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Anotace: 
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Diplomová práce je zaměřena na měření vibrací přenášených na ruce při práci s 

ručním elektrickým nářadím při reálné expozici a vyhodnocení naměřených výsledků v 

souladu s platnou legislativou. 

V první části diplomové práce je objasněna fyzikální podstata vibrací společně s vlivem 

vibrací na člověka a opatřeními proti negativním účinkům expozice člověka vibracím.  

Uveden je i právní rámec týkající se této problematiky. Druhá část práce je věnována 

měřením vibrací přenášených na ruce v reálných podmínkách při použití dvou analyzátorů, 

aby mohlo dojít k verifikaci výsledků a potvrzení přesnosti měření. Měření byla stanovena 

pro stejnou práci prováděnou s použitím a bez použití antivibračních rukavic.  

Závěrem jsou vyhodnoceny naměřené výsledky v souladu s platným právním rámcem a 

měření jsou rovněž uvedeny i v grafické podobě společně s opatřeními na ochranu zdraví 

zaměstnanců.  

Annotation: 

Kichner Petr,  

Dissertation, Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2010, 61 pages 

Keywords: the measuring of hand-transmitted vibrations,analyse, accelerometer 
 
 The dissertation is aimed at the measuring of hand-transmitted vibrations  with the 

manipulation with hand electric tools at the real exposition and the evaluation of measured 

results  in accordance with valid legislature. 

 The first section of the dissertation explains the physical basis of vibrations together 

with influence of vibrations on a man and measurements against negative effects  of the 

exposition on a man to vibrations.There is also a legislative scope of this problem. The second 

section of the dissertation is dedicated to the measuring of the hand-transmitted vibrations in 

the real conditions with the use of two analysers in order to verificate results and confirm the 

accuracy of the measuring. The measurements  were set for the same work conducted with the 

use and without the use the antivibration gloves. 

  In conclusion, the evaluated results are in accordance with the  real  legislative scope 

and the measurements are also given in the graphic form together with the precautions to 

protect  the health of staff. 
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1 Úvod 

 
Za vibrace označujeme pohyb pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body 

kmitají kolem rovnovážné polohy. Podobně jako v případě hluku je pro mechanické vlnění 

charakteristický přenos energie. S vibracemi jako s rizikovým faktorem pracovního prostředí 

se setkáváme v mnoha odvětvích lidské činnosti. Přicházíme s nimi každodenně do styku  při 

pracovní činnosti nebo jimi můžeme být exponováni  např. v dopravních prostředcích  nebo 

v budovách otřásajících se díky stále intenzivnější dopravě. 

 Vyhnout se mechanickému vlnění v dnešní pokrokové době je v praxi téměř nemožné. 

Mezi hlavní důvody jeho vyvolání patří dynamické síly provázející výrobní nepřesnosti 

součástí a dílů, vůle pohyblivých součástí, styk dílů se třením a odvalováním a nevyváženost 

součástí dílů s kmitavým, kývavým, rotačním a vratným pohybem. 

Problémy spojené s izolací, omezováním a snižováním mechanického vlnění 

zaměstnávají a zajímají odborníky již od počátku zavádění strojů v průmyslu hlavně od doby, 

kdy se k pohonům těchto zařízení začaly používat motory. Metody a principy tlumení a 

izolace vlnění se stávají součástí složitého procesu projektování, vývoje a konstruování strojů 

a jiných mechanických zařízení. Stejným tempem vzrůstá i nutnost přesného měření a analýzy 

mechanického chvění. 

Při působení vibrací na člověka je jejich úroveň škodlivosti výrazně ovlivněna reakcí 

organismu, polohou těla a končetin vzhledem ke směru vibrací, místem a velikostí plochy, 

přes kterou se vibrace přenášejí do lidského organismu, a silami, které během expozice 

vibracím člověk vyvíjí. Vibrace jsou často jako rizikový faktor podceňovány, a to i přes to, že 

prokazatelně způsobují nepříznivou odezvu lidského organismu a při dlouhodobé expozici 

může dojít k trvalému poškození zdraví člověka. Největší zdravotní riziko představují v 

současnosti vibrace přenášené na horní končetiny při práci s různými vibrujícími nástroji a 

celkové vibrace. V důsledku těchto poznatků je nezbytné se problematikou vibrací neustále 

zabývat a snažit se uplatňovat nejnovější vědecké poznatky, kterými lze jejich nadměrnou 

expozici eliminovat nebo snížit na přijatelnou míru a v souladu s platnými legislativními 

požadavky dodržovat stanovené hygienické hodnoty. 

Cílem diplomové práce je měření vibrací přenášených na ruce při práci s ručním 

elektrickým nářadím při reálné expozici a vyhodnocení naměřených výsledků v souladu 

s platnou legislativou. 
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V první části diplomové práce bude objasněna fyzikální podstata vibrací společně s 

vlivem vibrací na člověka a opatřeními proti negativním účinkům expozice člověka vibracím. 

Uveden bude i právní rámec týkající se problematiky vibrací. Druhá část práce bude věnována 

měření vibrací přenášených na ruce v reálných podmínkách. Pro měření budou použity dva 

různé typy měřících přístrojů, aby mohlo dojít k verifikaci výsledků a potvrzení přesnosti 

měření. Charakterizovány a popsány budou oba měřicí přístroje a zmíněno bude i použité 

nářadí. Měření budou realizována pro stejnou práci prováděnou s použitím a bez použití 

antivibračních rukavic. Závěrem budou vyhodnoceny výsledky naměřené v souladu s platným 

právním rámcem a měření budou rovněž uvedena v grafické podobě. 
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2 Podstata mechanického vlnění 

 
Za vibrace se označuje pohyb pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body 

kmitají kolem rovnovážné polohy. Stejně tak jako v případě hluku je pro mechanické vlnění 

charakteristický přenos energie. 

Vnější nebo vnitřní dynamické síly vyvolávají v pružném prostředí mechanických soustav 

a konstrukcí kmitání, které je příčinou chvění a hluku. Pokud dojde kterýmkoli způsobem 

k uvedení částic prostředí do mechanického kmitání, je tento rozruch sousedícím částicím 

předáván pomocí pružných vazeb. Vlnění nazýváme šíření rozruchu. Vlnoplochou 

označujeme místa, která můžeme spojit myšlenou plochou a do kterých rozruch dorazí se 

stejnou fází a ve stejném okamžiku. Zdroj kmitání vyvolávající prvotní rozruch určuje svým 

chováním, rozměrem a tvarem i tvar vlnoplochy. 

Rozruch se šíří vlnami. Jako čelo vlny označujeme místo, kam až vlnění ve stejném 

okamžiku dorazilo. Směr šíření vlnoploch označujeme jako paprsky. Paprsky jsou kolmé na 

vlnoplochy v prostředí, ve kterých jsou vlastnosti prostředí nezávislé. Paprsky se šíří 

přímočaře a všemi směry z bodového zdroje rozruchu, pokud se neuplatňují jiné vlivy. [1] 

 

 

                    Obrázek 1: Šíření vlny od zdroje [1] 
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Dělení vlnění 

Rozlišujeme dva základní typy mechanického vlnění: 

1. vlnění příčné (transverzální), kdy body pružného prostředí kmitají kolmo na směr, 

kterým vlnění postupuje. Je charakteristické pro pružná pevná tělesa ve tvaru tyčí, 

vláken  apod. Pozorujeme ho také na vodní hladině. 

2. vlnění podélné (longitudinální), při němž částice pružného vlnění kmitají ve směru, 

kterým vlnění postupuje. Vzniká v tělesech všech skupenství, tedy i v kapalinách a 

plynech, která jsou pružná při změně objemu (stlačování, rozpínání). Postupným 

vlněním podélným se v látkách šíří např. zvuk. 

 

 Rozhodujícím prvkem, zda se prostředím šíří vlny příčné či podélné, jsou vlastnosti 

prostředí. Pokud například při posuvu jedné vrstvy prostředí vzhledem ke druhé vznikají 

pružné síly, které se pokoušejí vrátit posunutou vrstvu do rovnovážné polohy, šíří se 

prostředím příčné vlny. Pokud však v prostředí vznikají pružné síly při rozpínaní a stlačování, 

pak se v tomto prostředí šíří vlny podélné. Je také třeba zdůraznit, že při příčném i podélném 

vlnění se částice v prostředí nepřemisťují, ale jen kmitají kolem rovnovážných poloh. [1] 

 

Vliv jevů na šíření vlnění 

 Šíření vlnění předpokládá prostředí složené z hmotnostních částeček, které se 

vyznačuje pružností nebo stlačitelností. K šíření dochází silovým působením budícího 

kmitání, kde přenášená energie (rozruch) se šíří rychlostí šíření c od zdroje (buzené částice). 

V rozsahu slyšitelných kmitočtů označujeme jako zvuk vlnění v plynném nebo kapalném 

prostředí. Mechanické vlnění (kmitání) v tuhých látkách označujeme jako vibrace. 

 Při šíření rozruchu může nastat ovlivnění přímočarého šíření díky odrazu od překážek, 

lomem při přechodu z jednoho prostředí do druhého, které má jiné vlastnosti a ohybem 

v prostředí s měnícími se vlastnostmi. O míře odrazu, lomu i ohybu rozhoduje změna vlnové 

impedance prostředí. [1] 

 

Huygensův princip 

Každý bod vlnoplochy, do něhož dospělo vlnění v určitém okamžiku, můžeme pokládat za 

zdroj elementárního vlnění, které se z něho šíří v elementárních vlnoplochách. Vlnoplocha 

v dalším časovém okamžiku je vnější obalová plocha všech elementárních vlnoploch. 

Huygensův princip umožňuje vysvětlit lom, odraz a částečně i ohyb vlnění. 
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• Odraz vlnění nastane, když vlnění narazí na překážku. Intenzita odražené vlny je 

závislá na pohltivých vlastnostech odrazné plochy a na vlnové délce signálu. Jde-li o 

rovinnou plochu, která má rozměry podstatně větší než délka dopadající vlny, můžeme 

využít zákona odrazu, který říká, že úhel odrazu je roven úhlu dopadu. Na obrázku 2 

vidíme zákon odrazu  α′ = α → Úhel odrazu vlnění se rovná úhlu dopadu. [25] 

 

 

                                           Obrázek 2: Zákon odrazu [25] 

 

• Lom vlnění nastává při přechodu vlnění z jednoho prostředí do druhého, při kterém se 

mění i směr šíření vlnění. Je to způsobeno tím, že se v druhém prostředí vlnění šíří 

jinou rychlostí. Poměr sinu úhlu dopadu k sinu úhlu lomu je pro daná dvě prostředí 

stálá veličina a rovná se poměru rychlostí vlnění v obou prostředích. Nazývá se index 

lomu vlnění n pro daná prostředí. Lomený paprsek zůstává v rovině dopadu. [25] 

               

12
2

1 n
v

v

sin

sin ==
β
α

 

 

                                           Obrázek 3: Lom vlnění [25] 

 

• Ohyb vlnění nastává, pokud vlnění narazí na překážku, která má rozměry přibližně 

stejně velké jako je vlnová délka, změní se směr šíření vlnění, aniž by vlnění přešlo do 

jiného prostředí – na rozdíl od lomu. Ohyb má význam a využití hlavně u světla. Za 

překážkou rozměrově větší než je vlnová délka vlnění vzniká tzv. stín = vlnění za 
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překážku nepronikne. Je-li překážka menší než λ vlnění, nastává ohyb, vlnění změní 

směr a proniká i za překážku s nepatrným zpožděním. [25] 

 

 

                                         Obrázek 4: Ohyb vlnění [25] 

 

Kvantitativní hodnocení chvění 

 Každé vlnění je charakterizováno třemi důležitými veličinami – frekvencí, rychlostí 

šíření a vlnovou délkou. 

 

Frekvence f (kmitočet) definujeme jako počet kmitů, které vykoná zdroj vlnění za jednu 

sekundu. Jde o převrácenou hodnotu periody. Jednotkou je hertz (Hz). 

Vypočte se: 

[ ]Hz
T

f
π

ω
⋅

==
2

1
 

Kde T je perioda [s] 

ω  je úhlová frekvence [rad] 

 

Rychlost vlnění c je rychlost, jakou se šíří rozruch od zdroje k dalším bodům prostředí. 

Jednotkou rychlosti je m/s. 

 

Vlnová délka λ  je vzdálenost dvou sousedních maxim nebo dvou sousedních minim. 

Jednotkou vlnové délky je m. 

Mezi rychlostí vlnění, frekvencí a vlnovou délkou platí vztah: 

c = f * λ  
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Graf vlnění má tvar sinusoidy a zobrazuje, jaké jsou výchylky jednotlivých bodů prostředí v 

určitém okamžiku. Na obrázku číslo 5 vidíme, že na vodorovné ose grafu je vzdálenost od 

zdroje, na svislé ose je okamžitá výchylka částic. 

 

 

                          Obrázek 5: Vlnová délka [26] 

 

 Amplitudy mechanického chvění identifikují přímo jeho škodlivost a nebezpečnost. 

Hodnocení lze provést několika způsoby. Na obrázku číslo 6 je naznačen vztah mezi 

maximálním rozkmitem, střední hodnotou a efektivní hodnotou sinusových kmitů. 

 

 

                  Obrázek 6: Hodnotící parametry časového průběhu kmitavého pohybu [24]   

 

Maximální rozkmit je nazýván také jako dvojitá amplituda nebo se označuje jako hodnota 

špička-špička. Maximální rozkmit je jednou z nejdůležitějších hodnot, protože poukazuje na 

největší rozkmit hodnocené vlny a její využití je prospěšné zejména tam, kde je z hlediska 

maximálně přípustného mechanického namáhání a konstrukčních vůlí důležitá výchylka 

chvění. [19] 
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Vrcholová hodnota- její významnost je dána tím, že označuje amplitudy krátkodobých jevů, 

mechanických rázů apod. Na obrázku číslo 6 však můžeme vidět, že vrcholová hodnota pouze 

indikuje přítomnost špičky, ale neobráží časový průběh ani kmitočtové složení hodnoceného 

chvění. [19] 

 

Střední hodnota výchylky obnáší časový průběh hodnoceného chvění, ale její praktický 

význam je velmi oslaben, protože nemá vztah k žádné důležitější fyzikální veličině. 

Vypočte se: 

( ) dtty
T

y
T

str ⋅⋅= ∫0
1

                                         

Kde y je okamžitá výchylka, která se spočítá ( )0sin ϕω +⋅⋅= tAy  

ϕ ₒ je fázový úhel 
 

Efektivní hodnota výchylky je z pohledu kvantitativního hodnocení amplitud chvění 

nevýznamnější hodnotou, protože obsahuje jeho časový průběh a zároveň má přímý vztah 

k jeho energetickému obsahu, a je proto i měřítkem nebezpečnosti a škodlivosti 

mechanického chvění. [19] 

Vypočte se: 

( ) dtty
T

y
T

ef
⋅⋅= ∫0

21
2  

 

Veličiny mechanického chvění  

 Velikost vibrací lze vyjádřit výchylkou, nebo jejími časovými derivacemi (rychlostí, 

zrychlením nebo vektorem udávajícím časovou derivaci zrychlení). Za určující veličinu 

vibrací, může být zvolena každá z těchto veličin. Z dostupnosti široké škály akcelerometrů a 

z praktických důvodů se nejčastěji používá veličiny zrychlení. 

