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Předmluva
Tento dokument (EN ISO 22867:2011) 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 června 2012 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 června 2012.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech

patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN ISO 22867:2008.
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 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 22867:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 22867:2011 bez jakýchkoliv modifikací.
Úvod
Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v ISO 12100.
Strojní zařízení, na která se tento dokument vztahuje, a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací nebo
nebezpečných událostí, které jsou do této normy zahrnuty, jsou uvedeny v předmětu tohoto
dokumentu.
Pokud jsou požadavky normy typu C odlišné od požadavků, které jsou uvedeny v normách typu
A nebo B, mají požadavky normy typu C pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle požadavků
této normy typu C, přednost před požadavky jiných norem.
Zkušební předpis pro vibrace specifikovaný v této mezinárodní normě je založen na ISO 20643, která
poskytuje obecné specifikace pro měření emise vibrací ručního strojního zařízení. Od ISO 20643 se liší
v počtu požadovaných osob zapojených do zkoušky; ISO 20643 vyžaduje nejméně 3 osoby a tato
mezinárodní norma pouze 1. Další rozdíl je v tom, že tato mezinárodní norma přednostně umisťuje
snímače vedle ruky v oblasti mezi palcem a ukazováčkem, kde představují nejmenší narušení pro
uchopení stroje obsluhou.
Určení charakteristik vibrací je hlavně použito pro
●
●
●
●

prohlášení výrobce,
porovnání údajů mezi stroji v příslušné komoditě strojů,
vývojové práce v etapě návrhu a
odhad rizika vibrací s ohledem na specifické podmínky (parametry).

Používání tohoto zkušebního předpisu pro vibrace zajistí reprodukovatelnost určení charakteristik
vibrací. Měření prováděná během jednotlivých provozních režimů jsou důležitá pro posouzení
vystavení vlivu vibrací, např. po dobu běžného pracovního dne.
Pracovní režimy vybrané pro tento zkušební předpis jsou založené na následujících předpokladech
používání:

a. řetězové pily se zdvihovým objemem motoru < 80 cm3 se používají pro různé činnosti, včetně kácení,
krácení a odvětvování;
b. řetězové pily se zdvihovým objemem motoru 3 80 cm3 se běžně používají pro kácení a krácení.

Odvětvování způsobí, že pila běží v režimu naprázdno, proto je chod naprázdno zahrnut pouze u pil
s motorem < 80 cm3.
U křovinořezů, vyžínačů travních porostů, nůžek na živé ploty a motorových vyvětvovacích pil na tyči
se odhaduje, že režim řezání (chod při plném zatížení) se uplatňuje pouze pro krátké časové úseky
a chod naprázdno a volnoběh jsou dva převládající režimy. Kromě toho, režim řezání byl také uznán
za odlišný a neproveditelný za opakovatelných podmínek.
U vyžínačů jsou režimy chod při plném zatížení a chod naprázdno zahrnuty do jediného režimu,
vzhledem k účinku zatížení ohebné žací struny.
U křovinořezů, nůžek na živé ploty a motorových vyvětvovacích pil na tyči není možné simulovat
režim chodu při plném zatížení přijatelným způsobem, protože nejsou podmínky konstantního zatížení
srovnatelné s těmi u řetězových pil. Protože provozní režim „chod naprázdno“ je nejhorší případ, bere
se jako reprezentativní.
U zahradních vyfoukávačů jsou režimy chod při plném zatížení a volnoběh dva hlavní režimy.
V kterémkoliv z těchto případů přesun a další úkony mezi pracovními činnostmi způsobují, že stroj
běží na volnoběh. Zkušenost vedla k závěru, že stejné doby trvání pro různé pracovní režimy je dobrý
odhad pro denní expozici. Získané hodnoty jsou hodnoty určené pro průměr charakteristických veličin
vibrací v reálném použití strojů. Avšak, skutečné veličiny se budou čas od času značně lišit a budou
záviset na mnoha faktorech, včetně obsluhy, úkolu a řezacího příslušenství. Také může být důležitý
stav údržby samotného stroje.
Výstraha – Některý ze zkušebních postupů specifikovaný v této mezinárodní normě
zahrnuje procesy, které mohou vést k nebezpečné situaci. Každá osoba provádějící
zkoušky v souladu s touto mezinárodní normou musí být patřičně vyškolena pro tento
druh prováděné práce. Musí se dodržovat veškeré národní zákonné podmínky a požadavky
na zdraví a bezpečnost.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma specifikuje zkušební předpis pro vibrace pro určování velikosti vibrací,
efektivně a za standardizovaných podmínek, na rukojetích přenosných ručních lesnických
a zahradních strojů se spalovacím motorem, včetně řetězových pil (kromě shora držených řetězových
pil), křovinořezů, vyžínačů travních porostů, motorových vyvětvovacích pil na tyči, nůžek na živé ploty
a zahradních vyfoukávačů.
Ačkoliv jsou naměřené veličiny získány v uměle vytvořeném pracovním postupu, přesto poskytují
údaje o hodnotách zjištěných ve skutečné pracovní situaci.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

