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 Bakalářská práce se zabývá působením hluku a vibrací na obsluhu mobilních jeřábů. 

Zabývá se celotělovými vibracemi, působící v kabině jeřábníka ze sedadla a vibracemi 

působící na ruce, přenášených z ovládacích pák obsluhy. Expozice hlukem a vibracemi je  

provedena v reálných podmínkách provozu, včetně provedení potřebných měření v souladu s 

příslušnými mezinárodními standardy. Práce poukazuje na působení těchto nepříznivých vlivů 

na zdraví člověka. Uvedeny jsou i základní poznatky o hluku a vibracích. Z výsledných 

naměřených hodnot jsou vyvozeny závěry a navrţení optimalizace prevence. 
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operator. It deals with the noise and fullbody vibrations acting from the seat place in the crane 
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of vibrations on the hand. Noise and vibration exposure is made in real operating conditions 
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1 Úvod 
 Hluk a vibrace - jeden z nejméně příznivých faktorů, ovlivňující negativně ţivotní a 

zejména pracovní prostředí. Hluk je vedle daleko hmatatelnějšího znečišťování ovzduší a vod 

jedním z nebezpečí přijatelného ţivotního prostředí. Pouze zdánlivě je hluk méně nebezpečný 

neţ znečišťování chemická, ale jeho nebezpečnost byla zdravotně prokázána i v případech, 

kdy se nejedná o zmenšení citlivosti sluchu nebo přímo hluchotu. Slyšení je pro člověka 

jedním z nejbohatších zdrojů informací. Jednou z nejzávaţnějších vlastností zvuku je, ţe se 

šíří do poměrně velkých vzdáleností, přitom jak vzduchem, kapalinou i pevnou látkou. 

Kritickou podstatou hluku je, ţe jiţ takto vytvořený hluk se nedá nijak zastavit. Dalším 

nebezpečným faktorem pracovního prostředí jsou vibrace, které nemají o moc příznivější 

účinky na zdraví člověka. Nejenţe ovlivňují zdraví člověka, ale negativně také působí na 

ţivotnost strojů a nářadí, bez kterých se člověk v pracovní prostředí dnes neobejde. 

 

 Problematika hluku a vibrací se vyskytuje v mnohem větší míře a účinnost těchto 

faktorů na zdraví člověka je mnohdy podceňována. Proto jsem se rozhodl zabývat se touto 

problematikou a přiblíţit se k moţné prevenci oněch nepříznivých faktorů. 

 

 Má bakalářská práce se zabývá hodnocením hluku a vibrací obsluhy těţkých strojů, 

konkrétně obsluhy automobilního jeřábu. S rostoucím vývojem techniky se ţádná průmyslová 

oblast bez takovýchto strojů stěţí obejde, proto by měl být kladen důraz na moţné účinky a 

dopady na zdraví člověka. I přes to, ţe s rostoucí technizací a stále přísnějšími nároky, jsou 

snahy tento negativní jev co nejvíce eliminovat, v nejlepším případě odstranit, je potřeba tento 

faktor nepodcenit a stále kontrolovat. 

 

 Cílem mé práce je posoudit, v jak velké míře je obsluha jeřábu vystavena nepříznivým 

faktorům vibrací a hluku. Výsledné hodnoty pak dále zpracovat, vyhodnotit a navrhnout 

optimalizaci prevence. 
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2 Hluk 

2.1 Hluk jako znečišťující faktor životního a pracovního prostředí 

 Hlukem se rozumí kaţdý zvuk, který má rušivý nebo obtěţující charakter a nepříznivě 

působí na lidský organismus. Rostoucí technizace našeho ţivota a stálé vylepšování strojních 

zařízení, vylehčování stavebních a strojních konstrukcí a úsporou materiálu, má za následek 

rostoucí znečišťování ţivotního a pracovního prostředí hlukem. V programech ochrany 

prostředí, které realizují vyspělé státy světa, se řadí hluk zpravidla za znečištění ovzduší a 

ochranu povrchových vod. Hlučnost v nepřekračující míře roste a nejen, ţe překračuje 

v podstatném počtu případů hranici zdravotní únosnosti, ale v mnohých případech se stává 

nekontrolovatelnou v tom smyslu, ţe se vymyká technicko-ekonomickým moţnostem udrţet 

rostoucí hlučnost prostředí pod přijatelnou hranicí. Tak jak spěje doba, tak se časem vytvářejí 

nové a nové technologie, stroje, přístroje, nářadí, byť člověku ulehčující pracovní činnost, ale 

zároveň škodlivé pro ţivotní prostředí.  