 Podle časového průběhu můžeme rozdělit vibrace do dvou hlavních kategorií, jak je 

znázorněno na obrázku 7. Vibrace deterministické jsou takové, u kterých je okamžitá hodnota 

vibrací v daném čase určena přesně jejich časovým průběhem (záznamem jejich okamžitých 

hodnot), zaznamenaným dříve, než je daný časový okamžik. U náhodných vibrací nemůže být 

určena z jejich časových průběhu okamžitá hodnota vibrací.  
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Obrázek 7: Dělení vibrací podle časového průběhu [1] 

 

 Nejčastěji se setkáváme s vibracemi, které mají zpravidla náhodný charakter a které 

jsou složeny z mnoha kmitočtových složek. Vyjádření náhodných vibrací může být ve tvaru 

spektra, které znázorňuje závislost vibrací na kmitočtu, nebo vyjádřením pomocí efektivní 

hodnoty vibrací uvnitř stanoveného pásma kmitočtů. Efektivní hodnota má přímý vztah 

k energii vibrací a tudíž i možným zdravotním rizikům. [1] 

 

Efektivní hodnota zrychlení vibrací: 

Vypočte se: 

( )dtta
T

a
T

e ∫=
0

21
    [m/s2] 

Kde a(t) je okamžité zrychlení v m.s-2 

T je doba, pro kterou je třeba určit efektivní hodnotu zrychlení v (s) 

 

Hladina zrychlení vibrací: 

Vypočte se: 









=

0

log20
a

a
La      [dB] 

Kde a je okamžité zrychlení vibrací v m.s-2 

a0 je referenční hladina zrychlení vibrací v m.s-2 

26
0 10 −− ⋅= sma  
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Vážená hladina zrychlení vibrací: 

Označuje se jako Law, je to hladina zrychlení vibrací, která odpovídá kmitočtové korekci pro 

daný způsob a podmínky přenosu a směr vibrací. Vyjadřuje se v dB.     

 

Souhrnná vážená hladina zrychlení: 

Označuje se Lvw  a je dána vektorovým součtem vážených efektivních hodnot zrychlení ve 

třech ortogonálních osách. 

 

Okamžitá hodnota frekvenčně vážených vibrací: 

Označuje se ahw(t) a jde o okamžitou hodnotu frekvenčně vážených vibrací přenášených na 

ruce v jednotlivém směru v čase t s jednotkou m.s-2. 
 

Efektivní hodnota frekvenčně vážených vibrací: 

Označuje se ahw a jedná se o efektivní hodnotu frekvenčně vážených vibrací přenášených na 

ruce v jednotlivém směru s jednotkou m.s-2 

 

ahwx, ahwy, ahwz: označují hodnoty ahw pro směry označení x, y, z s jednotkou m.s-2 

 

Souhrnná hodnota frekvenčně váženého zrychlení vibrací: 

Označuje se ahv a udává souhrnnou hodnotu frekvenčně váženého zrychlení vibrací, která se 

vypočítá ze vzorce: 

222 hwhwyhwxhv aaaa ++=  [m.s-2] 

 

Denní doba expozice vibracím: 

Pokud pracovník v průběhu pracovní doby provádí pouze jednu činnost, při které je vystaven 

vibracím přenášeným na ruce, tak se denní doba expozice vypočte dle vztahu 

         

( )
0

8
T

T
aA hv=     [m.s-2] 

Kde ahv  je efektivní hodnota frekvenčně vážených vibrací přenášených na ruce v jednotlivém 

směru v m.s-2 

T0  referenční doba  T0 = 8 hod. (28800 s) 

T celková doba expozice vibracím   
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V tabulce 1 jsou uvedeny převody mezi hladinovým vyjádřením veličin popisujících vibrace. 

    

Hladina La,Lv,LF[dB] Zrychlení a [m/s
2] Rychlost v [m/s] Síla F v [N] 

0 1,00*10
-6

 1,00*10
-9

 1,00*10
-6

 

10 3,16*10
-6

 3,16*10
-9

 3,16*10
-6

 

20 1,00*10
-5

 1,00*10
-8

 1,00*10
-5

 

30 3,16*10
-5

 3,16*10
-8

 3,16*10
-5

 

40 1,00*10
-4

 1,00*10
-7

 1,00*10
-4

 

50 3,16*10
-4

 3,16*10
-7

 3,16*10
-4

 

60 1,00*10
-3

 1,00*10
-6

 1,00*10
-3

 

70 3,16*10
-3

 3,16*10
-6

 3,16*10
-3

 

80 0,01 1,00*10
-5

 0,01 

90 0,0316 3,16*10
-5

 0,0316 

100 0,1 1,00*10
-4

 0,1 

110 0,316 3,16*10
-4

 0,316 

120 1 1,00*10
-3

 1 

130 3,162 3,16*10
-3

 3,162 

140 10 1,00*10-2 10 

150 31,6 3,16*10-2 31,6 

160 100 0,1 100 

           Hladina La,Lv,LF[dB] – hladina zrychlení, rychlosti a síly kmitání 

Tabulka 1: Decibelové a fyzikální porovnání veličin [1] 
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3 Právní rámec vztahující se k vibracím 

 

 Expozice člověka intenzivním vibracím vyvolá vždy nepříznivou odezvu lidského 

organismu. Vibrace jsou proto zařazeny mezi často se vyskytující škodlivé rizikové faktory, a 

proto se jich, ať už přímo nebo okrajově, dotýká celá řada právních předpisů, z nichž ty 

nejdůležitější jsou uvedeny v následující kapitole. Jedná se o zákoník práce, zákon, kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákon o ochraně veřejného 

zdraví. Dále jde o nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, nařízení vlády, 

kterým se stanoví seznam nemocí z povolání a vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií. 

 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 V zákoníku práce jsou obecně uvedena práva a povinnosti jak zaměstnavatele, tak i 

zaměstnanců vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zákoník například říká, že 

je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s 

ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

Zároveň je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k 

předcházení rizik. Je také povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele pracovního 

prostředí a přijímat vůči nim vhodná ochranná opatření a mít dohled nad dodržováním 

přijatých opatření. V zákoníku je také uvedeno, že zaměstnavatel je povinen informovat 

zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena a zajistit 

zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. [12] 

  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 Zákon opět uvádí obecné požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a navazuje tak na zákoník práce. Mj. obsahuje požadavky na výrobní a pracovní 
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prostředky a zařízení. Zaměstnavatel je podle tohoto zákona povinen zajistit, aby stroje, 

technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Zákon obsahuje také požadavky na 

pracoviště a pracovní prostředí, díky kterým je zaměstnavatel povinen zajistit, aby pracoviště 

byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro 

zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a 

hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. A v neposlední řadě se zákon 

zmiňuje o rizikových faktorech a říká, že pokud se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují 

rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně a dále bez zbytečného odkladu vždy 

pokud dojde ke změně podmínek práce měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a 

zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou 

míru. [13] 

 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením 

 V tomto zákoně se mj. uvádí, že osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a 

zařízení, která jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště a vlastníci, popřípadě 

správci pozemních komunikací, železnic a dalších objektů, jejichž provozem vznikají vibrace, 

jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby nepřekračovali 

hygienické limity. Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací s 

výjimkou letišť nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, může osoba zdroj hluku 

nebo vibrací provozovat jen na základě povolení vydaného na návrh této osoby příslušným 

orgánem ochrany veřejného zdraví. [14] 

 

Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

Přípustný expoziční limit vibrací 

 Přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce vyjádřený průměrnou 

souhrnnou váženou hladinou zrychlení Lahv,8h se rovná 123 dB nebo hodnotou zrychlení ahv,8h 

se rovná 1,4 m.s-2. U vibrací přenášených na ruce zaměstnanců se přípustný expoziční limit 

vztahuje k souhrnné hodnotě translačních vibrací stanovených z vážených hodnot zrychlení 

ve třech navzájem kolmých směrech podle souřadné soustavy ruky. 
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Hygienický limit vibrací pro jinou než osmihodinovou pracovní dobu 

 Hygienický limit průměrných souhrnných vážených hladin zrychlení vibrací pro jinou 

pracovní dobu T než 480 minut se stanoví tak, že se k přípustnému expozičnímu limitu Law,8h 

nebo Lahw,8h přičte korekce KT, která se stanoví podle vztahu KT = 10.lg(480/T), [dB]. 

Pro expozice vibracím přenášeným na ruce po dobu dvaceti minut a kratší přípustný 

expoziční limit se rovná 137 dB nebo 7,1 m.s-2. 

 

 Zaměstnavatel provádí hodnocení rizika na základě znalostí údajů o předpokládané 

míře zátěže vibracím a podmínek užívání zařízení uváděných výrobcem. Hodnocení rizika na 

základě znalostí údajů uváděných výrobcem nenahrazuje měření. Hodnocení a měření vibrací 

se provádí pravidelně a dále vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce. [15] 

 

Nařízení vlády č.24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při konstrukci a výrobě strojních 

zařízení a bezpečnostních součástí 

Toto nařízení v příloze 2 uvádí, že strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby 

rizika způsobena vibracemi strojního zařízení byla snížena na nejnižší úroveň, přičemž je 

třeba brát v úvahu technický rozvoj a dostupnost prostředků ke snižování vibrací, zvláště u 

zdroje. Dále říká, že návod k použití musí obsahovat informace o vibracích přenášených z 

ručních strojních zařízení a z ručně vedených strojních zařízení, a to váženou efektivní 

hodnotu zrychlení vibrací přenášených na ruce, pokud překročí 2,5 m/s2, zjištěnou podle 

příslušného zkušebního předpisu. Jestliže zrychlení nepřekročí 2,5 m/s2, musí to být uvedeno. 

 Neexistuje-li použitelný předpis pro zkoušení, musí výrobce uvést metody měření a 

podmínky, při nichž měření probíhala. [16] 

 

Nařízení vlády č.290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání  

 Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, 

fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek 

uvedených v seznamu nemocí z povolání. 
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Seznam nemoci z povolání 

• Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Objektivně prokázané 

zbělení nejméně čtyř článků prstů v chladu ověřené pletysmografickým vyšetřením 

nebo vazoparalytické stadium nemoci. 

• Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových 

neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození n. 

mediani, n. ulnari nebo obou nervů s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a 

patologickým nálezem v EMG vyšetření odpovídajícími nejméně středně těžké 

poruše. Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s 

klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG 

vyšetření odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. 

• Nemoci kostí a kloubů rukou, zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a 

zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná 

artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou 

funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti. [17] 

 

Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

Zařazování prací do kategorií 

a)   kategorie první považuje práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný 

nepříznivý vliv na zdraví, 

b)   kategorie druhá považuje práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat 

jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, 

při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené zvláštními právními 

předpisy a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé podle 

přílohy č. 1, 

c)   kategorie třetí považuje práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity a práce 

naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy č. 1, přičemž 

expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými 

opatřeními pod úroveň těchto limitů a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné 

využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření a dále 
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práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně 

častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s 

prací, 

d)   kategorie čtvrtá považuje práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze 

zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. 

 

 

Kritéria kategorizace pro vibrace 

Kategorie druhá 

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

a) vibracím přenášeným na ruce, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení Lvw, 8h je vyšší 

než nejvyšší přípustná hodnota stanovená pro osmihodinovou směnu zvláštním právním 

předpisem snížená o 10 dB, avšak tuto nejvyšší přípustnou hodnotu nepřekračuje, 

c) po dobu trvání některé dílčí pracovní operace: 

- vibracím přenášeným na ruce, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení Lvw je vyšší než 

123 dB 

Do druhé kategorie se zařazují také práce, při kterých dochází k expozici vibracím 

přenášeným na ruce nepravidelně jen v některých pracovních dnech, ale vždy po dobu kratší 

než 20minut v osmihodinové směně, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení Lvw 

stanovená za dobu expozice je nižší než 140 dB. 

 

Kategorie třetí 

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány vibracím přenášeným na 

ruce nebo celkovým horizontálním či vertikálním vibracím, jejichž souhrnná vážená hladina 

zrychlení Lvw, 8h nebo vážená hladina zrychlení Law, 8h překračuje nejvyšší přípustnou 

hodnotu stanovenou pro osmihodinovou pracovní dobu, avšak o méně než 10 dB. 

 

Kategorie čtvrtá 

Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány vibracím přenášeným 

na ruce nebo celkovým horizontálním či vertikálním vibracím, jejichž souhrnná vážená 

hladina zrychlení Lvw, 8h nebo vážená hladina zrychlení Law, 8h překračuje hodnotu 

stanovenou pro třetí kategorii. 
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Při nestandardních časových charakteristikách pracovní expozice, jimiž jsou týdenní expozice 

rozdělené jinak než na pět osmihodinových směn (směny 10, 12-ti hodinové apod.), menší 

počet směn za pracovní týden než 5 a proměnlivý počet hodin za pracovní týden, se daná 

práce kategorizuje na základě porovnání časově váženého průměru vážených hladin zrychlení 

vibrací zjištěných v průběhu jednoho čtyřicetihodinového týdne s hodnotami určujícími 

zařazení práce do příslušné kategorie. [18] 

 

Normy vztahující se k vibracím 

Vibracemi se zabývá celá řada norem, níže jsou uvedeny nejdůležitější, ze kterých jsem při 

své práci čerpal a které se zabývají vibracemi přenášenými na ruce. 

• ČSN EN ISO 10819 – Vibrace a rázy – Vibrace ruky a paže – Metoda měření a 

hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky 

• ČSN EN ISO 5349-1 – Vibrace – Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným 

na ruce – ČÁST 1: Všeobecné požadavky 

• ČSN EN ISO 5349-2 - Vibrace – Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným 

na ruce – ČÁST 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě 
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4 Zdravotní účinky vibrací 

 

 Člověk je vystaven intenzivním vibracím nejčastěji při přenášení z kmitajících částí 

strojních mechanismů, dopravních prostředků, nářadí, pracovních plošin aj. S intenzivními 

vibracemi lidského organismu se však nejčastěji setkáváme při pracovních činnostech. 

Nezanedbatelnými jsou však i celkové vibrace a rázy vybuzené v budovách. Při působení 

vibrací na lidský organismus jde vždy o interakci soustavy zdroje vibrací a organismu. 

 Vibrace způsobují řadu problémů, ze kterých nejvýznamnější jsou jejich zdravotní 

dopady. Při práci zbavují člověka klidu, mohou působit bolest a ohrozit jeho zdraví a život. 

Mohou také snížit spolehlivost, životnost a přesnost funkcí mnoha strojírenských výrobků. 

 

4.1. Dělení vibrací podle způsobu přenášení na člověka 

 Zjednodušeně lze říci, že každá jednotlivá lidská část těla nebo lidské tkáně rezonuje 

s rozdílnou frekvencí a při určitém kmitočtu dochází v orgánech a tkáních k zesílení účinku. 

Účinek závisí na druhu vibrací, které se děli podle způsobu přenosu.  

 

Obrázek 8: Dělení vibrací podle způsobu přenosu 

 

• Celkové vibrace – přenášejí se např. z vibrujícího sedadla, podlahy nebo plošiny na 

stojící nebo sedící osobu a způsobují intenzivní vibrace celého organismu 

• Celkové vertikální vibrace – o frekvenci nižší než 1 Hz (vyvolávají tzv. nemoci 

z pohybu neboli kinetózy) 

• Vibrace přenášené na ruce – přenášejí se např. z vibrující rukojeti, zejména na ruce 

exponované osoby při práci s vibrujícími nástroji o frekvencích 8-1000 Hz 
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• Vibrace přenášené zvláštním způsobem – tyto místní vibrace nelze označit ani jako 

celkové, ani jako přenášené na ruce; patří sem především vibrace, které způsobují 

kmitání horní části páteře i hlavy, např. práce se zádovými postřikovači nebo 

přenosnými motorovými křovinořezy 

• Vibrace v obytných budovách 

 

 

                          Obrázek 9: Rezonanční frekvence lidského organismu [27] 

 

Z důvodu posouzení směrových účinků vibrací byly stanoveny soustavy souřadnic lidského 

těla a ruky, ve kterých se vibrace měří. Na obrázku číslo 10 jsou tyto soustavy znázorněny. 

