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Předmluva

Tento dokument (EN 1032:2003) připravila technická komise CEN/TC 231 „Vibrace a rázy“, jejíž
sekretariát zajiš»uje DIN.

Tomuto dokumentu je nutno nejpozději do října 2003 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 října 2003.

Tento dokument nahrazuje EN 1032:1996.

Tento dokument byl připraven podle mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic(e) EU.

Vztah ke směrnici(ím) EU, viz informativní příloha ZA, která je nedílnou částí této normy.

Přílohy A až F jsou informativní.

Tento dokument obsahuje Bibliografii.

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, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Řecka, Slovenska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod
Expozice vibracím na mobilních strojích může narušovat pohodlí, pracovní výkonnost a za jistých
okolností, zdraví a bezpečnost. Směrnice EU o strojních zařízeních, podpořená základními normami EN
292 pro bezpečnost, vyžaduje, aby strojní zařízení byla navržena a konstruována tak, aby rizika
vyplývající z emisí vibrací byla minimalizována a tam, kde navzdory takovým opatřením rizika
přetrvávají, musí výrobce podat varování. Stanoví také, že velikosti vibrací vytvářených mobilními
strojními zařízeními musí být zaznamenány v příslušném návodu k použití ve tvaru frekvenčně vážené
efektivní hodnoty zrychlení. Tato evropská norma je omezena na zkušební metody a měření, které se
týkají splnění druhého ustanovení. Znalost emisních hodnot celkových vibrací a vibrací přenášených
na ruce napomůže při výběru strojních zařízení s nízkými hodnotami vibrací.



Emise vibrací určená zkušebním předpisem by měla být úměrná velikosti nebezpečí vibrací. V
některých případech (například tehdy, když emise vibrací na sedadle obsahuje rázy) nemohou
efektivní hodnoty určené zkušebním předpisem reprezentovat náležitě nebezpečí vibrací. V těchto
případech by zkušební předpisy měly poskytnout návod k tomu, jak varovat před rizikem vibrací
(zbytkovým rizikem).

Směrnice EU o strojních zařízeních však nevyžaduje specifické deklarování velikosti rázů. Jako základ
pro technické komise zodpovědné za přípravu zkušebních předpisů pro vibrace jsou proto v této
evropské normě uvedeny jen požadavky na hodnocení efektivních hodnot společně s obecnými
požadavky na zkoušení a hodnocení emisí celkových vibrací a vibrací přenášených na ruce z
mobilních strojních zařízení.

Normalizované zkušební předpisy pro vibrace jsou požadovány z mnoha důvodů, např. ke splnění
legislativních požadavků jakož i k obchodním dohodám, hlediskům pracovního prostředí, snižování
vibrací, plánování pracovního procesu a práce.

Při přípravě zkušebního předpisu pro vibrace u specifické skupiny strojního zařízení je podstatné
stanovení přídavných požadavků pro tuto skupinu, např. podmínky instalace a připevnění, provozní
podmínky, měřicí místa, směry měření, deklarování vibrací, údaje uváděné v protokolu.

Při vývoji zkušebního předpisu pro deklarování emise vibrací má zásadní význam stanovení postupu
sběru reprezentativních hodnot vibrací stroje, identifikování příčin variability, validace zkušební
metody a hodnocení reprodukovatelnosti výsledků.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje určení emisí celkových vibrací a vibrací přenášených na ruce v
místě(ech) obsluhy při zkoušení mobilního strojního zařízení. Tato evropská norma má napomáhat
technickým normalizačním komisím zodpovědným za přípravu zkušebních předpisů pro vibrace ke
specifickým druhům strojních zařízení s cílem zajistit, aby takové zkušební předpisy pro vibrace

–      byly co možná nejvíce homogenní, aby každý jednotlivý zkušební předpis měl jednotnou základní
stavbu;

–      byly v plném souladu se základními normami pro měření emise vibrací;

–      odrážely nejnovější technické znalosti o metodách určování emise vibrací specifické skupiny
uvažovaných strojních zařízení;

–      poskytly výrobcům normalizovanou metodu určování a deklarování hodnot(y) emise vibrací pro
jejich strojní zařízení;

–      umožňovaly uživateli strojního zařízení nebo členu inspekčního orgánu porovnat hodnoty emise
vibrací různých strojních zařízení a ověřit hodnoty emise vibrací poskytnutých výrobcem.

Tato evropská norma uvádí požadavky na přípravu zkušebních předpisů pro vibrace, včetně směrnic
pro podmínky, za kterých musí měření probíhat (např. provozní podmínky). V příloze A jsou v souhrnu
uvedeny údaje, které mají být obsaženy v typickém zkušebním předpisu pro vibrace.



Zkušební předpisy pro vibrace založené na této evropské normě by měly stanovit měřicí postupy,
které poskytují přesné a reprodukovatelné výsledky, které jsou co možná nejvíce ve shodě s
hodnotami naměřenými za reálných pracovních podmínek. Při určování velikosti vibrací, která má být
uvedena v návodu k použití, tato evropská norma vyžaduje provozní podmínky umožňující určení 75-
percentilu z hodnot vibrací vyvolaných v místě obsluhy při provozním režimu, který vyvolává nejvyšší
vibrace.

Tato evropská norma platí pro polohy vsedě a vstoje. Platí pro všechna mobilní strojní zařízení
produkující periodické nebo náhodné vibrace s přechodovými ději nebo bez nich. Tato norma se
nezabývá úhlovými vibracemi.

Tato evropská norma obsahuje dostatečný návod k navržení náležité zkoušky strojního zařízení, pro
které neexistuje žádný zkušební předpis pro vibrace. Lze ji také použít k určení hodnot emise vibrací
jednotlivých strojů.

Tato evropská norma neuvádí přípustné nebo doporučené hodnoty vibrací.

Emisní hodnoty by se obecně neměly používat při posuzování zdravotního rizika. Tato evropská norma
neuvádí žádný návod nebo doporučení pro stanovení expozice člověka vibracím nebo rázům.

POZNÁMKA V případě takových údajů se odkazuje na ISO 2631-1 a EN ISO 5349-1.

-- Vynechaný text --


