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v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 381-4:1999 a EN 381-7:1999.

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 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

V souladu s vnitřními předpisy CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 11393-4:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 11393-4:2019 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), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise Evropského výboru pro normalizaci (CEN) CEN/TC
162 Ochranné oděvy včetně ochrany rukou a paží a záchranných vest ve spolupráci s technickou
komisí ISO/TC 94 Osobní bezpečnost – Ochranné oděvy a prostředky, subkomisí SC 13 Ochranné
oděvy na základě Dohody o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 11393-4:2003), které bylo technicky
revidováno. Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou tyto:

–    v úvodu byl doplněn termín „ruční řetězové pily konstruované především pro řezání dřeva“;

–    byly aktualizovány citované dokumenty;

–    byly doplněny termíny a definice 3.11, 3.12 a 3.13;

–    v kapitole 4 byly definovány dva typy a doplněn článek 4.4;

–    v 5.1 byla revidována tabulka 3;

–    původní kapitola 7 byla zrušena a byla specifikována nová kapitola 7;

–    v kapitole 8 byl doplněn článek 8.2.2 a revidován článek 8.3;

–    v 9.2 byl doplněn zkušební postup;

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html


–    v 5.4 a v kapitolách 6, 8, 10, 11 a 12 byly specifikovány definice;

–    byl doplněn článek A.4.

Seznam všech částí souboru ISO 11393 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese
www.iso.org/members.html.

http://www.iso.org/members.html


Úvod
Tento dokument je částí souboru, který se zabývá osobními ochrannými prostředky (OOP) určenými
k ochraně před riziky vyplývajícími z používání ručních řetězových pil, konstruovaných především
pro řezání dřeva.

V některých oblastech práce s řetězovými pilami se vyskytuje třetina zranění rukou. Při různých
pracovních postupech ale dochází k několika poraněním rukou. K nehodám dochází z řady složitých
důvodů, ale běžným faktorem je nesprávné použití řetězové pily. Nelze podceňovat význam
správného výcviku a správného používání řetězové pily pro předcházení nehodám.

V některých zemích používají uživatelé řetězových pil pracovní postupy, které spolu s výcvikem
umožňují práci bez ochranných rukavic. Mezi tyto postupy obvykle patří pokyny držet řetězovou pilu
oběma rukama a používat zabrzdění řetězu, pokud je nutné přerušit řezání a odstranit větve atd.

Ukázalo se, že při použití řetězové pily jsou ohroženy všechny části ruky (dlaň, hřbet a prsty).
Z ergonomických, zdravotních a bezpečnostních důvodů se obecně uznává, že ochrana dlaně a spodní
strany prstů není proveditelná. Není ani možné adekvátně chránit hřbetovou stranu prstů, pokud není
použita palcová rukavice. V tomto dokumentu je specifikována ochranná plocha a provedení
hřbetové části pravé a levé rukavice.

Pro některé operace, jako jsou například zásahy na stromech při zavěšení nebo z vysokozdvižných
plošin, mohou být obsluze řetězové pily nápomocni další pracovníci, u nichž je také vyžadována
ochrana proti pořezání řetězovou pilou, zejména jejich rukou. Rukavice uvedené v tomto dokumentu
jsou vhodné i pro tyto pracovníky.

Další informace jsou uvedeny v příloze A o analýze rizik, ergonomii a výběru rukavic.

Žádný OOP nemůže zajistit 100 % ochranu proti pořezání ruční řetězovou pilou. Zkušenosti však
ukázaly, že je možné navrhnout OOP, které nabízejí určitý stupeň ochrany. Pokud je známo, všechny
řetězové pily jsou navrženy pro používání pravou rukou, a proto všechny návrhy a požadavky na
ochranný oděv předpokládají použití pravé ruky. Pro použití levorukými uživateli nemusí být ochrana
dostatečná.

Pro zajištění ochrany mohou být použity různé funkční principy. Ty zahrnují:

a)   prokluzování řetězu: při kontaktu řetěz neřeže materiál;

b)   zanesení řezného ústrojí: vlákna jsou řetězem vtažena do hnacího řetězového kola a zablokují
pohyb řetězu;

c)   zbrzdění řetězu: vlákna kladou při řezání vysoký odpor a pohlcují rotační energii a tím snižují
rychlost řetězu.

U ochranných oděvů pro práci s řetězovou pilou se často používá více než jeden princip. Je však
třeba uvést, že žádný zcela efektivní nebyl dosud u rukavic prokázán.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje požadavky na provedení, zkušební metody, konstrukční požadavky,
informace pro identifikaci a značení pro rukavice, které poskytují ochranu proti pořezání ručními
řetězovými pilami.

Pokyny k používání řetězové pily a pro výběr rukavic jsou uvedeny v příloze A.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