Místní vibrace (přenášené na ruce, přenášené zvláštním způsobem) jsou hodnoceny shodně ve 

všech třech směrech. Celkové vibrace se podle směru dělí na horizontální a vertikální a 

hodnotí se v těchto směrech odlišně. 

 

       Obrázek 10: Soustava souřadnic ruky [9] 
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4.2 Faktory ovlivňující účinky expozice člověka vibracím přenášeným na ruce 

 Činitelů ovlivňujících účinky expozice člověka vibracím přenášeným na ruce 

v pracovních podmínkách je celá řada a jsou uvedeny níže: 

• Směrem vibrací přenášených na ruce 

• Schopností a zručností obsluhy, metodou práce 

• Věkem obsluhy nebo kterýmkoliv činitelem predispozice její tělesné konstituce nebo 

zdraví 

• Typem a časem práce, tj. pracovním tempem, délkou práce, klidovými přestávkami 

• Silou stisku, kterou obsluha působí rukama na pracovní nástroj 

• Polohou těla při expozici, polohou ruky a paže 

• Typem a stavem vibrujícího přístroje, opracovávaným předmětem 

• Plochou a umístěním částí rukou exponovaných vibracím 

Činitelé specificky ovlivňující změny krevního oběhu způsobené vibracemi přenášenými na 

ruce: 

• Klimatické podmínky a činitelé ovlivňující teplotu těla a rukou 

• Onemocnění ovlivňující krevní oběh 

• Látky ovlivňující periferní oběh 

• Hluk [9] 
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4.3 Nemoci způsobené vibracemi 

 Už i krátkodobá expozice člověka vibracím je spojena s nepříznivou odezvou lidského 

organismu. Dlouhodobá expozice pak může vyvolat trvalé poškození. Nejzávaznější 

zdravotní účinky způsobují místní vibrace přenášené na ruce při práci s různým nářadím, 

které mohou vyvolat různé nemoci z povolání. Na grafu číslo 1 jsou uvedeny hlášené nemoci 

z povolání pro rok 2008. 

 

Graf 1: Hlášené nemoci z povolání roku 2008 [22] 

 

 Nemocí z povolání je nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, 

fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikla za podmínek 

uvedených v seznamu nemocí z povolání, který je obsažen v příloze k nařízení vlády 

č. 290/1995 Sb. Základní obecnou podmínkou je, že nemoc z povolání vznikla při plnění 

pracovních nebo služebních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. V tomto nařízení vlády 

jsou onemocnění vibracemi zastoupena 3 položkami v kapitole II. Komplex postižení 

z vibrací se v zahraničí označuje termínem hand-arm vibration syndrom (HASV). Nemoci 

rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními doposud vykazovaly stálý pokles. Od roku 

2007 dochází opět k jejich nárůstu, jak je vidět na grafu číslo 2. Jde o rizikový faktor 

pracovních podmínek, který je po stránce prevence nejobtížněji řešitelný. Technicky zatím 

nejsou dostatečně řešena opatření, která by ovlivňovala míru přenosu z nástroje na ruku. 

Osobní ochranné pracovní prostředky rovněž nejsou dostatečně účinné. Proto zůstává hlavním 

opatřením omezování doby expozice, které je však poměrně obtížně kontrolovatelné. [2] 
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Graf 2: Počet nemocí z povolání z vibrací v letech 2002-2008 [22] 

 

Onemocnění horních končetin vystavených dlouhodobým působením nadměrných 

vibrací může mít několik forem: 

• postižení cév (např. Raynaudův syndrom) 

• neurologické poruchy (např. syndrom karpálního tunelu) 

• postižení kostí, kloubů a svalů (např. artrózy kloubů) 

Na grafu číslo 3 je vidět rozdělení podílu jednotlivých nemocí z vibrací z celkového počtu 

238 nemocí z povolání hlášených v roce 2008. 

 

                Graf 3: Rozdělení nemocí z povolání z vibrací pro rok 2008 [22] 
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Postižení cév 

 Pracovníci, kteří jsou exponováni vibracím přenášenými na ruce, si mohou stěžovat na 

epizody zblednutí nebo zbělení prstů. Toto postižení nazvané podle francouzského lékaře 

Maurice Raynauda, který je poprvé popsal v roce 1862, se nazývá Raynaudův fenomén. 

Řadíme je mezi funkční cévní poruchy. Jedná se o záchvatovitou vazokonstrikci na 

periferních částech končetin vyvolanou chladem nebo emocí. Raynaudův fenomén lze rozdělit 

na Raynaudovu nemoc, pokud se vyskytne z neznámých příčin, a sekundární Raynadův 

syndrom, který vzniká jako projev jiného základního onemocnění. Sekundární Raynadův 

syndrom muže být způsoben vystavením horních končetin nadlimitním vibracím při práci 

s vibrujícími nástroji. Potřebná délka expozice je uváděna v širokém rozmezí od několika 

měsíců po 20let. Věk postižených se při zjištění nemocí z povolání mezi lety 1999-2003 

pohyboval od 21 do 60-ti let, průměr byl 44,8 roků. Onemocnění předcházela délka expozice 

vibracím přenášeným na ruce v průměru 14,2 roků, minimum bylo 0,75 roku. Mezi léty 1996-

2006 bylo v České republice uznáno jako nemoc z povolání 531 případů tohoto syndromu. 

 

 

Graf 4: Počet případů Raynadova syndromu z vibrací uznaných za nemoci z povolání v ČR 

v letech 1996-2006 [21] 
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  Raynaudův syndrom se vyznačuje některými charakteristickými rysy. Zpravidla je 

postižení výrazně stranově asymetrické, protože pravá a levá ruka bývají exponovány 

vibracemi u používaných přístrojů nestejnou měrou. To znamená, že výraznější projevy jsou 

na ruce, která nástroj přitlačuje nebo pevněji svírá než např. na té, která ho pouze svírá. 

Postižení se začíná projevovat na distančních článcích 4. a 5. prstu a následně až v dalších 

stádiích postihuje i jiné články jiných prstů. Palce postižené nebývají a ani prsty na nohou 

nejsou nikdy postiženy. Záchvaty spojené s barevnými změnami (obrázek 11) se projevují 

nejprve jen v zimním období, později je může vyprovokovat i chladné počasí v létě. Záchvaty 

mohou trvat necelou minutu, ale také 20-30minut. 

 

 

                                    Obrázek 11: Raynadův syndrom zbělení prstů [21] 

 

  Raynadův syndrom lze uznat jako nemoc z povolání podle kapitoly II, položky 6 

přílohy k nařízení vládě č. 290/1995 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí z povolání. Za 

nemoc z povolání se uznávají ta stadia syndromu, při kterých je objektivně prokázáno bělení 

nejméně čtyř článků prstů rukou v chladu ověřené pletyzmografickým vyšetřením. Prognóza 

lehkého onemocnění je příznivá. Je-li postižený pracovník vyřazen z práce a není dále 

vystaven vibracím přenášeným na ruce, onemocnění už dále neprogreduje a v průběhu 

následujících let je tendence k samovolnému uzdravení. [21] 

 

Neurologické poruchy 

 Při vystavení organismu vibracím přenášených na ruce mohou pracovníci pociťovat 

tupost a mravenčení v rukou a prstech. Při pokračující expozici vibracím se tyto příznaky mají 

tendenci zhoršovat a mohou narušovat pracovní výkonnost a mimopracovní aktivity. Při 

klinickém vyšetření se může u pracovníků objevit snížení normálního taktilního a tepelného 
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čití, jakož i zhoršení jemné motoriky. Dále se může vyskytnout snížené vibrační čití na kůži a 

na konečcích prstů. Epidemiologická šetření u exponovaných pracovníků dokazují, že 

prevalence neurologických poruch kolísá od několika procent do více než 80% jednotlivců ve 

skupině pracovníků exponovaných vibracím a že snížení vedoucí až ke ztrátě citlivosti 

postihuje uživatele širokého rozsahu různých druhů nářadí. Mezi nejčastěji se vyskytující 

neurologické poruchy patří syndrom karpálního (zápěstního) tunelu (SKT). SKT je 

onemocnění vznikající v důsledku otoku a útlaku uvnitř tunelu (kanálu), který je tvořen 

kostmi (zápěstními kůstkami) a vazy (příčným vazem zápěstním) v zápěstí. Karpálním 

tunelem prochází středový nerv a několik šlach. Na obrázku 12 je znázorněna oblast ruky, 

která je zásobena středovým nervem. 

 

         Obrázek 12: Syndrom karpálního tunelu [23] 

 

 SKT se projevují různými příznaky, často se projevují v oblasti palce, ukazováku, 

prostředníku a části prsteníku. Nejčastěji se jedná o mravenčení nebo brnění prstů, které 

někdy narušují spánek. Dále se mohou vyskytnout křeče ruky nebo pocit oteklých prstů, 

ačkoliv žádný otok není patrný. V pozdějších stádiích dochází až ke slabosti a neschopnosti 

zatnout pěsti nebo zmáčknout předměty v ruce. 

 Běžně se léčba SKT zahajuje nasazením ortézy pouze na noc. Zlepšit porušené čití a 

zmírnit bolest mohou pomoci protizánětlivé léky. Při léčbě se také může pro zmenšení otoku 
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doporučit injekci kortikoidů. Dalším důležitým opatřením je úprava pracovních postupů tak, 

aby při provádění pracovních úkonů zůstalo zápěstí v neutrální pozici. Jestliže jsou příznaky 

SKT závažné nebo uvedená opatření nepomohou k ústupu nemoci, může ošetřující lékař 

doporučit dekompresní operaci karpálního tunelu, při které je uvolněn tlak nervus medianus. 

Chirurgický zákrok se provádí řezem vedeným přes zápěstí do dlaně a následně se během 

několika měsíců může síla vracet v ruce a zápěstí do normálu. V některých případech však ani 

po chirurgickém zákroku SKT zcela nevymizí. [23] 

 

Postižení kostí, kloubů a svalů 

 Jedná se o postižení způsobená přenosem nadlimitních vibrací na ruce, které se 

nejčastěji projevují jako artrózy, vzácněji jako klinicky němé kostní cysty. Počet NzP v letech 

2003-2007, které byly uznány u nemocí kostí a kloubů rukou, zápěstí nebo loktů při práci 

vibrujícími nástroji a zařízeními se pohyboval v jednotlivých letech mezi 14-28 případy 

ročně, dohromady pak šlo o 108 případů.  

 Projevy artróz způsobené vibracemi jsou stejné jako u artróz jiného původu. 

Artrotickými změnami bývá postižen kloub, na který se přenášela energie vibrací. Tyto 

změny jsou většinou stranově asymetrické. Kostní cysty se klinicky neprojevují, obvykle 

bývají náhodným nálezem na RTG snímcích rukou. Méně se vyskytující nekrózy drobných 

kůstek ruky se projevují bolestí, zduřením v postiženém místě a poruchou hybnosti v oblasti 

zápěstí. Za NzP mohou být v České republice uznávány jen izolované artrózy ručních, 

zápěstních nebo loketních kloubů a aseptické nekrózy postihující zápěstní nebo záprstní kosti. 

Pro určení závažnosti artrózy a aseptické nekrózy se vyžaduje RTG a ortopedické vyšetření. 

U postiženého pracovníka, kterému je uznáno ohrožení nebo nemoc z povolání, je potřeba 

trvale vyřadit z rizika vibrací. Rozvinuté postižení není vyléčitelné, různými 

symptomatickými opatřeními lze zmírnit jen obtíže, které jsou jím způsobeny. Jedná se o 

fyzikální a rehabilitační léčbu nebo podávání analgetik. [31] 
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5 Ochrana zdraví před nepříznivými účinky vibrací 

 
 K omezení účinků vibrací na lidský organismus se přijímají technická, organizační a 

preventivně lékařská opatření. Další možností je používání osobních ochranných pracovních 

prostředků. Preventivní opatření mají přijímat osoby zodpovědné za bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. Úkolem je snížit vibrace na zdravotně bezpečnou hodnotu pomocí 

systémových řešení, která zahrnují zdroj vibrací, přenosovou cestu i pracovníka. Příznivé 

zdravotní dopady se však objektivně projeví až po delší době. 

 

5.1 Technická opatření 

• Používání vhodného typu nářadí a zařízení – Tímto opatřením se předejde 

nepříznivým zdravotním důsledkům expozice vibracím. Před uvedením nářadí do 

pracovního postupu je podstatné vyžádat si od výrobce nebo dodavatele všechny 

důležité informace, které se týkají jeho provozu. Jedná se o klíčové opatření v praxi, 

protože přípustná doba trvání rizikové práce u některých nářadí dosahuje jen několika 

minut. 

• Volba pracovní techniky a zácvik práce s nářadím – Účelem tohoto kroku je 

snížení výsledné imise energie vibrací například tím, že na minimum snížíme 

potřebnou sílu stisku a přítlaku ruky, pracovník se vyhýbá držení silně oscilujících 

částí nářadí a nevhodných pracovních poloh a nechá nářadí volně pracovat 

• Řádná údržba zařízení, která jsou zdrojem vibrací -  Jedná se o významné 

technické opatření, které obsahuje například údržbu tlumičů a izolací, včasnou 

výměnu ložisek, vyvažování točivých části strojů atd. 

• Náhrada pracovních postupů nebo technologií – Pokud je možná náhrada nebo 

volba mezi různými pracovními postupy, měli bychom zvolit takový, který vykazuje 

nejnižší expozici vibracím. 

• Snížení akustické emise vibrací – Primární požadavky na nízké emisní hodnoty 

vibrací je třeba zavést už při konstrukci a vývoji strojních zařízení nebo při 

technologické přípravě výroby. Jedná se například o dálkové ovládání zařízení, 

automatizaci výroby nebo použití moderní techniky. Zároveň musíme dávat pozor na 

to, že konstrukční úpravy nářadí mohou mít protichůdný účinek. Důležitou otázkou při 

návrhu zařízení je konstrukce samostatných odpružených rukojetí. Žádaný útlum 

v pásmu vyšších frekvencí může vést k zintenzivnění vibrací na nízkých 

frekvencích.[3] 
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5.2 Organizační opatření 

 Jestliže nejde zamezit přenosu vibrací na ruce, je důležité zaručit dodržování 

stanovených nejvyšších přípustných limitů, které se v právním rámci obvykle uvádějí jako 

nejvyšší přípustná vážená hladina vibrací platná pro osmihodinovou pracovní směnu. Vhodné 

je: 

• Střídání rizikových a nerizikových pracovních operací 

• Vkládání přestávek v práci, aby byly zahrnuty časové úseky bez vibrací 

• Střídání pracovníků při práci se zdroji vibrací 

• Určení počtu specifických úkonů ve směně 

• Vyloučení styku pracovníka se zdrojem vibrací 

 

5.3 Náhradní opatření 

• Omezení akustické imise vibrací – U snižování imise vibrací prostředky osobní 

ochrany jde nejčastěji o použití antivibračních rukavic. Vzhledem k velikosti vibrací 

ručního nářadí je útlum antivibračních rukavic zanedbatelný a jejich pozitivní účinek 

se při práci spíše projevuje při ochraně před chladem a vlhkem. Užití rukavic 

s antivibračními vložkami je problematické, neboť jejich používání bývá slučováno s 

oslabením úchopových možností. Na obrázku číslo 13 je pár antivibračních rukavic 

zobrazen. 