  

 Hlavní zdroje hluku: 

1. dopravní hluk - automobilová, kolejová a letecká doprava 

2. hluk v pracovním prostředí - ruční mechanizované nářadí (motorové pily, pneumatická 

kladiva apod.), důlní stroje, hutnictví, strojírenství (obráběcí stroje), textilní průmysl 

(tkalcovské stavy), vzduchotechnická zařízení, mobilní zařízení, zemědělství, lesnictví aj. 

3. hluk související s bydlením - vestavěné technické vybavení domu (výtahy, trafa, kotelny), 

sanitárně-technické vybavení domu (koupelny, WC), činnost osob v bytě (hovor, rozhlas, TV, 

vysavač, kuchyňské stroje, myčky, pračky aj.) 

4. hluk související s trávením volného času - kulturní a společenská zařízení (divadla, kina, 

koncertní sály, poutě aj.), sportovní zařízení (např. hřiště, bazény, střelnice), individuální 

reprodukce a poslech hudby (přehrávače s reproduktory nebo sluchátky). [16] 

 

2.2 Škodlivost hluku na člověka 

 Nebezpečnost hluku, jako kaţdého neţádoucího zvuku spočívá v tom, ţe lidský 

organizmus nemá prakticky proti působní akustických signálů významnější ochranné funkce.  

 Podstatou poškození sluchového aparátu jsou z fyziologického hlediska zprvu 

přechodné a posléze trvalé funkční a morfologické změny smyslových a nervových buněk 



- 3 - 

Cortiho orgánu vnitřního ucha. Poškození sluchu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice 

hluku v závislosti na výši ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového 

postiţení existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených s 

vyšší hlukovou zátěţí - např. u lidí ţijících v těsné blízkosti frekventovaného letiště nebo 

velmi rušných komunikací. [16] 

 Hluk je mimořádně škodlivý po stránce: 

- Biologické: Působí vypětí nervové soustavy, vyvolává neurovegetativní 

poruchy, zvýšení krevního tlaku. Zvláštní kapitolu tvoří poškození 

sluchového ústrojí při dlouhodobém pobytu v hlučném prostředí. 

- Ekonomické: Nadměrná hluková expozice sniţuje kvalitu a produktivitu 

práce, zvyšuje nemocnost. [19] 

 

2.3 Zvuk a jeho podstata 

 Mechanické vlnění pruţného prostředí v kmitočtovém rozsahu normálního lidského 

sluchu nazýváme zvukem. Rozruch v prostředí se šíří zvukovými vlnami. U plynů a kapalin je 

toto vlnění prostředí podélné (longitudinální), u látek tuhých se vyskytuje za určitých 

okolností mimo vlnění podélného i vlnění příčné (transverzální). 

 Akustické vlnění postupuje od zdroje zvuku ve vlnoplochách, směr jeho šíření určuje 

zvukový paprsek (obr. 2.1). Vlnění se projevuje periodickým zhušťováním a zřeďováním 

prostředí, kde vlnoplochy jsou plochy se stejným okamţitým stavem veličin popisujících toto 

pole, a zvukový paprsek je vţdy kolmý k vlnoplochám. [15] 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1: Šíření vlnění ve volném 

prostoru 
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2.4 Základní akustické principy 

Decibel – Vzhledem k širokému rozsahu akustických tlaků, které mohou být zachyceny 

lidským sluchovým systémem, je účelnější pouţít decibelů ve formě logaritmické stupnice. 

