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Předmluva
Tento dokument (EN 12786:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 231 „Vibrace a rázy“, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2013 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 srpna 2013.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN 12786:1999.
Hlavní změny oproti prvnímu vydání EN 12786:1999 jsou:
●
●
●

upravení podle požadavků směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních;
doplnění přílohy B s obsahem směrnice 2006/42/ES, který se týká vibrací;
aktualizace citovaných dokumentů.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.
Vztah ke směrnici (směrnicím) EU viz informativní příloha ZA, která je nedílnou částí tohoto
dokumentu.
Tato evropská norma doplňuje a rozvíjí příklady, jak pojednat o vibracích jakožto zdravotním riziku pro
obsluhy strojů, které jsou stanoveny v Pokynu pro uplatnění směrnice 2006/42/ES o strojních
zařízeních.
Pro obsluhu strojů mohou být rizika vibrací přenášených na ruce a celkových vibrací posouzena
s odkazem na EN ISO 5349-1 a ISO 2631-1, a s odkazem na Nezávazný pokyn ke správné praxi při
zavedení směrnice 2002/44/ES (Vibrace při práci).
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
U mnoha strojů představují vibrace významné nebezpečí, tj. nebezpečí, které je při posouzení
identifikováno tak, že vyžaduje ze strany výrobce nebo dodavatele specifické jednání (viz EN ISO
12100:2010, 3.8).
Pokud výrobce zajistí, aby stroj vyhovoval příslušné harmonizované normě typu C pro bezpečnost,
předpokládá se, že stroj vyhovuje všem základním požadavkům stanoveným takovou normou.
Informace obsažené v této evropské normě budou napomáhat tvůrcům norem při stanovení
základních požadavků týkajících se vibrací a jsou založeny na následujících zásadách:
a. snížení rizika vibrací je nedílnou součástí bezpečnosti strojního zařízení;
b. strojní zařízení musí být navrženo a zkonstruováno tak, aby rizika vyplývající z vibrací vytvářených strojním
zařízením byla snížena na nejnižší úroveň, s uvážením technického pokroku a dostupných prostředků
snižujících vibrace, a to zejména na zdroji;
c. pokud jsou vibrace posouzeny jako významné nebezpečí, musí ustanovení o vibracích v normách typu C
pojednávat o hlediscích zahrnujících minimalizování rizika prostřednictvím návrhu a ochranných opatření,
poskytnutí informací o zbytkovém riziku a pokynů k bezpečnému použití.

V případě přenosných ručních a rukou vedených strojních zařízení a mobilních strojních zařízení je
deklarování emise vibrací povinné. Tento požadavek není závislý na posouzení vibrací jakožto
významného nebezpečí. Norma typu C má obsahovat deklaraci o emisi vibrací.
Na zaměstnavatelích se požaduje splnění vnitrostátní legislativy upravující požadavky na zdraví
a bezpečnost, které se vztahují k vystavení pracovníků rizikům vyplývajícím z vibrací. Doporučuje se,
aby zaměstnavatelé tato rizika posoudili a řídili je. Povinnosti dodavatelů strojního zařízení uvedené
v této normě jsou doplňkové k povinnostem zaměstnavatelů: dodávání bezpečného strojního zařízení,
předávání výstrah o zbytkovém riziku a poskytování informací, aby se umožnilo bezpečné použití
strojního zařízení, čímž mohou napomáhat zaměstnavatelům řídit rizika. Je proto důležité, aby normy
typu C pro bezpečnost pojednávaly náležitě o rizicích vibrací.
Tento dokument je normou typu B, jak je stanoveno v EN ISO 12100.
Ustanovení tohoto dokumentu mohou být doplněna nebo modifikována normou typu C.
V případě strojů, které jsou pokryty předmětem normy typu C a které byly navrženy a postaveny
v souladu s ustanoveními takové normy, mají ustanovení takové normy typu C přednost před
ustanoveními této normy typu B.
Záměrem je, aby ustavení tohoto dokumentu používala technická komise při tvorbě normy typu C s
uvážením specifických požadavků na předmětné strojní zařízení, a při uvážení stavby normy typu C. Je
důležité, aby normy typu C pro bezpečnost přiměřeně pojednávaly o rizicích vibrací.
1 Předmět normy
Tato evropská norma uvádí návod pro tvůrce harmonizovaných norem typu C pro bezpečnost
strojního zařízení k tomu, jak pojednat o vibracích, pokud jsou vibrace přenášené na ruce a/nebo
celkové vibrace identifikovány jako významné nebezpečí.
Tato evropská norma uvádí také návod, jak pojednat o požadavku na deklarování emise vibrací
u přenosného ručního a/nebo rukou vedeného strojního zařízení a u mobilního strojního zařízení.
Tato evropská norma doplňuje EN ISO 12100.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