 

Obrázek 13: Rukavice Profesional antivibrační s gelovou vložkou a s nápletem [28] 

 

• Zabezpečení ochrany pracovníků před vlhkem a chladem – Vlhko a chlad jsou 

podpůrné faktory podstatně usnadňující vznik projevu poškození zdraví z práce. 

Ochrany lze docílit teplými pracovními oděvy, rukavicemi a obuví, zřízením ohříváren 

a sušáren oděvů poblíž pracoviště. [3] 
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5.4 Lékařská preventivní opatření 

 Pracovník, u kterého mohou být ruce exponovány vibracím, by měl být vyšetřen 

lékařem před započetím zaměstnání. Zároveň by měl mít záznamy o všech předchozích 

expozicích vibracím a měl by být poučen o riziku expozice vibracím přenášených na ruce. U 

osob s uvedenými změnami zdravotního stavu je možné vyšší riziko onemocnění z vibrací 

přenášených na ruce: 

• Primární Raynaudova nemoc 

• Onemocnění zapříčiněná zhoršeným oběhem krve v rukou 

• Předcházející zranění rukou, která přivodila poruchy krevního oběhu nebo deformace 

kostí a kloubů 

• Neurologické poruchy 

• Postižení pohybového aparátu 
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6 Měření vibrací 

 
 Měření vibrací patří k nástrojům, které jsou užitečné zejména s ohledem na snižování 

v případě jejich nežádoucího působení. Pro zobrazení celé soustavy prvků,  pomocí kterých 

lze změřit a vyhodnotit vibrace, se používá měřící řetězec. Na obrázku číslo 14 je měřící 

řetězec zobrazen. 

 

Obrázek 14: Měřící řetězec [20] 

 

• Snímač vibrací – používá fyzikální principy pro převod malého posuvu na elektrický 

signál 

• Předzesilovač – ze snímače vibrací zesiluje elektrický signál 

• Pásmové filtry – omezují frekvenční pásmo vibrací na oblast rozhodující pro měření 

• Integrátor – konverzuje signál do formy, jež se nám zobrazí na displeji 

• Výstup – může tvořit určitá hodnota (efektivní, maximální) nebo celé zobrazené 

frekvenční spektrum 

 

Organizace měření může být rozdělena do čtyř základních postupů: 

• Dlouhodobé měření při nepřerušovaném provozu nářadí – používá se, když je doba 

provozu dlouhá a při této době je pracovník ve styku s vibrujícím povrchem 

• Dlouhodobé měření při přerušovaném provozu nářadí – používá se, když je doba 

provozu dlouhá, ale vyskytují se v ní krátké přestávky bez expozice vibracím, avšak 

při provozu i přestávkách je pracovník ve styku s (vibrujícím) povrchem  

• Krátkodobé měření při přerušovaném provozu nářadí – používá se v situacích, kdy se 

ruka odděluje od mechanizovaného nářadí nebo opracovávaného předmětu 

• Měření v pevných intervalech při provozu nářadí v krátkých cyklech nebo během 

izolovaných či opakovaných rázů  
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 Metody měření vibrací podle přesnosti rozdělujeme do tří tříd, jak je patrné z tabulky 

číslo 2. Podrobné měření se uskutečňuje v pásmech o šířce 1/3 oktávy nebo užších. Běžné 

měření se provádí v oktávových pásmech. Přehledová měření používají speciální váhové 

filtry, které potlačují složky o kmitočtu mimo rozsah měření a v posuzovaném pásmu 

kmitočtů upravují úroveň signálů v závislosti na průběhu limitních hodnot. Přesnost měření 

není dána pouze přesností použitých měřících přístrojů, ale velkou měrou závisí na počtu a 

volbě měřících intervalů. Přesnost měření tedy závisí na tom, jak věrohodně se zdaří zachytit 

expozici sledovaných osob. [1] 

 

Třída přesnosti Označení metody Přesnost v dB 

1 Podrobné měření ± 0,8 

2 Běžné měření +1, -3  

3 Přehledové měření +6, -3  

Tabulka 2: Rozdělení metod měření vibrací podle tříd přesnosti [1] 

 

6.1 Snímače vibrací 

 Vibrace jsou popsány třemi základními veličinami: polohou, rychlostí, zrychlením. 

Podle toho se také dělí snímače vibrací. Snímači polohy a rychlosti se však ve své práci 

nezabývám, protože v drtivé většině případů se používají při měření ve vibrodiagnostice. 

Stejně tak se mohou používat i snímače zrychlení (akcelerometry), které dělíme na 

tenzometrické a piezoelektrické. Ke svému měření vibrací přenášených na ruce jsem použil 

snímače piezoelektrické, kterým je věnována následující kapitola. 

 

6.1.1 Piezoelektrické snímače 

 Při měření vibrací musí být splněn požadavek, aby výstupní signál z vibračního 

snímače věrně odpovídal časovému průběhu mechanického kmitání. V dnešní době jsou 

nejrozšířenější piezoelektrické snímače zrychlení. K jejich výhodám patří široký pracovní 

kmitočtový a dynamický rozsah, pevná a robustní konstrukce a vysoká spolehlivost. Mají 

nízkou hmotnost 5-20g , díky které nezatěžují měřený objekt. Mají také vysokou odolnost 

vůči teplu, mohou pracovat i při teplotách okolo 450°C. Nevýhodou je jejich vysoká 

pořizovací cena. 

 Snímače pracují na principu piezoelektrického jevu, což je schopnost krystalu 

generovat elektrické napětí, které vzniká při deformaci, když se ionty s opačným nábojem 

přesunou v krystalické mřížce tak, že se elektrické těžiště kladných a záporných iontů, které 
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jsou ve zdeformovaném krystalu souhlasná, od sebe oddálí a tím se na plochách krystalu 

objeví elektrický náboj. Na směru a velikosti deformace krystalu je závislá velikost náboje. 

Materiály, ze kterých se vyrábí krystaly, jsou nejčastěji křemen, křišťál, titaničitan olovnatý, 

titaničitan barnatý atd.   

 Piezoelektrický snímač se skládá z piezoelektrického materiálu, seismické hmoty a 

pouzdra. Piezoelektrický materiál je nejčastěji vytvořen z piezokeramiky a je připevněn 

k základně pouzdra senzoru z jedné ze stran. Seismická hmota je připevněna na 

piezoelektrický člen. Na obrázku číslo 15 je zobrazeno jedno z možných blokových schémat 

piezoelektrického snímače. 

 

 

Obrázek 15: Blokové schéma piezoelektrického snímače [29] 

 

 Výstupní napětí členu je přímo úměrné zrychlení, kterému je snímač vystaven. Jedním 

z hlavních požadavků na akcelerometry je, aby i při malých hodnotách zrychlení byl 

elektrický signál co největší. Pro splnění tohoto požadavku by musel piezoelektrický snímač 

vykazovat velkou hmotnost a rozměry. Proto se používají předzesilovače. 

 Každý piezoelektrický snímač má různou citlivost. Citlivost je poměr elektrického 

výstupního signálu a zrychlení, které signál vyvolá. Dělíme ji na nábojovou, která je poměrem 

náboje a zrychlení, které náboj vyvolalo, a napěťovou, která je poměrem výstupního napětí a 

zrychlení. [29] 

 Při svém měření jsem použil dva typy piezoelektrických snímačů, pro každý 

z přístrojů jeden. U Modulárního přesného analyzátoru 2260 byl k měření v jednom směru 

použit jedno-axiální akcelerometr, protože u tohoto přístroje se vibrace ve všech třech osách 
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najednou nedají změřit. U analyzátoru typu 4447 byl použit tři-axiální akcelerometr. Oba 

použité akcelerometry jsou vidět na obrázku 16. Na levé straně je akcelerometr pro tříosé 

měření napravo jednoosý snímač. 

 

 

    Obrázek 16: Použité dva typy akcelerometrů při měření 

 

6.1.2 Vliv prostředí na funkčnost snímačů 

 Na funkčnost snímačů vibrací může mít vliv okolní prostředí. Jde především o vliv 

teploty, ale i celé řady dalších vlivů okolního prostředí. Snímače vibrací a odpovídající 

spojovací kabely jsou konstruovány tak, aby jejich citlivost k různým vlivům prostředí, ve 

kterých jsou používány, byla co nejmenší. 

• Teplota – Piezoelektrické materiály jsou závislé na teplotě. Změna teploty okolního 

prostředí se projevuje odpovídající změnou citlivosti snímače zrychlení. Z tohoto 

důvodu jsou snímače zrychlení opatřeny individuálními křivkami, které umožní 

korekci závislosti jejich citlivosti na teplotě. Korekční křivky se používají při 

teplotách mnohem vyšších a mnohem nižších než 20°C. 

• Šum kabelů – Vysoká výstupní impedance piezoelektrických snímačů je nepřímou 

příčinou potíží, spojených s indukovanými šumy spojovacích kabelů. Zdrojem 

takových potíží může být elektromagnetické a triboelektrické šumy nebo uzavřené 

zemnící smyčky. Elektromagnetický šum se vyskytuje u spojovacích kabelů snímačů, 

které jsou umístěny blízko pracujících stojů, především elektrických. Triboelektrický 

šum vzniká při pohybu spojovacích kabelů snímačů zrychlení. Příčinami jsou lokální 

změny náboje a kapacity způsobené ohybem, roztahováním a stlačováním 
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jednotlivých vrstev koaxiálních spojovacích kabelů. Kde jsou separátně uzemněny 

snímače a s nimi spojené měřící přístroje,  mohou se vyskytovat zemnící smyčky. 

• Vlhkost – Hermeticky utěsněná pouzdra snímačů jsou spolehlivá i ve velmi vlhkých 

prostředích. Pro krátké použití v prostředí se silnou kondenzací a v kapalinách jsou 

doporučené kabely s teflonovou izolací. Pro trvalé nebo delší práce ve vlhkém 

prostředí se používají speciální průmyslové snímače zrychlení s integrálními 

spojovacími kabely. 

• Magnetické pole – Piezoelektrické snímače zrychlení mají velmi nízkou citlivost ke 

vlivům magnetických polí, většinou nepřesahují 0,01-0,25 m.s-2/kg i při 

nejnepříznivější orientaci snímačů vůči magnetickému poli. 

• Deformace základny – Deformace povrchu objektu, kde je snímač zrychlení 

připevněn, mohou být příčinou vzniku výstupního elektrického signálu, u kterého není 

základem měřené chvění, ale přenos pnutí na piezoelektrický signál snímače. 

Vzhledem k tomuto nežádoucímu jevu jsou základny snímačů zrychlení co nejvíce 

tuhé a pevné. [19] 

 

6.1.3 Umístění a orientace snímačů 

 Jak už bylo zmíněno, vibrace přenášené na ruce se měří ve třech směrech pravoúhlé 

soustavy souřadnic zobrazených na obrázku číslo 10 kapitoly 4.1. U praktických měření 

vibrací může být stanovena orientace soustavy souřadnic k příslušné bazicentrické soustavě 

souřadnic. Počátek této soustavy může být například na vibrujícím zařízení, opracovávaném 

předmětu, rukojeti nebo ovládacím zařízením sevřených rukou. Vibrace by se měly měřit 

přednostně ve všech třech směrech najednou. Měření po jednotlivých směrech je přípustné jen 

za předpokladu, že budou u všech měření stejné nebo podobné provozní podmínky.  

 Měření vibrací se podle normy ČSN EN ISO 5349-1 má provádět na povrchu nebo 

blízko povrchu rukou nebo ruky, kde vibrace vstupují do těla. Nejreprezentativnější 

hodnocení vibrací vstupujících do ruky se získá, když snímač vibrací umístíme doprostřed 

oblasti úchopu. Toto však ve většině případů není možné, neboť by snímače narušovaly 

obvyklý úchop pracovníka. Umístění akcelerometrů při práci s vrtacím kladivem podle normy 

ČSN EN ISO 5349-2 je zobrazeno na obrázku číslo 17. 
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Obrázek 17: Umístění akcelerometrů při práci s vrtacím kladivem [10] 

 

6.1.4 Připevnění snímačů 

 Snímače vibrací by měly být dobře připevněny k vibrujícímu nářadí. Metod připevnění 

je celá řada a musí se zvolit taková, která splní následující požadavky. Metoda musí 

poskytovat náležité připevnění k vibrujícímu nástroji. Nesmí narušit práci s používaným 

nářadím a nesmí ovlivnit vlastnosti vibrujícího povrchu. 

• Připevnění pomocí šroubového spojení – Do vibrujícího povrchu se vyvrtá díra, 

vyřízne se závit a akcelerometr se připevní přímo do díry standardním závrtným 

šroubem. Výhodou je dobrá frekvenční charakteristika. Nevýhodou je, že tento druh 

připevnění nemůže být použit na ručních nářadích, kde je možnost ovlivnění 

elektrické nebo pneumatické bezpečnosti. 

• Připevnění pomocí úchytů držených v ruce – Pevné připevnění úchytů nelze vždy 

provést. Systémy s úchytem drženým v ruce používají sílu stisku pracovníka 

k přidržení úchytu v určeném místě. Tato metoda se používá především v případech, 

kdy nelze uplatnit pevné spojení.   

• Připevnění pomocí lepidla nebo tmelu – K připevnění snímače vibrací k vibrujícímu 

povrchu se používá lepidlo nebo tmel typu epoxidové pryskyřice. Výhodou této 

metody je dobrá frekvenční charakteristika. Nevýhodou je, že styčný povrch musí být 

rovný a čistý. 

• Připevnění svěrkou nebo objímkou – Akcelerometr se připevní k lehkému úchytu ve 

tvaru kvádru. K vibrujícímu povrchu je úchyt přidržován pružným páskem. Používají 

se nylonové nebo kovové pásky. Připevnění je vhodné pro tříosé měření. [10] 
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Na obrázku číslo 18 je zobrazeno připevnění snímače vibrací pomocí úchytu držených v ruce, 

které bylo použito při mém měření. Snímač vibrací je pro měření jedné osy, měření probíhá 

na pravé ruce při práci v antivibračních rukavicích s vrtacím kladivem. Na obrázku je také 

vidět způsob uchopení nástroje při práci, kde je rovněž exponována ruka levá. 

 

 

          Obrázek 18: Připevnění snímače při experimentálním měření 
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6.2 Použité přístroje pro experimentální měření vibrací 

 Ve své diplomové práci jsem použil k měření vibrací přenášených na ruce v reálných 

podmínkách dva typy analyzátorů. Dvou analyzátorů bylo použito pro porovnání měření mezi 

nimi a zároveň pro deklaraci přesnosti měření. Prvním z nich je Modulární přesný analyzátor 

zvuku 2260 (Observer) a druhým Human Vibration Analyzer typu 4447. Rozdíl mezi oběma 

přístroji je už na první pohled patrný a oba přístroje budou popsány níže. 

 

6.2.1 Modulární přesný analyzátor zvuku 2260 (observer) 

 Modulární přesný analyzátor zvuku 2260 firmy Brüel & Kjaer  představuje platformu 

pro podporu specializovaných programových balíků pro měření a analýzu zvuku a chvění. Jde 

tedy o přistroj, který je schopen měřit z rizikových faktorů jak zvuk, tak i vibrace. Přístroj je 

přenosný, ale přesto výkonný a lze ho použít pro práci v laboratoři i v terénu. 