Na základě této stupnice týkající se hladiny akustického tlaku představuje 0 dB práh 

slyšitelnosti (20 µPa) a 120 dB práh bolestivosti, to znamená maximum (20 Pa). 

 Nelze pouţít běţná aritmetická pravidla a lineární stupnice, protoţe decibely není 

moţno tímto způsobem sčítat. Například při kombinaci dvou hluků o stejné zvukové hladině 

je dosaţen výsledný nárust o 3dB. To představuje zdvojení akustické intenzity hluku za 

předpokladu, ţe jejich sloučení odpovídá nezávislým (náhodným hlukům). 

 

50 dB + 50 dB ≈ 53 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2: Stupnice zvukových hladin 

 

A – vážený decibel – Sluchový systém není rovnoměrně citlivý na všechny zvukové 

frekvence. Je třeba vzít v úvahu, ţe tóny o některých frekvencích jsou vnímány více neţ o 

jiných frekvencích. Pokud měříme komplexní hluk, například celkový hluk okolního 

prostředí, měření frekvence je nejjednodušší postup při posuzování důleţitosti jednotlivých 
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frekvenčních sloţek hluku v jedné číselné hodnotě. Nejčastěji pouţívané je váţení filtrem A 

pro zjištění přibliţné frekvence odpovědi lidského sluchového systému. Nicméně existují i 

jiné křivky závislosti, které se pouţívají ve specifických aplikacích. 

 

Ekvivalentní hladina zvuku – Ekvivalentní hladina zvuku se pouţívá k charakteristice 

kolísavé hladiny zvuku jedinou hodnotou. Tato hodnota reprezentuje stejné mnoţství energie 

(nebo hladiny zvuku), která by mohla být produkovaná rovnoměrným zvukem. Ekvivalentní 

hladina zvuku musí být vţdy spojena s údajem o trvání měřící periody. Vyjádřená jako Leq,T 

nebo LAeq,T při pouţití A-měřených decibelů. [17] 

 

2.4.1 Specifické znaky zvuku  

Frekvence: Počet kmitů za sekundu vyjádřených v hertzích (Hz). Pro člověka je za normálně 

slyšitelné povaţováno rozmezí frekvence od 20 do 20 000 Hz a má tendenci se s věkem 

měnit. 

Hladina akustického tlaku: Odchylky tlaku pozorované v okolním vzduchu, vyjádřené 

v Pascalech (Pa). „Referenční akustický tlak“ je nejslabší zvuk, který můţe zdravý člověk 

slyšet při 1 000 Hz. Jeho hodnota je 20 mikropascalů (20 mPa). Tato hodnota byla 

standardizována za účelem měření zvukové hladiny. Nejvyšší tlak, který můţe být slyšen 

lidským sluchovým ústrojím bez jeho poškození, je okolo 20 Pa. Tento tlak je milionkrát 

vyšší neţ sotva slyšitelný „referenční zvukový tlak“. 

Délka (trvání): Délka emise, můţe být dlouhá nebo krátká; průběh zvuku v čase můţe být 

ustálený, proměnný nebo přerušovaný. [17] 

 

3 Vibrace  
 V normálním kaţdodenním dění, jsou lidé vystavováni různým druhům zdrojů vibrací, 

např. v autobusech, vlacích a automobilech. Mnoho lidí je rovněţ vystavováno vibracím 

během pracovního výkonu, např. vibrace z různých ručních nástrojů, strojů nebo větších 

vozidel. Tak jako můţe být příjemný, nebo nepříjemný zvuk, účinky vibrací na člověka 

mohou být také příjemné a nepříjemné. Jemné vibrace např. při sezení v houpacím křesle 

mohou být příjemné, či masáţní vibrací stroje. Větší vibrace, např. při jízdě autem po nerovné 

vozovce nebo při práci s nástroji jsou jiţ příjemné mnohem méně. Vibrace však ovlivňují i 

ţivotnost strojů a konstrukcí., důleţitá je i otázka jejich přenosu strojem, konstrukcí i 

budovou, kdy v rozmezí slyšitelného zvukového spektra jsou vyřazování do okolního prostoru 
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jako hluk a mohou tak zhoršovat hlukové poměry na pracovišti. Cizí termín vibrace je ve 

fyzikální a technické literatuře nahrazován termínem mechanické kmitání a chvění. 

