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Předmluva
Tento dokument (EN 1915-3:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 274 „Pozemní zařízení
pro letadla“ se sekretariátem v DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2005 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 dubna 2005.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.
Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.
EN 1915 „Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky“ obsahuje:
Část 1:

Základní bezpečnostní požadavky

Část 2:

Požadavky na stabilitu a pevnost, výpočty a zkušební metody

Část 3:

Metody měření a snížení vibrací

Část 4:

Metody měření a snížení hluku

Toto je první vydání této části EN 1915.
Další evropská norma (EN 12312) obsahující ve svých jednotlivých částech zvláštní požadavky na
pozemní zařízení pro letadla je ve stadiu zpracování.
EN 12312 Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky obsahuje tyto části:
Část 1:

Schody pro cestující

Část 2:

Cateringová vozidla

Část 3:

Pojízdné pásové dopravníky

Část 4:

Nástupní mosty pro cestující

Část 5:

Zařízení pro plnění paliva do letadel

Část 6:

Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení

Část 7:

Zařízení k přemís»ování letadel

Část 8:

Schody a plošiny pro údržbu

Část 9:

Nakládače kontejnerů/palet

Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet
Část 11: Vozíky pro kontejnery/palety a přívěsné vozíky pro volně ložené náklady
Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou
Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet
Část 14: Nástupní zařízení pro invalidní/nezpůsobilé cestující
Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení
Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení
Část 17: Klimatizační zařízení
Část 18: Kyslíkové/dusíkové jednotky
Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla
Část 20: Pozemní energetické zdroje
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a
©výcarska.
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Úvod
Tato evropská norma se zabývá vibracemi jako nebezpečím a poskytuje metody pro měření a snížení
emise celkových vibrací přenášených na řidiče GSE při řízení. Při určování celkových vibrací za
stacionárních podmínek a vibrací soustavy ruka-paže se používá EN 1032:2003.
Záměrem je, aby získané výsledky bylo možné použít také k porovnání GSE stejné kategorie nebo pro
dané GSE vybavené různými sedadly, obručemi kol atd.
Vybavení různými sedadly, změny specifikací obručí kol atd. mohou vést k rozdílným hodnotám
vibrací. Z důvodu specifického provozu GSE není možné použít EN 1032:2003 přímo ke stanovení
celkových vibrací v podmínkách řízení, a proto bylo nutné vytvořit pro GSE tuto evropskou normu.

Tuto evropskou normu není možno použít pro měření za provozu k určení denní expozice řidiče
vibracím.
Tato evropská norma je normou typu C, jak je stanoveno v EN 1070:1998.
Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, na které se tento dokument
vztahuje, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.
Pokud jsou v případě strojů, které byly konstruovány a vyrobeny podle ustanovení této normy typu C,
ustanovení této normy typu C odlišná od těch, která jsou stanovena v normách typu A nebo B, mají
ustanovení normy typu C přednost před ustanoveními ostatních norem.
1 Předmět normy
Tato evropské norma se zabývá snížením vibrací jako bezpečnostním požadavkem. Specifikuje také
metody určení emise celkových vibrací přenášených na stojící a/nebo sedící řidiče volně jedoucího
GSE při řízení pro účely hodnocení typu, deklarování a metod ověřování emise vibrací.
Výsledky zkoušek nelze použít ke stanovení expozice osob celkovým vibracím.
-- Vynechaný text --