 Analyzátor 2260 je programovatelná platforma pro dvoukanálový ruční analyzátor 

v reálném čase. S některou aktivní instalovanou programovou aplikací přijímá vstupní signály 

z akustického měniče nebo snímače vibrací a přivádí 2 vstupní signály přes filtry do A/D 

převodníku. Aplikační programové vybavení tento digitální signál zpracovává a předává 

výstupní signály přímo na displej LCD o velikosti 192 x 128 bodů nebo přes převodník D/A 

na některý konektor výstupu.  

 Obsluha analyzátoru se provádí pomocí pevných nebo programových tlačítek. Pevná 

tlačítka jsou na čelním panelu označena ikonami a mají pevné funkce nezávislé na aplikačním 

programovém vybavení. Některá z těchto tlačítek uvádějí analyzátor 2260 do jednoho ze 4 

režimů, ve kterém pracuje po zapnutí. Jde o:  

• systém pro činnost nezávislou na aplikačním programovém vybavení, jako je např. 

správa souborů, nahrávání atd.  

• nastavení pro nastavení měření. Tento režim závisí na aplikačním programovém 

vybavení. 

• kalibrace pro kalibraci. Tento režim závisí na aplikačním programovém vybavení. 

• měření pro prohlížení výsledků aktuálního nebo vyvolaného měření. Tento režim 

závisí na aplikačním programovém vybavení.  

Programová tlačítka jsou umístěna na pravé straně od displeje analyzátoru. Funkce těchto 

kontextově senzitivních tlačítek jsou vyznačeny prostřednictví menu v pravé části displeje. 

 Analyzátor lze napájet dvěma způsoby, a to pomocí 6 alkalických baterií 1,5V 

velikosti LR14/C nebo vnějším regulovaným nebo stabilizovaným zdrojem stejnosměrného 
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napětí 12V, prostřednictvím konektoru vnějšího napájení na spodní straně přístroje. Vnější 

napájení můžeme použít i v případě, že jsou v přístroji instalované baterie. Analyzátor 

automaticky volí zdroj s vyšším napájecím napětím. [8] 

  

 

Obrázek 19: Popis funkčnosti jednotlivých tlačítek analyzátoru Observer 

 

Nastavení přístroje 

 Před měřením se nainstaluje na přístroj příslušný spojovací kabel k připojení snímače 

a samotný akcelerometr. Tlačítkem 1 se přístroj zapne a počká se na zobrazení menu. 

Kurzorovými tlačítky nastavíme režim zařízení na místní. Stiskem tlačítka 4 se dostaneme do 

režimu System. Pomocí programových tlačítek lze nastavit čas a datum, pod kterým se bude 

příslušné měření ukládat. Ve správci úloh zadáme, kde se měření budou ukládat. Dále 

v režimu Systém najdeme informace o hardwaru a o používaných aplikacích. 
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 Tlačítkem 9 se dostaneme do režimu nastavení. Při vlastním měření vibrací 

přenášených na ruce bylo v této diplomové práci použito níže uvedené nastavení: 

• Parametry měření: 

Rozsah: nastavíme podle předpokládaných hodnot při měření (90,2 - 170,2 dB) 

Šířka pásma: 1/3 –oct.- LF 

Špičky přes: 170 dB 

Časové vážení 

Širokopásmové statistiky: Fast 

Měření spektra: Fast 

Kmitočtové vážení 

Širokopásmová měření: A&L 

Širokopásmové statistiky: A 

Měření spektra: L 

• Řízení měření: 

Funkce: automatické (soubor se po měření sám uloží do přednastavené složky) 

Nastavený čas: 00:00:20 (doba jednoho měření) 

Akce po měření: ulož vše 

• Nastavení vstupu: 

 Vstup: mikrofon 

 Výrobní číslo: neurčeno 

  Polarizační napětí: 0V 

  Korekce dopadu: čelní 

 Větrný kryt: žádný 

• Nastavení měřící cesty (kde se budou ukládat jednotlivé měření) 

 

Kalibrace 

 Před měřením je nutno provést kalibraci analyzátoru kalibrátorem snímačů vibrací. 

Stiskem tlačítka 3 přepneme přístroj do režimu kalibrace. Nejprve provedeme vnitřní 

kalibraci. Pomocí programových tlačítek se nastaví kalibrační hladina na 140 dB. V pravém 

spodním rohu se na displeji objeví nápis kalibrace. Po stisku příslušného programového 

tlačítka proběhne vnitřní kalibrace. Poté se přilepí zvolený snímač vibrací (akcelerometr) 

včelím voskem na kalibrátor ve směru šipky zobrazené na akcelerometru. Zapneme 

kalibrátor a počkáme, až se signál na displeji analyzátoru ustálí. Stiskem „OK“ provedeme 
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vnější kalibraci a přístroj je připraven k měření. Důležité je, aby při kalibraci nebyly žádné 

otřesy ani hluk. Na obrázku 20 je zobrazen analyzátor pro potřeby vnější kalibrace 

propojený s kalibrátorem přilepením snímače vibrací včelím voskem.  

 

 

     Obrázek 20: Analyzátor Observer propojený s kalibrátorem  

 

Měření 

 Před samotným měřením se zvolí vhodné umístění snímače vibrací podle ČSN EN 

ISO 5349-2 a rovněž se musí zajistit správné připevnění snímače na měřený nástroj ve 

zvolené ose (x, y, z) podle bazicentrické soustavy souřadnic. Pro měření při práci s 

akumulátorovým vrtacím kladivem bylo použito adaptérů k uchycení snímače zobrazených 

na obrázku 21. Rovněž musí být připraven materiál, na kterém bude měření probíhat. Zvolil 

jsem 4 betonové tvárnice umístěné pod sebou. Pokud je pracovník připraven k měření, zapne 

pracovní nástroj a provádí s ním běžné pracovní úkony. U akumulátorového vrtacího kladiva 

jde o vyvrtání děr do připraveného materiálu (betonových tvárnic). U připraveného a 

nastaveného analyzátoru se stiskem tlačítka 13 zahájí měření. Stiskem tlačítka 12 se 

v průběhu měření kontroluje, zda se pod položkou spektrum objevují požadované efektivní 

hladiny vibrací. Efektivní hladiny vibrací musí být zastoupeny v celém frekvenčním pásmu. 

Pokud takto zastoupeny nejsou, změníme požadovaný rozsah pomocí tlačítek 8 a 9. Při 
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změně rozsahu stiskem tlačítka 13 vynulujeme prováděné měření. Zároveň se stiskem začne 

nové měření, při kterém se po uplynutí nastavené doby měření uloží do vnitřní paměti 

analyzátoru.  

 Expozice vibracím trvají ve většině případů krátké intervaly, které se v pracovní době 

mohou mnohokrát opakovat. Nejkratší přípustná doba trvání měření je závislá na signálu, 

pracovních charakteristikách a měřícím vybavení. Celková doba měření (počet náměrů 

vynásobený dobou trvání jednoho měření) by měla trvat nejméně 1 minutu. Pro každou 

činnost by se měly získat alespoň tři náměry. U svého měření s modulárním 

přesným analyzátorem 2260 jsem nejprve provedl tři měření osy x na pravé ruce v délce 20 

vteřin, aby celkové tři náměry pro danou osu byly 1 minuta. Poté jsem změnil polohu 

snímače pro měření os y a z. Pro každou osu byla opět stanovena tři měření po 20 vteřinách 

na stejné ruce. Totéž měření bylo provedeno i na ruce levé. Celé měření jsem provedl 2krát 

při práci s rukavicemi a 2krát při práci bez rukavic pro obě horní končetiny vystavené 

vibracím. Po skončení měření byla opět provedena vnitřní i vnější kalibrace přístroje. Takto 

jsem provedl 1/3-oktávovou frekvenční analýzu a získal efektivní hladiny vibrací na 

jednotlivých frekvencích od 6,3 Hz do 1250 Hz. 

 

 

 

Obrázek 21: Adaptéry k uchycení snímače [4] 

 

Přenos dat měření z analyzátoru do počítače 

 Pro zjištění naměřených hodnot a abychom pak s naměřenými údaji v příslušném 

programu mohli dále pracovat potřebujeme přenést naměřená data z analyzátoru do počítače. 

Zapneme počítač a počkáme na najetí systému Windows. Pro spuštění aplikací od firmy 

Brüel & Kjaer zasuneme do USB portu počítače připravený flash disk. Pro propojení 

analyzátoru s počítačem použijeme připravený spojovací kabel. Zapneme analyzátor a 

v nabídce Start/Programy spustíme aplikaci Evaluator type 7820-7821. Klikneme na ikonu 

„data capture“, ve vyjeté nabídce nastavíme požadovaný typ 2260 a klikneme na tlačítko 
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„další“. Na analyzátoru přeskočí režim řízení z místního ovládání na dálkové. Označíme si 

měření, se kterými chceme dále pracovat. Klikneme na tlačítko „dokončit“ a označené 

soubory s měřením se překopírují z analyzátoru do počítače, kde se zobrazí v námi 

otevřeném programu. Po vyvolání libovolného souboru, který má stejné označení jako 

příslušné měření v paměti analyzátoru, se nám zobrazí spektrum tohoto měření a můžeme 

s daty dále pracovat. 

 

Software Evaluator type 7820-7821 

 Obrazovka je rozdělena do tří částí. Na levé straně jsou zobrazena jednotlivá měření s 

příslušným označením. Pomocí kliknutí otevřeme příslušné měření a v pravé horní části se 

zobrazí údaje o měření (datum, čas, délka měření) a také příslušné naměřené hodnoty. 

V pravé spodní části je pak zobrazeno v grafu naměřené spektrum vibrací. Na svislé ose jsou 

znázorněny nevážené hladiny zrychlení vibrací. Vodorovná osa znázorňuje frekvence 

v rozsahu 6,3 – 1250 Hz. Modře vyznačená hodnota LLeq popisuje ekvivalentní hladiny 

vibrací. Zeleně označená hodnota LLFmax popisuje maximální špičkové hladiny vibrací. 

Červeně označená hodnota LLFmin popisuje minimální hladiny vibrací. Na obrázku číslo 22 

je zobrazen příklad spektra vibrací. 

 

   Obrázek 22: Ukázka spektra vibrací ze softwaru Evaluator type 7820-7821 
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 Naměřené hodnoty spektra vibrací následně převedeme do programu Microsoft Excel. 

Hodnoty LLeq pak nakopírujeme do připraveného programu vytvořeného Bc. Václavem 

Hovorkou. Pro jednu výslednou hodnotu souhrnné hladiny vibrací je zapotřebí tří náměrů u 

každé jednotlivé osy. Tento program vypočítá podle ČSN EN ISO 5349-1 a na základě 

získaných hodnot měření a uživatelem zadané doby expozice hodnotu denní expozice 

vibracím pro daný čas A(8) i souhrnnou hladinu vibrací Lvw.  

 

6.2.2 Analyzátor účinků vibrací na člověka typ 4447  

 Analyzátor účinků vibrací na člověka 4447 (VA 4447) je malý lehký přístroj určený 

pouze k měření vibrací. Můžeme měřit vibrace celotělové nebo vibrace přenášené na ruce. 

Přístroj je robustní, velmi odolný a konstruovaný, aby mohl být využíván v nehostinném 

průmyslovém prostředí. Uprostřed přístroje je barevný displej, kde lze zobrazit podrobnosti 

konfigurace i výsledné parametry vibrací. Velkým kladem analyzátoru 4447 oproti Observeru 

2260 je jeho jednoduchost. Obsluha přístroje se provádí pomocí čtyř tlačítek a umožňuje jeho 

ovládání už po minimální době zaškolení. Na obrázku číslo 23 je typ 4447 vyfocen už i 

s připojeným akcelerometrem přes LEMO kabel. 

 

 

    Obrázek 23: Analyzátor účinků vibrací na člověka typ 4447 propojený s akcelerometrem 
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 Rozměry a hmotnost typu 4447 jsou daleko menší než u přístroje Observer 2260. 

Velikost je 135x70x28 mm a hmotnost pouhých 260g včetně baterií. Uprostřed je barevný 

displej s rozlišením 124x124 pixelů. Paměť přístroje je 64kB, která přibližně odpovídá 750 

měřením. Zdrojem energie analyzátoru účinků vibrací na člověka 4447 jsou akumulátorové 

Li-ion baterie s kapacitou 3,7V/2000mA. Nabíjení baterií začne hned po připojení kabelu ke 

zdroji přes mini-USB port. Indikátor stavu baterie se zobrazuje v pravé horní části displeje. 

Pokud je baterie zcela nabitá, její výdrž stačí přibližně  3,5 hodinovému nepřetržitému měření. 

[9] 

 Po zapnutí přístroje můžeme v hlavní nabídce najít následující volby: 

• Setup: kde se měření nastavuje 

• Calibration (kalibrace): pomocí této volby se přístroj kalibruje 

• Meansure (měření): samotné měření 

• File manager (manažer souboru): operace s uloženými soubory 

• Shut down (vypnutí přístroje) 

 

 Analyzátor má dva analogové vstupy a jeden digitální vstup/výstup. Analogové vstupy 

se skládají z jedno-kanálového a tří-kanálového vstupu. Jedno-kanálový vstup je určen 

k měření v jednom směru s jedno-axiálním akcelerometrem. Tří-kanálový vstup je určen 

k simultánnímu měření ve všech třech směrech s tří-axiálním akcelerometrem. A právě 

měření ve všech třech směrech je jednoznačnou výhodou proti analyzátoru Observer 2260, 

který umožňuje měření pouze v jednom směru. Na obrázku číslo 24 jsou oba analogové 

vstupy zobrazeny. Levý vstup je pro měření s tří-axiálním akcelerometrem. Pravý vstup je 

jedno-kanálový. 

 

 

Obrázek 24: Analogové vstupy analyzátoru typu 4447 
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 Analyzátor typu 4447 obsahuje i bohaté příslušenství. Na obrázku číslo 25 je 

zobrazeno vše, s čím je přístroj dodáván. Při měření jsem především ocenil položku číslo 2. 

Jedná se o adaptéry, do kterých se pomocí šroubováku přichytí akcelerometr a které svým 

tvarem umožňují pracovníku provádět pracovní činnost bez výraznějších změn při měření. 

Tím se stává měření přesnější a věrohodnější. 

 

 

Obrázek 25: Analyzátor typu 4447 včetně příslušenství [4] 

 

1 - analyzátor účinků vibrací na člověka 4447 

2 – adaptéry k přichycení akcelerometru, šroubovák, včelí vosk, páska k uchycení 

3 – LEMO kabel k propojení analyzátoru s akcelerometrem 

4 – CD s ovladači a softwarem k analyzátoru 

5 – USB kabel k propojení analyzátoru s počítačem 

6 – napájecí adaptér 

7 – adaptér k měření celotělových vibrací 

8 – kalibrátor typ 4924 

 

 



 46

Nastavení přístroje  

 Před měřením se stejně jako u analyzátoru Observer 2260 nejprve připojí přes LEMO 

kabel vhodně vybraný akcelerometr. Pomocí potvrzovacího tlačítka se přístroj zapne a vyčká 

se najetí hlavní nabídky. Jak již bylo zmíněno, ovládání a nastavení přístroje typu 4447 je 

velmi jednoduché a zabere jen nepatrnou délku času ve srovnání s mnohem složitějším 

přístrojem Observer. Po najetí hlavní nabídky můžeme s přístrojem začít pracovat a vhodně si 

jej nastavit pro naše měření. Pomocí šipek najedeme v nabídce na volbu setup a zmáčknutím 

potvrzovacího tlačítka přístroje se dostaneme do nastavení. Níže je uvedeno nastavení, které 

bylo použito při měření v této diplomové práci.  