 

Existují dva hlavní druhy účinku vibrací na tělo člověka:  

- Vibrace působící na tělo člověka 

- Vibrace působící na oblast ruky-paţe 

 

3.1 Škodlivost vibrací na člověka 

 Nepříznivý, nebo dokonce škodlivý účinek chvění na člověka závisí především na 

způsobu přenosu chvění na člověka a přenosu chvění v lidském těle samotném, dále pak na 

fyzikálním charakteru chvění, době expozice a individuálních vlastnostech exponované 

osoby, jako je např. tělesná zdatnost, zručnost atp. Při chvění přenášených na ruce závisí 

jejich škodlivý účinek  ve značné míře téţ na spolupůsobícím vlivu chladu. [15] 

Vibrace přenášené na lidské tělo vyvolávají mechanické kmitání, resp. resonanci jednotlivých 

systému – tkání, coţ se projevuje různými příznaky. 

 Vibrace působící na celé tělo jsou citelné přes chodidla nebo při sezení. Pokud je 

působení vibrací na celé tělo prodluţováno, můţe způsobit trvalá fyzická poškození, nebo 

narušit nervový systém. Můţe také sniţovat výkon z celkového pracovního výkonu, coţ není 

rovněţ ţádoucí. 

Dlouhodobé působení vibracím se zaznamenává: 

- vyšší incidence kostních, svalových, neurologických, oběhových a trávicích 

problémů 

- bolest páteře 

- poškození intervertebrálních destiček a degenerativních změn páteře 

- poruchy zrakových funkcí atd. 

Dlouhodobé působení vibrací má za následek celkovou únavu provázenou poklesem 

pozornosti, zpomaleným vnímáním, poklesem motivace a sníţení pracovní výkonnosti. [8] 

 

 Vibrace působící na ruce-paže jsou citelná přes soustavu ruka-paţe. Kaţdodenní 

vystavení ruku-paţí účinkům vibrací můţe v průběhu několika let způsobit trvalá poškození, 

obvykle končící jako tzv. “white-finger“ syndrome, vazoneurózu, nebo můţe poškodit klouby 

a svaly zápěstí a nebo loktů. 

Dlouhodobé působení vibracím se zaznamenává: 
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- poškození kloubů a kostí 

- poškození periferních nervů a cévního tkaniva 

- hypertrofie svalů stěn artérií. 

Přenos vibrací ovlivňuje síla stlačení nářadí nebo vibrujícího předmětu, jeţ závisí na jeho 

hmotnosti, tvaru úchopové části, zácviku apod. Přenos vibrací ovlivňuje i postavení ramena a 

ruky, kloubů ruky při práci a směr působení vibrací. [8] 

 

3.2 Základní pojmy 

Vibrace, nebo-li kmitání (oscilace) mechanické soustavy. Kmitavým pohybem rozumíme 

obecně časově proměnné změny jedné nebo více fyzikálních veličin kolem jisté střední 

hodnoty. Hmotný bod, částici, těleso, nebo soustavu, u nichţ takové změny probíhají, 

nazýváme oscilátorem. Jde-li o mechanické kmitání částice, lze také říci, ţe jde o pohyb, při 

němţ částice nepřekročí konečnou vzdálenost od jisté rovnováţné polohy, v níţ všechny síly, 

které na částici působí, jsou v rovnováze.  

 

Třídění kmitů, udává následující přehled: 

 

 

Obr. 3.1:Třídění kmitů 

Periodické  nazýváme ty kmity, které se opakují po určitém časovém intervalu nazývaném 

perioda a označovaném T. Jednotkou periody je sekunda (s). 

