mohou být vyžadována přídavná
měření. Při přípravě zkušebních předpisů pro vibrace je třeba u takových strojů uvážit informace
uvedené v CEN ISO/TS 15694.

Tento dokument se nevztahuje na zkušební předpisy pro vibrace uveřejněné před datem vydání
tohoto dokumentu komisí CEN a na ruční a rukou vedené strojní zařízení vyrobené před tímto datem
v případě, že se použije jako zkušební předpis.

Tento dokument neuvádí limity nebo doporučené hodnoty vibrací. Neposkytuje žádný návod nebo
doporučení pro určení expozice člověka vibracím na pracovním místě. V případě takových informací
se odkazuje na EN ISO 5349-1 a EN ISO 5349-2.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


