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Úvod

Hned na začátku revize mezinárodní normy bylo zřejmé, že opakovatelnost výsledků zkoušek by
mohla být lepší, kdyby obsluha byla nahrazena simulačním procesem reprezentujícím normální
provozní režimy řetězových pil a vyžínačů trávy/křovinořezů. Kromě toho se zjistilo, že proces řezání
prováděný řetězovými pilami má za následek značné odchylky, které nejsou závislé na měřeném
objektu, ale na vlastním měřicím postupu.

Na základě těchto pozorování se došlo k závěru, že obsluha při obou zkušebních postupech, tj.
u řetězových pil a u vyžínačů trávy/křovinořezů by měla být nahrazena stanoveným upínacím
přípravkem a u procesu řezání řetězovými pilami brzdou simulující zatížení. Tímto způsobem by
provozní podmínky během měření simulovaly normální provozní podmínky.

Určení charakteristik emisí hluku se především používá pro:

deklarování emitovaného hluku výrobcem,●

porovnání hluku emitovaného stroji u dané kategorie a●

účely redukce hluku u zdroje v etapě návrhu.●

Použití tohoto zkušebního předpisu pro hluk zajistí reprodukovatelnost určení charakteristik emisí
hluku v rámci stanovených mezí, určených stupněm přesnosti základní použité metody měření hluku.
Metody měření hluku poskytované touto mezinárodní normou dávají výsledky se stupněm přesnosti 2.

Provozní režimy jsou zajímavé pro posouzení expozice hladin akustického tlaku, např., během
typického pracovního dne.

Pracovní cykly vybrané pro tento zkušební předpis vycházejí z následujících úvah o použití:

řetězové pily s motorem o objemu < 80 cm3 se používají pro různou činnost včetně kácení, zkracovánía.
a odvětvování;
řetězové pily s motorem o objemu 3 80 cm3 se normálně používají pro kácení a zkracování.b.

Odvětvování způsobí, že pila běží v režimu naprázdno; proto je chod naprázdno zahrnut pouze u pil
s motorem o objemu < 80 cm3.

U křovinořezů a vyžínačů trávy se odhaduje, že režim sečení (chod při plném zatížení) se uplatní jen
po krátká období, zatímco chod naprázdno a chod při volnoběhu jsou dva dominantní režimy. Navíc se
zjistilo, že režim sečení je různorodý a nelze jej provozovat za opakovatelných podmínek.

U vyžínačů trávy režimy, chod při plném zatížení a chod naprázdno, jsou integrovány do jednoho
režimu vlivem zatěžovacího účinku ohebné žací struny.

U křovinořezů není možné simulovat vhodným způsobem režim chodu při plném zatížení, protože



neexistují konstantní podmínky zatížení porovnatelné s řetězovými pilami. Protože provozní režim
„chod naprázdno“ je každopádně nejtěžší případ, používá se jako reprezentativní.

V každém případě přenášení a jiné práce mezi činnostmi způsobují, že stroj je v režimu chodu při
volnoběhu. Zkušenost vedla k závěru, že stejné trvání různých pracovních režimů je dobrý odhad
denní expozice.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje zkušební předpis pro stanovení, účinně a za standardních
podmínek, charakteristik emisí hluku přenosných ručních lesnických strojů poháněných spalovacím
motorem, jako jsou řetězové pily, křovinořezy a vyžínače trávy. Charakteristiky emisí hluku zahrnují
hladinu emisního akustického tlaku A na místě obsluhy a hladinu akustického výkonu A. Předpis je
použitelný pro kontrolu výrobků výrobcem a také pro typové zkoušky. Předpokládá se, že získané
výsledky bude možné použít k porovnání různých strojů nebo různých modelů stejného typu stroje.
Ačkoliv hodnoty zjištěných emisí hluku jsou získány v náhradním provozu, jsou reprezentativní pro
emise hluku ve skutečném pracovním prostředí.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