Počet kmitů za 1 sekundu se nazývá kmitočet (frekvence) a označuje se f. Jednotkou 

frekvence je hertz (Hz). [7] 

 

neperiodické 

periodické 

anharmonické 

harmonické 

nucené 

vlastní 

netlumené 

tlumené 

Kmity 
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3.3 Rozdělení vibrací 

Velikost vibrací můţe být vyjádřena výchylkou, nebo jejími časovými derivacemi, tj. 

rychlostí, zrychlením nebo ryvem kmitavého pohybu. (ryv: vektor, udávající časovou derivaci 

zrychlení). Kaţdá z těchto veličin můţe být zvolena za určující veličinu vibrací. Z praktických 

důvodů a dostupnosti široké škály akcelerometrů se nyní častěji pouţívá zrychlení. Podle 

časového průběhu se vibrace rozdělují do dvou kategorií, znázorněných na obr. 3.2. 

 

 

Obr. 3.2: Rozdělení vibrací dle časového průběhu 

 

Deterministické vibrace jsou takové vibrace, u kterých se okamţitá hodnota vibrací v daném  

čase určena přesně jejich časovým průběhem (tj. záznamem jejich okamţitých hodnot), 

zaznamenaným dříve, neţ je daný časový okamţik.  

Náhodné vibrace jsou takové vibrace, pro které nemůţe být okamţitá hodnota vibrací 

v daném čase určena z jejich časového průběhu. [14] 

 

3.4 Kvantitativní hodnocení chvění 

 Existuje několik přístupů – moţností pro hodnocení amplitud chvění signálu v časové 

oblasti, určujících přímo nebezpečnost a škodlivost vibrací – tedy pro kvantitativní hodnocení 

mechanického chvění. Na obrázku 3.3 jsou ukázány vztahy mezi základními veličinami 

mechanického chvění pouţívanými pro popis časového signálu. 

Vibrace 

deterministické náhodné 

periodické neperiodické stacionární nestacionární 

přechodové 

sinusové vícesinusové 
silně 

samostacionární 

slabě 

samostacionární 
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1) Vrcholová hodnota (Peak Level) /Xpeak/ udává maximální hodnotu amplitudy 

a je vyuţívána pro popis krátkodobých jevů, mechanických rázů apod. 

Vrcholová hodnota však pouze indikuje přítomnost špičky, ale nijak 

nevypovídá o časovém průběhu ani kmitočtovém sloţení hodnocených vibrací. 

2) Maximální rozkmit (Peak-to-peak) /Xpeak-to-peak/, označovaný také jako dvojitá 

amplituda (špička-špička), je důleţitou hodnotou, i kdyţ zřídka pouţívanou, 

pro popis chvění, kde je z hlediska maximálně přípustného mechanického 

namáhání a konstrukčních vůlí důleţitá výchylka chvění. 

3) Efektivní hodnota (RMS – Root Mean Square) /XRMS/ je z hlediska popisu 

chvění hodnotou nejuţívanější a také nejdůleţitější, neboť je v přímém vztahu 

k energetickému obsahu měřeného chvění a nese důleţitou informaci o 

časovém průběhu chvění. 

4) Střední hodnota (Average Level) /Xrectified average/ popisuje časový průběh 

hodnoceného chvění. ale praktický význam je značně omezen, protoţe tato 

hodnota nemá vztah k ţádné důleţité fyzikální veličině. [20] 

  

Obr. 3.3: Popis signálů-Příklad sinusového průběhu 

 

4 Jeřáby 
Jeřáby jsou zdvihadla slouţící k zdvihání (a spouštění) břemen do výšek. Nejčastěji se jeřáb 

vyskytuje ve stavebním a průmyslovém prostředí, slouţící jako prostředek, bez kterého se 

dnes uţ i menší stavba neobejde. Nejčastější dělení jeřábu je dle tvaru nosné konstrukce: 
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1.-mostové 

2.-portálové a poloportálové 

3.-konzolové 

4.-sloupové a věţové 

5.-kolejové, silniční (automobilní), plovoucí 

6.-přístavní 

7.-lanové 

 

Ve stavebním odvětví je z hlediska mobilnosti, hospodárnosti, nákladnosti velký přínosem 

automobilní jeřáb, který se v poslední době objevuje v mnohem větší míře.  