• Setup 

Transduces: Triaxial (měření vše tří os bazicentrické soustavy souřadnic) 

Weighting: Hand arm (měření pro vibrace přenášené na ruce) 

Logging: Enable (vytvoří časové průběhy vibrací) 

Display units: dB (zvolení jednotek) 

Transducer power: CCLD on (napájení snímače) 

Set time: time (nastavení času) 

               Date (nastavení data) 

Abouth: device 4447 

               HW version 1.4 

               FW version 3.0.1 

               Seriál number: 610410 

 
Kalibrace 

 Po nastavení přístroje se provede jeho kalibrace. Kalibraci u typu 4447 lze provést 

dvěma způsoby. První způsob je pomocí kalibrátoru a druhá možnost je manuální nastavení, u 

kterého musíme znát citlivost používaného akcelerometru při měření. Při první možnosti 

připevníme včelím voskem akcelerometr na kalibrátor (v našem případě na typ kalibrátoru 

4294) nejprve ve směru osy x. V nabídce „calibration transducer“ zvolíme „calibrator“ a 

podle požadavků přístroje kalibrujeme postupně všechny tři osy. Kalibrace každé jednotlivé 

osy trvá 12s. Po této kalibraci je přístroj připraven k měření. U manuální kalibrace zvolíme 

v nabídce „calibration transducer“ položku „manual“ Zvolíme si číslo akcelerometru pomocí 

šipek a potvrdíme volbu. Nastavíme první číslo citlivosti x. Hodnoty měníme pomocí šipek. 

Po nastavení potvrdíme a nastavíme i zbývající citlivosti y a z.  Typ 4447 umí uložit citlivost 

pěti akcelerometrů.   
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Měření 

 Pro měření s vibračním analyzátorem typu 4447 byly stejně jako u analyzátoru 

Observer 2260 použity adaptéry k přichycení akcelerometru zobrazené výše na obrázku číslo 

21. Shodné je rovněž i umístění akcelerometru při práci s akumulátorovým vrtacím kladivem 

podle ČSN EN ISO 5349-2. U analyzátoru 4447 jsem si mohl vybrat, zda budu měřit vibrace 

v jednom směru s jedno-axiálním akcelerometrem nebo vibrace ve třech směrech s tři-

axiálním akcelerometrem. Zvolil jsem druhou možnost a měření tím zkrátil o 2/3  celkového 

času. Pokud je analyzátor správně nastaven, kalibrován, a akcelerometr správně umístěn, 

dáme pracovníkovi pokyn k běžné pracovní činnosti s připraveným nástrojem. Měření jedné 

horní končetiny vystavené vibracím trvá 3x20 vteřin. Celková doba jednoho měření je jedna 

minuta. Zde jde vidět rozdílná doba měření s přístrojem 4447, kde lze měřit přenášení vibrací 

ve všech třech směrech najednou. Stejně dlouhé měření je i pro druhou horní končetinu. 

Měření jsem provedl jako u předešlého analyzátoru 2krát pro práci s antivibračními 

rukavicemi a 2krát pro práci prováděnou bez použití rukavic.  

 

Přenos dat měření z analyzátoru do počítače 

Pro přenos dat měření z analyzátoru do počítače musíme nejdříve použít instalační software, 

který nainstalujeme s připraveného CD nosiče dodaného společně s analyzátorem. Pro 

propojení počítače s analyzátorem potřebujeme kabel na jedné straně opatřen mini-USB 

konektorem, na straně druhé USB konektorem. Mini-USB konektor zastrčíme na boční straně 

do analyzátoru a USB konektor připojíme do zapnutého počítače. Bude detekováno nové 

zařízení. Po kliknutí na „4447 vibration explorer“ spustíme program určený pro přenos dat 

z typu 4447 a k organizaci měření a hodnocení účinků denního vystavení pracovníků 

vibracím. Pro uložení dat z analyzátoru klepneme na USB ikonu, tím budou všechna uložená 

data poslána do PC a uspořádána do pravé horní části obrazovky. S takto uloženými daty pak 

můžeme dále v programu pracovat. 

 

Software 4447 Vibration Explorer 2.0.1 

 Obrazovka je rozdělena do čtyř kvadrantů. Na obrázku číslo 26 je software zobrazen. 

Měření jsou v horní pravé části. Skupina měření je zobrazena v levé horní části obrazovky. 

Používá se pro výběr, kterou skupinu měření zobrazit pokud jich je více. Oblast uspořádání je 

v levé dolní části. Zde si můžeme jednotlivá měření přehledně rozdělit. Každému měření 

můžeme přiřadit osobu, která měření prováděla, a prováděnou činnost. V pravé dolní části se 

zobrazí naměřené hodnoty pro jednotlivé osy. 
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• RMS (Root Mean Square) - označuje časově zprůměrovanou váženou hladinu 

zrychlení 

• MTVV (maximum transient vibrafon value) – označuje maximální hodnotu průběžné 

RMS hodnoty vibrace, když se čas integrace rovní 1s. 

• Peak (maximální hodnota) – nazývá se jinak vrcholová hodnota, výkmit nebo špičková 

hodnota 

 

 
Obrázek 26: Ukázka softwaru Vibration Explorer 2.0.1 
 
 
 Nejdůležitější hodnotou, kterou vibrační analyzátor typu 4447 vypočítá na základě 

získaných hodnot měření a uživatelem zadané doby expozice, je hodnota denní expozice 

vibracím označována jako A(8). Tato hodnota je pro hodnocení vibrací jednou ze stěžejních. 

Hodnota A(8) udává denní expozici vibracím a odvozuje se ze souhrnné hodnoty vibrací a 

denní doby trvání expozice. Vzorec je uveden v kapitole číslo 2. Pro jednu výslednou hodnotu 

souhrnné hladiny vibrací uvedené ve vyhodnocení je použito tří náměrů, ze kterých je 

vypočten průměr. 

 Pokud je v přístroji nastavena funkce logování jako aktivní, pak se může 

zaznamenávat historie měření účinku vibrací na člověka ve vteřinových intervalech. To dává 

mnohem lepší obraz o emisi vibrací nebo jejich expozici. Na obrázku číslo 27 je uveden 

příklad časového průběhu.  
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Obrázek 27: Příklad časového průběhu 

 

6.3 Nejistota hodnocení vibrací 

 Při měření vibrací bude nejistota ovlivněna řadou činitelů vztahující se k jednotlivým 

měřením: 

• Přesností používaného analyzátoru 

• Správností kalibrace 

• Správně zvolenou metodou úchytu snímače vibrací 

• Vhodným umístěním snímače při měření 

• Hmotností snímače 

• Odchylkou od běžné pracovní činnosti 

• Změnou stavu používaného nářadí 

• Změnou polohy a vyvíjených sil 

• Změnou ve vlastnostech obráběných materiálů  

 

 

 

 

 

 



 50

7 Popis pracovní činnosti při experimentálním měření 

 
 Pro účely měření bylo zvoleno jako simulovaná pracovní činnost vyvrtání děr do 

betonových tvárnic umístěných pod sebou pomocí akumulátorového vrtacího kladiva 

pracovníkem (Jaroslav Motyčka – zaměstnanec VŠB-TUO pracovník údržby). Všechny 

betonové tvárnice pod sebou měly přibližně stejné rozměry 500x500x10mm. Simulovaná 

činnost byla při každém měření stejná za použití stejného typu pracovního nářadí a také byla 

prováděna totožným pracovníkem. Jak je výše zmíněno, měření bylo provedeno dvěma 

analyzátory, abych potvrdil přesnost měření. Měření bylo opakovaně uskutečněno 2krát pro 

měření expozice pracovníka vibracím při práci s antivibračními rukavicemi a 2krát pro práci 

bez rukavic. Přesné data měření jsou uvedena v následující tabulce 3. 

 

Označení měření Datum měření Popis měření 

měření 1 10.12.2009 měření expozice pravé ruky s ochrannými rukavice 

měření 2 18.2.2010 měření expozice levé ruky s ochrannými rukavice 

měření 3 25.2.2010 měření expozice obou rukou s ochrannými rukavicemi 

měření 4 11.3.2010 měření expozice obou rukou bez ochranných rukavic 

měření 5 18.3.2010 měření expozice obou rukou bez ochranných rukavic 

Tabulka 3: Data a popis měření 

 

 Měření bylo prováděno ve vnitřních prostorách Vysoké školy báňské, Fakulty 

bezpečnostního inženýrství. V následující tabulce číslo 4 jsou uvedeny podmínky prostředí na 

pracovním místě.  

místo měření vnitřní prostory fakulty bezpečnostního inženýrství 

teplota 22,6°C 

vlhkost vzduchu 45 % 

atmosférický tlak 988,5 bar 
Tabulka 4: Podmínky prostředí kde bylo měření prováděno 

  

 Na obrázku číslo 28 je vidět pracovník (Jaroslav Motyčka) při simulované pracovní 

činnosti, u které byla měření prováděna. Pod betonovými tvárnicemi je umístěna plechová 

schránka pro zamezení roznesení nečistot a prachu, které činností vznikly. Pracovník při 

simulované pracovní činnosti použil osobní ochranné pracovní prostředky v zájmu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
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Jednalo se o: 

• Ochranné pracovní plexisklové brýle 

• Mušlové chrániče sluchu 

• Roušku k ochraně dýchacích cest 

• Pracovní oděv  

• Pracovní obuv 

• Antivibrační rukavice 

 

 

Obrázek 28: Pracovník u prováděné pracovní činnosti, při které byly vibrace měřeny 
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7.1 Popis použitého pracovního nářadí 

 Při simulované činnosti pracovník používal pro vrtání děr akumulátorové vrtací 

kladivo označené DC213 společnosti DeWALT. Jedná se o vysoce profesionální nástroj 

špičkového výrobce ideální pro vrtání kotvících a montážních otvorů v betonu, cihlách a 

zdivu s průměrem od 4 do 20 mm. Mimořádně kompaktní design a umístění baterie v zadní 

části poskytuje vynikající vyvážení a optimální komfort. Uložení vnitřního mechanismu, 

který je připojen k vnější skříni pomocí pružných tlumicích prvků, významně snižuje vibrace, 

zmenšuje únavu obsluhy a umožňuje delší pracovní cykly. Základní technické údaje přístroje 

jsou uvedeny v tabulce číslo 5. 

výkon 300 W 

hmotnost (bez bateriového bloku) 2,2 kg 

napětí 18 V 

otáčky naprázdno 0-1100 ot/min 

otáčky při zátěži 0-800 ot/min 

energie rázu 2,1 J 

průměr objímky 54 mm 

Tabulka 5: Základní technické údaje přístroje 

 

typ baterie NiMH 

napětí 18 V 

kapacita 3,0 Ah 

hmotnost  1,0 kg 

Tabulka 6: Údaje o bateriovém bloku 

 

Obrázek 29: akumulátorové vrtací kladivo DC213 [30] 
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8 Zpracování a vyhodnocení naměřených hodnot 

 
 Tato kapitola je věnována zpracování a vyhodnocení naměřených hodnot při práci 

s vrtacím kladivem. Ke zpracování výsledků, které byly naměřeny, byly použity jednotlivé 

softwary k příslušným měřicím přístrojům. Jedná se o Vibration Explorer 2.0.1 pro naměřené 

hodnoty z analyzátoru typu 4447 a Evaluator type 7820-7821 pro data získaná analyzátorem 

Observer 2260. Kromě těchto softwarových aplikací byly rovněž výsledky měření 

transportovány do programu Microsoft Excel pro další zpracování. 

 

8.1 Frekvenční spektra 

 Pokud je nutné vědět frekvenční složení vibrací, provádí se tzv. frekvenční analýza. 

Výsledkem frekvenční analýzy jsou frekvenční spektra, která zobrazují podíl jednotlivých 

tónů v hluku nebo také harmonických složek v obecném signálu. Analyzátor typu 4447 

neumožňuje vytvářet frekvenční spektra. Následující grafy jsou proto vytvořeny z dat 

naměřených analyzátorem Observer 2260, ze kterého si potřebná data lze opatřit. Pomocí 

spekter můžeme odhalit frekvence, ve kterých je hladina zrychlení vibrací nejvyšší. 

 

 

Graf 5: Příklad frekvenčního spektra pravé ruky při práci v rukavicích 
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Graf 6: Příklad frekvenčního spektra levé ruky při práci bez rukavic 

 

 Na frekvenčních spektrech ve sloupcových grafech je znázorněn podíl jednotlivých 

frekvenčních složek vibrací přenášených na pravou ruku při práci s vrtacím kladivem. 

Modrou barvou je označena velikost ekvivalentní hladiny zrychlení naměřená ve směru osy x. 

Červenou barvou je označena velikost ekvivalentní hladiny zrychlení naměřená ve směru osy 

y. Zelená barva pak označuje velikost ekvivaletní hladiny zrychlení naměřená ve směru osy z. 

Při porovnání frekvenčních spekter pro práci bez a s rukavicemi je patrná jistá podobost. Při 

bližším pohledu je však patrné, že u pravé ruky při práci v rukavicích jsou u nižších frekvencí 

dominantní vibrace ve směru osy y a to od 10 Hz do 50Hz. Pro pravou ruku při práci bez 

rukavic dominantní směr nelze určit.    
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Graf 7: Příklad frekvenčního spektra levé ruky při práci v rukavicích 

 

 

Graf 8: Příklad frekvenční spektra levé ruky při práci bez rukavic 

 

 Frekvenční analýzu můžeme také zobrazit pomocí plošného grafu. Na plošných 

grafech lze lépe rozpoznat dominantní směry v jednotlivých frekvencích. Nevyhodou tohoto 

grafu je, že přesně nezobrazuje hodnoty všech tří os na jednotlivých frekvencích jako je tomu 

u grafu sloupcového. Na grafech číslo 7 a 8 jsou zobrazena frekvenční spektra u levé ruky při 

práci s vrtacím kladivem bez a s rukavicemi. U těchto grafů není patrná značná dominance 

jednoho ze tří měřených směrů os. 
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8.2 Výsledky měření 

 V následujících grafech jsou zobrazeny naměřené hodnoty souhrnné vážené hladiny 

vibrací. Sloupce mající modrou barvu představují měření s antivibračními rukavicemi při 

práci s vrtacím kladivem. Červené sloupce představují hodnoty naměřené při práci bez 

rukavic.  

 Podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací je přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce vyjádřený průměrnou 

souhrnnou váženou hladinou zrychlení Lvw,8h se rovná 123 dB. Pro expozici vibracím 

přenášeným na ruce po dobu dvaceti minut a kratší přípustný expoziční limit se rovná 137 dB.  

 

 

Graf 9: Porovnání měření při práci bez a s rukavicemi analyzátoru Observer u pravé ruky 

 

 

Graf 10: Porovnání měření při práci bez a s rukavicemi analyzátoru typu 4447 u pravé ruky 
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 Měření je také rozděleno podle měřících přístrojů. Oba použité analyzátory jsou  velmi 

přesné, a proto by se naměřené hodnoty neměly příliš lišit. Na grafech číslo 9 a 10 jsou 

uvedeny hodnoty pro pravou ruku. Je patrné, že výsledné hodnoty jsou velmi vysoké. Na 

základě vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, by podle všech naměřených hodnot byla práce s vrtacím kladivem pro nepřetržitou 

práci v osmihodinové pracovní době zařazena do 4. kategorie. 4. kategorie znamená vysoké 

riziko ohrožení zdraví, které nelze vyloučit ani při používání dostupných pracovních 

ochranných opatření. Všechny naměřené hodnoty totiž překročily 133 dB, a to ať už byly při 

práci použity antivibrační rukavice či nikoliv.  

