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Předmluva

Tento dokument (EN ISO:22868:2011) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 23 „Zemědělské
a lesnické stroje a traktory“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 144 „Zemědělské a lesnické
stroje a traktory“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2011 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 září 2011.

Pozornost je nutno věnovat možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu jsou předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn zodpovědnou za identifikování některého
nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 22868:2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje základní požadavky



směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí 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, Chorvatska, 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 22868:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 22868:2011 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je stanoveno v ISO 12100.)

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací nebo událostí, na které se tato norma
vztahuje, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud požadavky této normy typu C jsou odlišné od těch, které byly stanoveny v normách typu
A nebo B, požadavky této normy typu C mají přednost před požadavky ostatních norem pro stroje,
které byly konstruovány a vyrobeny podle požadavků této normy typu C.

Hned na začátku přípravy této mezinárodní normy bylo zřejmé, že opakovatelnost výsledků zkoušek
by se mohla zlepšit, 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 způsobuje značné odchylky, které nejsou závislé na měřeném objektu,
ale na vlastním zkušebním 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 definovaným upínacím
přípravkem a proces řezání řetězovými pilami nahrazen brzdou simulující zatížení. Tímto způsobem by
provozní podmínky během měření simulovaly normální provozní podmínky.

Určení charakteristik emisí hluku je především zamýšleno pro:
deklarování emitovaného hluku výrobcem,●

porovnání hluku emitovaného stroji u dané kategorie a●

účely snižování hluku na zdroji v etapě návrhu.●

Používání tohoto zkušebního předpisu pro hluk zajistí reprodukovatelnost určení emisních
charakteristik 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 specifikované pro tyto zkoušky jsou shodné s režimy zavedenými v posuzování
expozice hladinám akustického tlaku, např. během typického pracovního dne.

POZNÁMKA Expoziční hladiny akustického tlaku jsou průměrné hladiny akustického tlaku osvědčené
zkušeným operátorem po stanovenou dobu.

Pracovní režimy specifikované pro tento zkušební předpis vycházejí z následujících úvah o používání:
řetězové pily s motorem o objemu < 80 cm3 se používají pro různé pracovní postupy včetně kácení,a.
zkracování 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, vyžínačů trávy, nůžek na živé ploty a motorových vyvětvovacích pil na tyči se
odhaduje, že režim řezání (chod při plném zatížení) se uplatňuje jen po krátké časové úseky, zatímco
chod naprázdno a volnoběh jsou dva převládající režimy. Navíc se zjistilo, že režim řezání je různorodý
a nelze jej provozovat za opakovatelných podmínek.

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

U křovinořezů, vyžínačů trávy a motorových vyvětvovacích pil na tyči není možné vhodným způsobem
simulovat 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.

U zahradních foukačů jsou dvěma převládajícími režimy plné zatížení a volnoběh.

V každém případě přenášení a jiné úkoly mezi pracovními postupy způsobují, že stroj je v chodu na
volnoběh. Zkušenost vedla k závěru, že s výjimkou nůžek na živé ploty a foukačů, stejné trvání
různých pracovních režimů je dobrým odhadem denní expozice.

U vyžínačů zkušenosti ukázaly, že je stroj v provozním stavu používán z 1/5 na volnoběh a z 4/5 při
chodu
naprázdno, zatímco zahradní foukače se používají v provozním stavu z 1/7 na volnoběh a z 6/7 při
chodu naprázdno.

Přehled výsledků z kruhových robin testů („round robin“) prováděných během let 2007 a 2008 v až
osmi zkušebních laboratořích na jednomužných řetězových pilách, křovinořezech a vyžínačích trávy je
uveden v příloze G.
1 Předmět normy

UPOZORNĚNÍ – Některé zkušební postupy uvedené v této mezinárodní normě zahrnují procesy, které
by mohly vést k nebezpečné situaci. Každá osoba, provádějící zkoušky v souladu s touto mezinárodní
normou, musí být náležitě vyškolena pro práce, které mají být prováděny.

Tato mezinárodní norma stanovuje zkušební předpis pro stanovení, účinně a za standardních
podmínek, charakteristik emisí hluku přenosných ručních lesnických a zahradních strojů poháněných
spalovacím motorem, jako jsou řetězové pily, křovinořezy, vyžínače trávy, motorové vyvětvovací pily
montované na tyči, nůžky na živé ploty a zahradní foukače/vysavače. Charakteristiky emisí hluku
zahrnují hladinu emisního akustického tlaku A na místě obsluhy a hladinu akustického výkonu A.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


