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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Práce na připravovaných mezinárodních normách obvykle provádějí technické
komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise,
má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, státní i nestátní,
s nimiž ISO navázala pracovní styk. Ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice ISO úzce
spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC).

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými v části 2 směrnic ISO/IEC.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k hlasování. Pro vydání mezinárodní normy je
požadován souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových práv. ISO nesmí být činěna zodpovědnou za identifikování jakéhokoliv nebo všech
takových patentových práv.

ISO 15230 připravila technická komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu, subkomise SC
4 Expozice člověka vibracím a rázům.

Úvod

Vazební síly mezi soustavou ruka-paže a ručním nebo rukou vedeným strojem během jeho použití jsou



velice důležité faktory. Ačkoliv tyto síly jsou předmětem zájmu jak u vibrujících, tak i nevibrujících
strojů, je primárním středem pozornosti této mezinárodní normy poskytnout soubor deskriptorů sil na
rozhraní člověk-stroj, které jsou primární pro soustavu ruka-paže, jež je ve styku s vibrujícím
povrchem stroje.

Vazební síly, související s provozem vibrujícího stroje, se všeobecně skládají ze dvou rozdílných
složek. První složka je síla vyvíjená soustavou ruka-paže, která se využívá k zajištění nezbytného
ovládání a vedení stroje a dosažení požadované produktivity. Tato kvazistatická síla (frekvence pod
5 Hz) je středem pozornosti v této mezinárodní normě. Druhá složka je biodynamická síla, která je
výsledkem biodynamické odezvy soustavy ruka-paže na vibrace.

Rozdílné vazby ruky s vibrujícím povrchem mohou ovlivnit lidské tělo dvěma různými způsoby.

Mohl by se měnit vztah mezi vibracemi naměřenými na rukojeti a výsledným přenosem vibrací na soustavu●

ruka-paže. Tato změna upravuje expozici a účinek vibrací na soustavu ruka-paže.
Výsledkem vazby může být synergistický účinek s expozicí vibrací, ovlivňující takové anatomické stavby, jako●

je cévní systém, nervy, klouby, šlachy.

V současné době je mnoho situací modelováno v početných základních fyziologických studiích,
zkoumajících účinek vibrací na lidské tělo, které využívají k popisu vazební síly mezi rukou a rukojetí
stroje sílu stisku a sílu přítlaku.

Tato mezinárodní norma může napomoci při uvádění údajů o vazbě při epidemiologickém nebo
laboratorním výzkumu.

Do budoucna je pro měření na pracovišti žádoucí, aby byl při určování a hodnocení vibrací působících
na osoby vzat v úvahu vliv vazby soustavy ruka-paže s vibrujícím povrchem. K objasnění
potenciálních interakcí budou potřebná současná měření důležitých vazebních sil a zrychlení vibrací.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje parametry vazby mezi rukama obsluhy stroje a vibrujícím povrchem
stroje.

Vazbu mezi rukou a vibrujícím povrchem lze popsat pomocí různých parametrů a částí složek těchto
parametrů:

parametry síly, jako je přítlak, přítah a stisk;●

parametry, jako je tlak vyvíjený na kůži.●

Informativní přílohy poskytují navíc návody k měřicím postupům, měření parametrů síly a tlaku
a informace k požadavkům na měřicí přístroje jakož i metodu kalibrace.

Tato mezinárodní norma se nezabývá silami, které působí tečně na ruku.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