 Pomocí softwarových aplikací můžeme určit čas, kdy bude překročena limitní hodnota 

123 dB. V tabulce číslo 7 jsou uvedeny hodnoty souhrnné vážené hladiny vibrací pro 

osmihodinovou pracovní dobu naměřené pro pravou ruku a délka doby práce, při které 

hladina vibrací přenášených na ruce ještě nepřekročí přípustný expoziční limit 123 dB. 

 

analyzátor měření 
souhrnná hladina vibrací 

[dB] 
délka práce  při nepřekročení 

123 dB [min]  
observer 2260 s rukavicemi 135,87 24 

observer 2260 s rukavicemi 136,26 22 

observer 2260 bez rukavic 136,4 21 

observer 2260 bez rukavic 136,12 23 

VA 4447 s rukavicemi 136,21 23 

VA 4447 s rukavicemi 135,44 27 

VA 4447 bez rukavic 136,85 19 

VA 4447 bez rukavic 135,91 24 

 Tabulka 7: Naměřené hodnoty souhrnné vážené hladiny vibrací pro pravou ruku  
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 V dalších dvou grafech číslo 11 a 12 jsou opět uvedeny hodnoty souhrnné vážené 

hladiny vibrací, tentokrát ale pro expozici levé ruky při práci s vrtacím kladivem. Grafy jsou 

opět rozděleny podle jednotlivých analyzátorů. Zajímavé je, že výsledné hodnoty ač nepatrně, 

jsou přece jen vyšší při měření u levé ruky, která přidržuje při práci boční rukojeť pracovního 

nástroje, než u pravé ruky, která drží rukojeť hlavní. 

 

 

Graf 11: Porovnání měření při práci bez a s rukavicemi analyzátoru Observer u levé ruky 

 

 

Graf 12: Porovnání měření při práci bez a s rukavicemi analyzátoru typu 4447 u plevé ruky 

 

  

 



 59

 V tabulce číslo 8 jsou uvedeny jednotlivé hodnoty souhrnné hladiny vibrací pro 

osmihodinovou pracovní dobu naměřený příslušnými přístroji pro expozici levé ruky 

vibracím. V posledním sloupci je také uvedená doba práce v minutách, kdy ještě nebyl 

překročen přípustný expoziční limit 123 dB pro jednotlivá měření. 

 

analyzátor měření 
souhrnná hladina vibrací 

[dB] 
délka práce  při nepřekročení 

123 dB [min]  
observer 2260 s rukavicemi 137,15 18 

observer 2260 s rukavicemi 136,94 19 

observer 2260 bez rukavic 137,86 15 

observer 2260 bez rukavic 137,11 18 

VA 4447 s rukavicemi 136,65 20 

VA 4447 s rukavicemi 135,43 27 

VA 4447 bez rukavic 135,36 27 

VA 4447 bez rukavic 137,12 18 

 Tabulka 8: Naměřené hodnoty souhrnné vážené hladiny vibrací pro levou ruku 

 

8.3 Porovnání měření s použitím a bez použití rukavic při práci 

 Měření bylo prováděno dvojím způsobem. Prvním způsob byl, že pracovník při práci 

s vrtacím kladivem použil při vrtaní děr do betonových tvárnic ochranné antivibrační 

rukavice. Druhý způsob měření byl proveden při totožné práci stejným pracovníkem bez 

použití rukavic. Na plošných grafech číslo 13 a 14 je výsledné porovnání naměřených hodnot.  

 

 

Graf 14: Srovnání hodnot pro pravou ruku při práci bez a s použitím rukavic 
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 Na grafu číslo 14 je zobrazeno porovnání hodnot pro pravou ruku. Modrou barvou 

jsou označeny hodnoty pro měření při práci bez rukavic. Červeně jsou zobrazeny naměřené 

hodnoty při práci s antivibračními rukavicemi. Rukavice by měly snižovat vibrace přenášené 

na ruce díky sve antivibrační gelové vložce, a proto by modrá barva v grafu označující práci 

bez rukavic měla být podle předpokladu nad barvou červenou. Při pohledu na graf je však 

patrné, že měření číslo 2 při práci bez rukavic s hodnotou souhrnné hladiny vibrací 136,12 dB 

je nižší, než hodnoty z meření číslo 2 (136,26 dB) a 3 (136,21 dB) s rukavicemi. 

 

 

Graf 15: Srovnání hodnot pro levou ruku při práci bez a s použitím rukavic 

 

 Na grafu číslo 15 je znázorněno porovnání naměřených hodnot pro levou ruku 

exponovanou vibracemi přenašenými na ruce při praci bez a s použitím antivibračních 

rukavic. Také z tohoto grafu vyplývá, že snížení účinku vibrací přenášených na ruce pomocí 

antivibračních rukavic nemusí být vždy zaručeno. Rozdíly v naměřených hodnotách jsou 

stejně jako v předcházejícím grafu číslo 14 opět nepříliš velké. Nejvyšší hodnota souhrnné 

vážené hladiny vibrací při práci bez rukavic je 137,86 dB pod měřením číslo 1. Nejnižší 

hodnota souhrnné hladiny vibrací při práci v antivibračních rukavicích je 135,43 dB. Rozdíl 

naměřené maximální hodnoty při práci bez rukavic a minimální hodnoty při práci v 

rukavicích je 2,43dB. Při pohledu na graf však napříkal měření číslo 3 bez rukavic má 

hodnotu nižší, než všechna měření levé ruky při práci v rukavicích. Například i měření číslo 2 

při práci bez rukavic má nepatrně nižší hodnotu souhrné hladiny vibrací než měření číslo 1 při 

práci s rukavicemi. 
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8.4 Závěrečné vyhodnocení a doporučená opatření 

 Naměřené hodnoty souhrné vážené hladiny vibrací jsou pro obě vystavené ruce velmi 

vysoké. Překvapivě nepatrně vyšší hodnoty byly naměřeny pro levou ruku u nastavitelné 

boční rukojeti akumulátorového vrtacího kladiva než u ruky pravé, která drží hlavní rukojeť 

nástroje. U obou rukou by byl podle Nařízení vlády č.148/2006 Sb. překročen přípustný 

expoziční limit 123 dB v rozmezí 18-27 minut při této práci, a to při provádění práce 

s ochrannými antivibračními rukavicemi nebo bez nich. Z měření vyplývá, že ochrana pomocí 

antivibračních rukavic nemusí být vždy efektivní. Při měření nebylo prokázáno snížení 

expozice vibracím při jejich používání. Jejich význam tak spočívá spíše v ochraně rukou před 

chladem a vlhkem. Podle výše uvedeného nařízení vlády je pro expozici vibracím 

přenášeným na ruce po dobu 20 minut a kratší přípustný expoziční limit roven 137 dB. 

Z měření plyne, že stanovení bezpečné doby denní expozice vibracím přenášeným na ruce při 

práci s akumulátorovým vrtacím kladivem, je 20 minut, ať jsou při práci rukavice použity 

nebo ne. V takovém časovém intervalu totiž nebude překročeno zmíněných 137 dB, při 

delším časovém úseku však podle měření nejde s určitostí dokázat, že nebude překročena 

limitní hodnota 123 dB.   

 Jako jediné učinné opatření pro ochranu zdraví pracovníků používajících při práci 

akumulátorové vrtací kladivo, je upravení pracovní doby tak, aby při osmihodinové pracovní 

době mohl nástroj využívat v maximálním čase 20 minut. Zároveň by každý pracovník, jehož 

ruce mohou být exponovány vibracím, měl být před nástupem do zaměstnání vyšetřen 

lékařem a měl by být poučen o riziku expozice vibracím přenášeným na ruce. Zaměstnavatel 

by také měl trvat na četnějších preventivních kontrolách u lékaře z důvodu výskytu nemocí 

z povolání, které vibrace způsobují.  
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9 Závěr 

 Diplomová práce byla zaměřena na vibrace přenášené na ruce při práci s ručním 

elektrickým nářadím při reálné expozici. Tato problematika je v dnešní době velmi závažná 

vzhledem k množství pracovníků používajících při práci vibrující nástroje a zároveň je také 

velmi podceňována, a to i vzhledem k prokazatelně škodlivým účinkům vlivu vibrací na 

lidský organismus. 

 První část práce je teoretická, věnována především vysvětlení podstaty vzniku vibrací 

spolu s uvedeným právním rámcem vztahujícím se k vibracím. Do této teoretické části byly 

rovněž zařazeny kapitoly zabývající se nemocemi z povolání, které vibrace přenášené na ruce 

způsobují a také opatřeními, která by mohla vést k jejímu snížení. 

 Praktická část se odvíjí především od měření, které bylo provedeno při vrtání děr 

pracovníkem do betonových tvárnic pomocí akumulátorového vrtacího kladiva. V úvodu 

praktické části jsou detailně popsány oba analyzátory použité při měření. Tento popis 

obsahuje i návod k nastavení použitých analyzátorů společně s popisem softwarových 

aplikací využívaných pro zobrazení hodnot v PC. V praktické části je uveden popis pracovní 

činnosti a pracovního místa, kde byla měření prováděna. V poslední části jsou naměřené 

hodnoty vyhodnoceny v souladu s platným právním rámcem a jsou také navržena opatření pro 

ochranu zdraví pracovníků. 

 Celý proces od osvojení si práce s oběmi měřícími přístroji až po konečné 

vyhodnocení naměřených výsledků byl velmi časově i znalostně náročný. Zejména práce 

s multifunkčním analyzátorem Observer 2260 je velmi složitá a trvalo delší dobu, než jsem si 

byl při měření jist správností. Minimální rozdíly mezi výslednými hodnotami však dokazují, 

že měření byla provedena poctivě a přesně. Při zpracovávání této diplomové práce jsem získal 

spoustu nových poznatků a zkušeností, které případně mohu v budoucnosti využít.  

 Naměřené hodnoty, které byly měřením doloženy, jsou pro lidský organismus velmi 

škodlivé. Při současném stavu poznání a díky platnému právnímu rámci se jako jediné možné 

ochranné opatření jeví omezení expozice těmto vibracím při práci s vrtacím kladivem na 

maximální dobu 20 minut při osmihodinové pracovní směně. Jedině při takovém opatření 

nebude překročen stanovený přípustný expoziční limit. Avšak ani při dodržování tohoto 

opatření nelze zcela vyloučit možný výskyt nemocí z povolání. Proto by měly být u 

pracovníků vystavených vibracím přenášeným na ruce zavedeny častější preventivní 

prohlídky u lékaře. Opakovaným měřením byl také zpochybněn vliv antivibračních rukavic na 

snížení přenosu vibrací. 
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Příloha A: V tabulce je uvedeno nastavení analyzátoru observer 2260 a hodnoty spektra 

osy x prvního ze tří náměru expozice pravé ruky při práci bez rukavic z měření 18.3.2010 

Instrument:   2260 
Application:   BZ7219 version 1.1 
Start Time:   18.03.2010 12:59:12 
End Time:   18.03.2010 12:59:32 
Elapsed Time:   0:00:20 
Bandwidth:   1/3 Octave 
Peaks Over:   170,0 dB 
Range:   90,2-170,2 dB 
  Time Frequency 
Broad-band measurements: S F I A L 
Broad-band statistics: F A 
Octave measurements: F L 
Instrument Serial Number:    2361207 
Microphone Serial Number:     
Input:   Microphone 
Pol. Voltage:   0 V 
S. I. Correction:   Frontal 
Calibration Time:    18.03.2010 09:45:22 
Calibration Level:   140,0 dB 
Sensitivity:   -66,3 dB 

ZF0023:   Not used 
Frequency [Hz] LLeq [dB ] LLFmax [dB ] LLFmin [dB ] 
6,30 110,36 116,16 100,37 
8 112,02 118,23 99,21 
10 111,62 118,06 103,22 
12,50 127,21 128,86 122,11 
16 125,4 132,4 118 
20 115,3 123,23 105,67 
25 120,69 128,47 114,91 
31,50 120,31 127,82 112,41 
40 123,21 128,28 119,57 
50 125,74 135,36 119,64 
63 134,78 143,54 129,85 
80 137,6 144,39 131,31 
100 132,87 145,12 125,17 
125 136,94 142,2 123,01 
160 139,49 144,74 127,65 
200 141,66 146,98 128,4 
250 142,55 147,64 131,2 
315 144,02 147,59 133,23 
400 142,53 149,13 134,03 
500 140,74 146,45 134,15 
630 142,88 146,1 132,61 
800 143,09 147,47 134,57 
1000 141,45 144,9 133,26 
1250 135,77 140,17 121,12 
A 149,53 152,62 140,32 

L 152,79 156,35 144,52 

 



 

 

V tabulce je uvedeno nastavení analyzátoru observer 2260 a hodnoty spektra osy x druhého ze 

tří náměru expozice pravé ruky při práci bez rukavic z měření 18.3.2010 

Instrument:   2260 
Application:   BZ7219 version 1.1 
Start Time:   18.03.2010 12:59:37 
End Time:   18.03.2010 12:59:57 
Elapsed Time:   0:00:20 
Bandwidth:   1/3 Octave 
Peaks Over:   170,0 dB 
Range:   90,2-170,2 dB 
  Time Frequency 
Broad-band measurements: S F I A L 
Broad-band statistics: F A 
Octave measurements: F L 
Instrument Serial Number:    2361207 
Microphone Serial Number:     
Input:   Microphone 
Pol. Voltage:   0 V 
S. I. Correction:   Frontal 
Calibration Time:    18.03.2010 09:45:22 
Calibration Level:   140,0 dB 
Sensitivity:   -66,3 dB 

ZF0023:   Not used 
Frequency [Hz] LLeq [dB ] LLFmax [dB ] LLFmin [dB ] 
6,30 110,28 118,49 96,74 
8 110,14 118,28 97,64 
10 109,01 114,97 101,89 
12,50 123,35 127,19 114,13 
16 119,21 125,28 108,85 
20 115,3 121,7 105,65 
25 122,91 131,24 114,6 
31,50 116,9 123,23 110,59 
40 120,96 126,48 113,65 
50 125,76 133,09 116,27 
63 136,16 141,69 128,93 
80 135,64 144,86 127,96 
100 135,1 147,59 122,61 
125 137,39 143,16 126,66 
160 137,89 147,43 125,11 
200 141,3 146,97 130,07 
250 143,33 147,76 131,42 
315 143,66 148,56 139,09 
400 142,19 150,13 135,5 
500 140,53 148,11 135,4 
630 142,21 146,96 135,16 
800 143,05 146,03 137,84 
1000 140,83 144,49 136,79 
1250 134,6 139,75 127,42 
A 149,12 154,5 145,21 

L 152,48 158,39 148,53 

 



 

 

V tabulce je uvedeno nastavení analyzátoru observer 2260 a hodnoty spektra osy x třetího ze 

tří náměru expozice pravé ruky při práci bez rukavic z měření 18.3.2010 

Instrument:   2260 
Application:   BZ7219 version 1.1 
Start Time:   18.03.2010 13:00:00 
End Time:   18.03.2010 13:00:20 
Elapsed Time:   0:00:20 
Bandwidth:   1/3 Octave 
Peaks Over:   170,0 dB 
Range:   90,2-170,2 dB 
  Time Frequency 
Broad-band measurements: S F I A L 
Broad-band statistics: F A 
Octave measurements: F L 
Instrument Serial Number:    2361207 
Microphone Serial Number:     
Input:   Microphone 
Pol. Voltage:   0 V 
S. I. Correction:   Frontal 
Calibration Time:    18.03.2010 09:45:22 
Calibration Level:   140,0 dB 
Sensitivity:   -66,3 dB 

