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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 Mezinárodní 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 významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.
Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu, subkomise
SC 4 Expozice člověka vibracím a rázům.
Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 10326-1:1992), které bylo technicky
revidováno. Zahrnuje také změny ISO 10326-1:1992/Amd 1:2007 a ISO 10326-1:1992/Amd 2:2011.
Seznam všech částí souboru ISO 10326 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Úvod
Řidiči, doprovodný personál a cestující ve vozidlech (pozemních, vzdušných nebo vodních) a v
mobilních strojních zařízeních jsou exponováni vibracím, které narušují jejich pohodlí, pracovní
výkonnost a za určitých okolností bezpečnost a zdraví. Taková vozidla a mobilní stroje jsou často
vybaveny sedadly, která jsou navržena a vyrobena v souladu se současným stavem vývoje se
zřetelem na jejich schopnost snížit nebo potlačit přenášené celkové vibrace.
Aby se napomohlo při vývoji takových sedadel, byly či jsou vytvářeny specifické zkušební předpisy
pro hodnocení provozních vlastností sedadel. Následující základní požadavky byly připraveny proto,
aby byl podán návod ke specifikaci laboratorního zkoušení přenosu vibrací vozidlovým sedadlem na
sedící osobu a pro hodnocení schopnosti sedadla snížit ráz vznikající při nadměrném zdvihu
odpružení.
Sedadlo tvoří poslední stupeň odpružení před řidičem. Aby bylo při tlumení vibrací účinné,
doporučuje se vybrat odpružené sedadlo podle dynamických charakteristik vozidla. Jakákoliv
poskytovaná provozní kritéria by měla být stanovena v souladu s tím, co je dosažitelné pomocí
nejlepší konstruktérské praxe. Taková kritéria nezajišťují nutně úplnou ochranu obsluhy před riziky
spojenými s expozicí vibracím a rázům, které se obecně považují za riziko poškození páteře.

1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje základní požadavky na laboratorní zkoušení přenosu vibrací vozidlovým
sedadlem na sedící osobu. Tyto metody měření a analýzy umožňují pro ekvivalentní sedadla
porovnávat výsledky zkoušek z různých laboratoří.
Stanovuje zkušební metodu, požadavky na přístroje, metodu posuzování měření a způsob uvádění
výsledku zkoušky.
Tento dokument platí pro specifické laboratorní zkoušky sedadel, při kterých se hodnotí přenos
vibrací na sedící osoby z jakéhokoliv typu sedadla použitého ve vozidlech a mobilních terénních
strojních zařízeních.
V aplikačních normách pro specifická vozidla se na tento dokument odkazuje při definování
zkušebních vstupních vibrací, které jsou typické pro vibrační charakteristiky typu nebo třídy vozidla
nebo strojního zařízení, do něhož má být sedadlo zabudováno.
POZNÁMKA Příklady aplikačních norem jsou uvedeny v bibliografii.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