4.1 Automobilní jeřáb 

 Z hlediska provozního je jeřáb určen jako univerzální mechanizační prostředek 

k provádění nejrůznějších technologických postupů při manipulaci s materiálem, zejména při 

pracích překládacích, montáţních, stavebních nebo opravářských v průmyslové a stavební 

výrobě, ve skladovém hospodářství, při vykládce vagónů, při montáţi strojů a usazování 

technologických zařízení průmyslových závodů, stavebních a strojních celků a při všech 

ostatních pracích spojených s přemísťováním kusových břemen. Svými vlastnostmi je i 

vhodný při realizování menších a středně velkých investičních a opravářských akcí nebo 

montáţí technologických zařízení. Můţe převzít veškerou dopravu s přísunem stavebního 

materiálu a osazovat různé stavební prefabrikáty, střešní a ocelové konstrukce, pokud jejich 

hmotnost není vyšší neţ je nosnost potřebného vyloţení. 

Provoz autojeřábu je charakterizován přerušovaným chodem a nepravidelným 

střídáním zatíţení a častou změnou pracovního stanoviště. Výhodou jeřábu je jeho mobilnost, 

jednoduchá přeprava a zahájení práce během krátké doby po najetí do pracovní polohy. 

Konstrukce jeřábu umoţňuje, aby jeřáb byl rychle uveden do pohotovostního stavu a stejně 

rychle sloţen a připraven k přepravě. Několikadílný teleskopický výloţník můţe při 

teleskopování manipulovat s břemenem i v omezených prostorech. Jeřáb má při jízdě dobré 

manévrovací vlastnosti i v nepříznivých podmínkách běţných ve stavebnictví a montáţních 

terénu.  

Pouţití jeřábu na nejrůznějších pracovištích předpokládá dostatečně únosný, případně 

zpevněný terén. Parametry uvedené v dokumentaci dodávané ke stroji vyţadují 

bezpodmínečné ustanovení stroje na všech čtyřech plně vysunutých opěrách (pokud jde o 

pracovní polohu, která vysunutí opěr předepisuje), při spouštění pístnice svislých válců opěr 
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tak, aby všechna kola jiţ začala odléhat od terénu. Pokud se na nerovném terénu (přípustná 

nerovnost do 3°) vyčerpává celý zdvih svislých válců, aniţ by bylo dosaţeno vyrovnání stroje 

do nulové polohy. Je zapotřebí talíře příslušných opěr podloţit dostatečně velikou a plně 

únosnou podloţkou o potřebné výšce (např. fošnami z tvrdého dřeva apod.) Skol do 3° lze 

zkontrolovat podle toho, ţe za těchto okolností nesmí být pouţito podloţky vyšší neţ 23cm. 

Potřeba vyšší podloţky by jiţ signalizovala sklon vyšší neţ 3°, na kterém jiţ jeřáb pracovat 

nesmí. 

Jeřábem je moţno zvedat břemena v kterémkoliv bodě opsaného kruhu aţ do zatíţení 

daného příslušnou křivkou nosnosti. Pracovní pohotovost jeřábu zvyšuje moţnost 

teleskopování výloţníku, přímo úměrně sniţování hmotnosti dle určených tabulek vyloţení.  

  

 

 

 

 

 

Obr. 4.1: Autojeřáb 



- 12 - 

 

5 Měřící přístroje 
Všechny měřící přístroje mi byly zapůjčeny z laboratoří fakulty. Díky předmětu pracovní 

prostředí jsem byl s přístroji jiţ dříve obeznámen. Před samotným pouţitím přístrojů je nutné 

znát správné postupy měření a seznámit se s návodem na pouţití. 

