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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 11393-1:2018) vypracovala technická komise ISO/TC 94 Osobní bezpečnost –
Ochranné oděvy a prostředky ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 162 Ochranné oděvy včetně
ochrany rukou a paží a záchranných vest, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2019 udělit 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 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 381-1:1993.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 11393-1:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 11393-1:2018 bez jakýchkoliv modifikací.
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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 nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise Evropského výboru pro normalizaci (CEN) CEN/TC
162, Ochranné oděvy včetně ochrany rukou a paží a záchranných vest ve spolupráci s technickou
komisí ISO/TC 94, Osobní bezpečnost – Ochranné oděvy a prostředky, subkomisí SC 13 Ochranné
oděvy na základě dohody o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 11393-1:1998), které bylo technicky
revidováno. Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou tyto:

–    byly přepracovány obrázky;

–    byly doplněny tolerance měření;

–    v úvodu byl doplněn termín „ruční řetězové pily konstruované především pro řezání dřeva“;

–    v předmětu normy je specifikována definice;

–    byly aktualizovány citované dokumenty;

–    byly revidovány a aktualizovány termíny a definice;

–    v kapitole 4 byl přepracován popis;

–    v 5.2 byla upřesněna definice;

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html


–    v 5.3 byla specifikována definice, doplněna metoda měření napnutí řetězu, aktualizován popis
pilového řetězu a revidována definice systému uvolnění;

–    v 5.4 byl specifikován popis a byl aktualizován popis pěny;

–    v 7.5 byl specifikován popis a byla aktualizována definice řetězu;

–    v příloze A byl přepracován popis;

–    předchozí příloha B byla odstraněna a nahrazena novou přílohou B;

–    byla přidána nová příloha C.

Seznam všech částí souboru ISO 11393 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese
www.iso.org/members.html.

http://www.iso.org/members.html


Úvod
Tento dokument je částí řady osobních ochranných pomůcek (OOP) určených k ochraně před riziky
vyplývajícími z používání ručních řetězových pil, konstruovaných především pro řezání dřeva.

Přenosné ruční motorové řetězové pily jsou obvykle poháněny elektrickými nebo spalovacími motory.
Zkušenosti ukázaly, že specifikace motoru poháněného palivem je obtížná. Aby bylo možné
kontrolovat zkušební parametry, byly tyto problémy odstraněny výběrem metody setrvačníku,
popsané v tomto dokumentu.

Žádný OOP nemůže zajistit 100 % ochranu proti pořezání ručními řetězovými pilami. Zkušenosti
však ukazují, že je možné navrhovat OOP, které nabízejí určitý stupeň ochrany.

Pro zajištění ochrany mohou být použity různé funkční principy. Tyto zahrnují:

a)   prokluzování řetězu: při kontaktu řetěz neřeže materiál;

b)   zanesení řezného ústrojí: vlákna jsou řetězem vtažena do hnacího řetězového kola a zablokují
pohyb řetězu;

c)   zbrzdění řetězu: vlákna kladou při řezání vysoký odpor a pohlcují rotační energii a tím snižují
rychlost řetězu.

Často se používá více než jeden z těchto principů.



1 Předmět normy
V tomto dokumentu je specifikováno zkušební zařízení ke zkoušení odolnosti proti proříznutí
ochranného oděvu, obuvi a rukavic ručními řetězovými pilami. Také je popsán kalibrační postup.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