ZF0023:   Not used 
Frequency [Hz] LLeq [dB ] LLFmax [dB ] LLFmin [dB ] 
6,30 100,56 117,57 95,43 
8 98,86 115,5 96,37 
10 103,82 115,5 102,62 
12,50 126,69 128,61 124,95 
16 117,31 125 114,22 
20 108,86 119,01 102,55 
25 117,12 120,75 111,38 
31,50 112,88 116,38 109,04 
40 120,08 124,06 114,95 
50 123,91 131,15 118,83 
63 136,13 144,11 133,43 
80 133,44 140,39 128,82 
100 128,03 135,13 122,27 
125 137,2 139,43 129,87 
160 135,95 140,39 132,44 
200 141,17 145,16 136,37 
250 144,35 145,98 141,82 
315 144,47 146,4 141,83 
400 141,42 144,06 138,14 
500 140,05 142,51 137,05 
630 143,46 145,76 141,2 
800 143,81 145,68 141,61 
1000 140,89 143,67 138,86 
1250 134,56 138,74 132,25 
A 149,4 150,9 147,83 

L 152,67 153,92 151,45 

 



 

 

V tabulce je uvedeno nastavení analyzátoru observer 2260 a hodnoty spektra osy y prvního ze 

tří náměru expozice pravé ruky při práci bez rukavic z měření 18.3.2010 

Instrument:   2260 
Application:   BZ7219 version 1.1 
Start Time:   18.03.2010 13:01:00 
End Time:   18.03.2010 13:01:20 
Elapsed Time:   0:00:20 
Bandwidth:   1/3 Octave 
Peaks Over:   170,0 dB 
Range:   90,2-170,2 dB 
  Time Frequency 
Broad-band measurements: S F I A L 
Broad-band statistics: F A 
Octave measurements: F L 
Instrument Serial Number:    2361207 
Microphone Serial Number:     
Input:   Microphone 
Pol. Voltage:   0 V 
S. I. Correction:   Frontal 
Calibration Time:    18.03.2010 09:45:22 
Calibration Level:   140,0 dB 
Sensitivity:   -66,3 dB 

ZF0023:   Not used 
Frequency [Hz] LLeq [dB ] LLFmax [dB ] LLFmin [dB ] 
6,30 100,4 106,02 97,45 
8 100,01 106,08 94,42 
10 103,12 107,89 100,97 
12,50 121,94 124,15 113,88 
16 113,65 119,83 105,82 
20 105,26 112,52 100,8 
25 120,31 125,88 112,29 
31,50 114,27 118,7 106,63 
40 121,53 125,44 116,65 
50 124,42 131,15 117,92 
63 134,32 142,26 127,37 
80 133,34 141,25 127,99 
100 135,11 141,19 128,7 
125 142,71 146,85 137,3 
160 141,41 145,87 137,09 
200 142,98 148,12 138,62 
250 145 148,54 142,52 
315 148,19 151,33 144,8 
400 147,13 151,53 141,79 
500 145,6 149,05 140,3 
630 145,91 148,22 142,85 
800 146,6 149,19 143,83 
1000 142,91 147,39 139,66 
1250 142,49 146,11 138,64 
A 154,58 156,53 152,74 

L 156,72 159,14 154,59 

 



 

 

V tabulce je uvedeno nastavení analyzátoru observer 2260 a hodnoty spektra osy y druhého ze 

tří náměru expozice pravé ruky při práci bez rukavic z měření 18.3.2010 

Instrument:   2260 
Application:   BZ7219 version 1.1 
Start Time:   18.03.2010 13:01:24 
End Time:   18.03.2010 13:01:44 
Elapsed Time:   0:00:20 
Bandwidth:   1/3 Octave 
Peaks Over:   170,0 dB 
Range:   90,2-170,2 dB 
  Time Frequency 
Broad-band measurements: S F I A L 
Broad-band statistics: F A 
Octave measurements: F L 
Instrument Serial Number:    2361207 
Microphone Serial Number:     
Input:   Microphone 
Pol. Voltage:   0 V 
S. I. Correction:   Frontal 
Calibration Time:    18.03.2010 09:45:22 
Calibration Level:   140,0 dB 
Sensitivity:   -66,3 dB 
ZF0023:   Not used 
Frequency [Hz] LLeq [dB ] LLFmax [dB ] LLFmin [dB ] 
6,30 105,19 111,39 99,6 
8 101,52 107,66 96,34 
10 102,85 108,07 99,11 
12,50 120,22 123,21 113,45 
16 113,58 116,85 108,63 
20 108,08 116,35 100,35 
25 120,13 127,14 112,04 
31,50 115,58 120,31 109,33 
40 123,76 129,35 116,84 
50 127,13 132,72 120,7 
63 132,79 138,76 124,51 
80 136,19 142,4 125,71 
100 135,56 141,57 126,88 
125 140,11 144,61 131,87 
160 141,11 146,85 130,2 
200 143,08 147,88 135,59 
250 145,27 149,92 134,28 
315 147,25 151,26 143,28 
400 145,65 151,62 140,88 
500 143,39 147,94 138,96 
630 143,86 147,93 137,39 
800 145,58 150,56 140,87 
1000 142,92 148,12 138,62 
1250 142,42 147,59 136,17 
A 154,11 157,54 151,03 

L 156,01 159,44 152,56 

 



 

 

V tabulce je uvedeno nastavení analyzátoru observer 2260 a hodnoty spektra osy y třetího ze 

tří náměru expozice pravé ruky při práci bez rukavic z měření 18.3.2010 

Instrument:   2260 
Application:   BZ7219 version 1.1 
Start Time:   18.03.2010 13:01:49 
End Time:   18.03.2010 13:02:09 
Elapsed Time:   0:00:20 
Bandwidth:   1/3 Octave 
Peaks Over:   170,0 dB 
Range:   90,2-170,2 dB 
  Time Frequency 
Broad-band measurements: S F I A L 
Broad-band statistics: F A 
Octave measurements: F L 
Instrument Serial Number:    2361207 
Microphone Serial Number:     
Input:   Microphone 
Pol. Voltage:   0 V 
S. I. Correction:   Frontal 
Calibration Time:    18.03.2010 09:45:22 
Calibration Level:   140,0 dB 
Sensitivity:   -66,3 dB 

ZF0023:   Not used 
Frequency [Hz] LLeq [dB ] LLFmax [dB ] LLFmin [dB ] 
6,30 106,41 113,1 99,36 
8 105,26 110,87 98,23 
10 105,44 110,8 100,88 
12,50 118,96 122,8 107,57 
16 112,73 119,67 104,94 
20 107,05 115,06 101,31 
25 116,42 122,47 109,03 
31,50 113,64 120,75 107,79 
40 121,71 128,85 114,39 
50 128,04 132,95 120,3 
63 131,93 139,96 125,65 
80 134,45 142,41 125,77 
100 134,65 140,82 127,45 
125 138,9 145,2 130,19 
160 139,05 145,36 131,85 
200 143,14 146,06 136,07 
250 144,54 149,13 136,64 
315 145,97 151,35 140,66 
400 143,95 149,04 139,22 
500 142,39 146,94 139,29 
630 142,66 146,32 139,04 
800 144,75 149,14 140,64 
1000 141,53 146,77 137,11 
1250 141,6 146,42 136,69 
A 153,37 156,16 150,62 

L 155,11 158,25 152,53 

 



 

 

V tabulce je uvedeno nastavení analyzátoru observer 2260 a hodnoty spektra osy z prvního ze 

tří náměru expozice pravé ruky při práci bez rukavic z měření 18.3.2010 

Instrument:   2260 
Application:   BZ7219 version 1.1 
Start Time:   18.03.2010 13:02:36 
End Time:   18.03.2010 13:02:56 
Elapsed Time:   0:00:20 
Bandwidth:   1/3 Octave 
Peaks Over:   170,0 dB 
Range:   90,2-170,2 dB 
  Time Frequency 
Broad-band measurements: S F I A L 
Broad-band statistics: F A 
Octave measurements: F L 
Instrument Serial Number:    2361207 
Microphone Serial Number:     
Input:   Microphone 
Pol. Voltage:   0 V 
S. I. Correction:   Frontal 
Calibration Time:    18.03.2010 09:45:22 
Calibration Level:   140,0 dB 
Sensitivity:   -66,3 dB 

ZF0023:   Not used 
Frequency [Hz] LLeq [dB ] LLFmax [dB ] LLFmin [dB ] 
6,30 108,4 116,38 97,22 
8 104,35 110,88 95,96 
10 109,52 116,33 101,56 
12,50 126,09 128,88 119,37 
16 121,37 127,2 112,71 
20 113,87 123,27 105,08 
25 119,86 123,33 113,42 
31,50 115,84 119,7 110,12 
40 119,21 123,73 113,3 
50 121,97 128,92 114,94 
63 133,21 140,28 118,38 
80 135,57 141,73 119,16 
100 127,42 138,85 117,69 
125 131,88 136,57 117,85 
160 130,59 139,98 118,96 
200 133,45 140,04 122,53 
250 140,43 144,52 128,65 
315 145,49 148,14 137,23 
400 147,59 151,22 140,98 
500 148,24 151,46 142,94 
630 149,64 152,63 141,79 
800 148,38 152,73 142,59 
1000 146,62 149,19 140 
1250 142,7 145,66 133,91 
A 154,25 156,13 148,02 

L 156,29 158,25 150 

 



 

 

V tabulce je uvedeno nastavení analyzátoru observer 2260 a hodnoty spektra osy z druhého ze 

tří náměru expozice pravé ruky při práci bez rukavic z měření 18.3.2010 

Instrument:   2260 
Application:   BZ7219 version 1.1 
Start Time:   18.03.2010 13:03:05 
End Time:   18.03.2010 13:03:25 
Elapsed Time:   0:00:20 
Bandwidth:   1/3 Octave 
Peaks Over:   170,0 dB 
Range:   90,2-170,2 dB 
  Time Frequency 
Broad-band measurements: S F I A L 
Broad-band statistics: F A 
Octave measurements: F L 
Instrument Serial Number:    2361207 
Microphone Serial Number:     
Input:   Microphone 
Pol. Voltage:   0 V 
S. I. Correction:   Frontal 
Calibration Time:    18.03.2010 09:45:22 
Calibration Level:   140,0 dB 
Sensitivity:   -66,3 dB 

ZF0023:   Not used 
Frequency [Hz] LLeq [dB ] LLFmax [dB ] LLFmin [dB ] 
6,30 104,11 112 95,11 
8 99,1 104,14 95,25 
10 105,94 111,3 101,83 
12,50 126,81 129,08 123,06 
16 118,45 124,82 112,1 
20 109,6 116,91 102,99 
25 118,66 122,72 113,79 
31,50 112,76 117,73 107,57 
40 117,71 123,62 111,08 
50 119,12 128,06 112,57 
63 133,02 138,81 120,57 
80 131,87 139,62 120,42 
100 125,4 137,8 115,87 
125 132,64 137,22 122,4 
160 129,24 136,7 121,53 
200 131,65 138,93 125,05 
250 141,02 144,27 130,65 
315 146,07 149,3 141,36 
400 145,73 148,69 142,4 
500 147,22 153,09 143,68 
630 150,05 152,77 145,17 
800 146,84 149,4 143,87 
1000 146,65 149,57 143,19 
1250 142,77 146,17 136,75 
A 153,84 155,71 151,22 

L 155,81 157,37 153,03 

 



 

 

V tabulce je uvedeno nastavení analyzátoru observer 2260 a hodnoty spektra osy z třetího ze 

tří náměru expozice pravé ruky při práci bez rukavic z měření 18.3.2010 

Instrument:   2260 
Application:   BZ7219 version 1.1 
Start Time:   18.03.2010 13:03:29 
End Time:   18.03.2010 13:03:49 
Elapsed Time:   0:00:20 
Bandwidth:   1/3 Octave 
Peaks Over:   170,0 dB 
Range:   90,2-170,2 dB 
  Time Frequency 
Broad-band measurements: S F I A L 
Broad-band statistics: F A 
Octave measurements: F L 
Instrument Serial Number:    2361207 
Microphone Serial Number:     
Input:   Microphone 
Pol. Voltage:   0 V 
S. I. Correction:   Frontal 
Calibration Time:    18.03.2010 09:45:22 
Calibration Level:   140,0 dB 
Sensitivity:   -66,3 dB 

ZF0023:   Not used 
Frequency [Hz] LLeq [dB ] LLFmax [dB ] LLFmin [dB ] 
6,30 105,73 113,64 91,6 
8 100,93 108,25 93,39 
10 104,6 110,75 97,04 
12,50 123,8 128,37 106,29 
16 116,13 123,34 107,49 
20 110,24 117,13 104,22 
25 119,81 125,79 113,99 
31,50 112,04 117,09 106,58 
40 116,48 121,79 109,17 
50 122,34 127,34 115,67 
63 132,55 136,11 118,89 
80 130,8 140,99 122,41 
100 125,01 137,77 116,95 
125 130,87 135,91 120,72 
160 127,35 135,23 121,01 
200 128,77 136,9 123,39 
250 141,5 145,17 132,75 
315 145,4 148,5 139,14 
400 144,86 148,48 140,21 
500 147,17 151,74 141,34 
630 149,55 152,09 144,89 
800 145,8 148,96 142,35 
1000 146,21 149,35 142,16 
1250 142,03 145,75 136,06 
A 153,21 155,18 149,63 

L 155,23 157,14 151,26 

 



 

 

Příloha B: 

V tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty analyzátoru VA 4447 ze tří měření expozice pravé 

ruky při práci bez rukavic z měření 18.3.2010  

Identification 

Measurement 

01 

Measurement 

02 

Measurement 

03 

RMS X 130,9324956 132,1527469 131,0873996 

RMS Y 133,999219 132,9653819 132,156606 

RMS Z 126,9978333 127,0811956 126,5895191 

RMS VTV 136,2858106 136,1612819 135,2937784 

RMS AUX 1 1 1 

Peak X 146,3887694 152,4510283 150,5542882 

Peak Y 147,2510864 144,9088179 145,9777049 

Peak Z 142,2055135 148,7958843 149,7728557 

Peak AUX 1 1 1 

CF X 5,926 10,349 9,404 

CF Y 4,598 3,955 4,909 

CF Z 5,759 12,182 14,426 

CF AUX NA NA NA 

MTVV X 132,5994632 134,2128723 133,4449172 

MTVV Y 136,9107747 134,0983122 133,1477905 

MTVV Z 128,8829464 131,9045649 130,6543699 

A(1) 127,254 127,13 126,262 

A(4) 133,275 133,15 132,283 

A(8) 136,285 136,161 135,293 

SEAT (RMS) / / / 

SEAT (VDV) / / / 

Factor X 1 1 1 

Factor Y 1 1 1 

Factor Z 1 1 1 

Factor AUX 1 1 1 

Weighting Hand-arm Hand-arm Hand-arm 

Unit dB re. 1um/s2 dB re. 1um/s2 dB re. 1um/s2 

Elapsed time 0:00:22 0:00:23 0:00:21 

Start Time 18.3.2010 9:59 18.3.2010 9:59 18.3.2010 10:00 

Serial no. 610410 610410 610410 

Used 

transducer 1 1 1 

Transducer Triaxial Triaxial Triaxial 

Overload No No No 

Underrange No No No 

 


