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Předmluva

Text EN ISO 5349-2:2001 připravila technická komise CEN/TC 231 „Vibrace a rázy“, jejíž sekretariát
zajiš»uje DIN, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 108 „Vibrace a rázy“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2002 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 února 2002.

Uživatelé této EN, připravené v oblasti působnosti článku 137 (dříve 118a) Smlouvy o ES, by si měli
být vědomi toho, že normy nemají žádný právní vztah ke směrnicím, které mohou být vypracovány
podle článku 137 Smlouvy. Kromě toho národní legislativa v členských státech může obsahovat
přísnější požadavky, než jsou minimální požadavky směrnice vycházející z článku 137. Informace o
vztahu mezi směrnicemi založenými na článku 137, zavedenými do národní legislativy a touto EN
mohou být uvedeny v národní předmluvě k národní normě zavádějící tuto EN.

Přílohy A až E této evropské normy jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod

Strojní zařízení uvedená do provozu mohou exponovat pracovníky vibracím přenášeným na ruce,
které mohou narušovat pohodlí, pracovní výkonnost a za určitých okolností ohrožovat zdraví a
bezpečnost. V ISO 5349-1 jsou specifikovány obecné požadavky pro měření a hodnocení expozice
vibracím přenášeným na ruce. Cílem této části ISO 5349 je poskytnutí praktických směrnic k správnému
provádění měření v souladu s ISO 5349-1 a pro vývoj účinné strategie pro měření vibrací přenášených
na ruce na pracovním místě.

Použití strategie popsané v této části ISO 5349 podá reálný obrázek o denní expozici dělníka na
pracovním místě a důležitých nejistotách.

Hodnocení expozice vibracím lze rozdělit do určitého počtu zřetelných stupňů:

–      identifikování řady oddělených činností, které vytvářejí běžný pracovní snímek obsluhy;

–      výběr měřených činností;

–      měření efektivní hodnoty zrychlení pro každou vybranou činnost;

–      hodnocení doby typické denní expozice pro každou identifikovanou činnost;

–      výpočet energeticky ekvivalentní souhrnné hodnoty vibrací za 8 h (denní expozice vibracím).

Hodnocení expozice vibracím, jak je popsáno v ISO 5349-1, je založeno výlučně na měření velikosti
vibrací na oblastech úchopu nebo rukojetích a stanovení dob expozice. V úvahu se neberou přídavné
činitele, jako jsou síly stisku a přítlaku vyvíjené obsluhou, poloha ruky a paže, směr vibrací, podmínky
prostředí atd. Tato část ISO 5349, která je aplikací ISO 5349-1, nestanovuje návod k hodnocení těchto
přídavných činitelů. Uznává se však, že uvádění všech důležitých informací má význam při vývoji
zdokonalených metod posuzování rizika vibrací.
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1 Předmět normy

Tato část ISO 5349 poskytuje směrnice pro měření a hodnocení vibrací přenášených na ruce na
pracovním místě v souladu s ISO 5349-1.

Tato část ISO 5349 popisuje předběžná opatření, která je třeba splnit při provádění reprezentativních
měření vibrací a při určování doby denní expozice při každé činnosti, pro účely výpočtu energeticky
ekvivalentní souhrnné hodnoty vibrací za 8 h (denní expozice vibracím). Tato část ISO 5349 poskytuje
prostředky k určení důležitých pracovních činností, které by se měly vzít v úvahu při určování



expozice vibracím.

Tato část ISO 5349 se vztahuje na všechny situace, kdy jsou lidé exponováni vibracím přenášeným na
soustavu ruka-paže z ručního nebo rukou vedeného zařízení, opracovávaných předmětů nebo
ovládacích prvků, které vibrují, na mobilních nebo stacionárních strojních zařízeních.

-- Vynechaný text --