5.1 Analyzátor účinku vibrací na člověka Typ 4447 

Jedná se o jednoduchý ruční přístroj, který splňuje poţadavky odpovídajících ISO standardů 

pro posouzení a hodnocení vibrací v místě, ze kterého se dále šíří do těla člověka. Přístroj je 

odolný, robustní a víceúčelový. Je konstruován tak, aby mohl být vyuţíván v nehostinném 

průmyslovém prostředí. Ovládání je snadné díky čtyřem tlačítkům na předním panelu. Na 

barevném LCD displeji jsou zobrazovány údaje o nastavení přístroje a měřené výsledky. O 

napájení se stará vestavěná baterie s moţností dobíjení. K analyzátoru je moţné připojit 

jednoosý a tříosý snímač vibrací. Komunikace s PC a přenos dat je zajištěn pomocí USB 

rozhraní. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1: Analyzátor účinku 

vibrací na člověka Typ 4447 

Příslušenství 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2: Příslušenství 
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1. VA 4447 
2. Prvky na uchycení 

3. Lemo kabel, akcelerometr typ 4520 

4. Instalační CD 

5. USB kabel                                                          7. Adaptér sedadla, upevňovací pás 

6. Napájecí adaptér                                                 8. Kalibrátor typ 4294 

 

Software: 4447 Vibration Explorer  

K přístroji je dodán na CD nosiči software 4447 Vibration Explorer, kterým lze uskutečňovat 

přenos dat z VA 4447 do PC. Je určen pro organizaci měření a hodnocení účinku denní 

expozice pracovníků vibracím. Práce s naměřenými výsledky je velice přehledná a je moţné 

s výsledky dále pracovat.  

 

Export výsledků 

Pomocí této funkce lze moţno převádět výsledky vytvořené v programu do formátu xml, 

html, txt a xls. Díky této funkce lze dále s výsledky pracovat a vyhodnocovat. 

 

Výpočet denní expozice vibracím 

Díky této funkce, umoţňuje software z naměřených hodnot, vypočítat hodnotu vibrací 

osmihodinové pracovní doby A (8), která je stěţejní hodnotou, potřebnou pro hodnocení 

vibrací. Tuto hodnotu lze zobrazit jak v decibelech tak v m/s
-2

. 

 

Naměřené hodnoty lze zobrazit jak v číselné podobě, tak v grafické.  

 RMS (Root Mean Square) – označuje časově zprůměrňovanou hladinu zrychlení 

 MTVV (maximum transient vibrafon value) – označuje maximální hodnotu průběţné 

RMS hodnoty vibrace, kdyţ se čas integrace rovná 1s. 

 Peak - maximální hodnota 

 RMS VTV (vibration total value) – souhrnná váţená hladina zrychlení vibrací 

  

5.2 Acoustylizer AL1 

Jedná se středně velký zvukový analyzátor slouţící k měření a monitorování hladin 

akustického tlaku. Přístroj je 1. třídy přesnosti. Poţadované výstupy se zobrazují pomocí LCD 

displeje a zároveň se ukládají do interní paměti přístroje. Přístroj je napájen tuţkovými 

bateriemi. Přístroj je zobrazen na obr. 5.3. 
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Obr. 5.3: Acoustylizer AL1 

 

 

 

K přístroji Acoustilyzer AL1 je pouţíván mikrofon MiniSPL (na obr. 5.4 i s AL1), přiloţený 

pěnový chránič se pouţívá při měření ve venkovních prostorech. MiniSPL patří do 2. třídy 

přesnosti. 

 

 

 

Obr. 5.4: Acoustilyzer AL1 s mikrofonem MiniSPL 

  

 

Funkce Acoustilyzeru AL1: 

 

Přístroj Acoustilyzer AL1 je schopen monitorovat tyto hodnoty [5]: 

 

 

Leq – ekvivalentní (střední) hladina akustického tlaku [dB] 

Lmax -  maximální naměřená hladina akustického tlaku [dB] 

Lmin – minimální naměřená hladina akustického tlaku [dB] 

SPL – aktuální naměřená hladina akustického tlaku [dB] 

LCPeak – hladina špičkového akustického tlaku [dB] 
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Přístroj je vybaven váhovými filtry Flat, A, C, X-Curve-1, RLB. 

Jednoduchým způsobem lze nastavit hodnotu měřeného časového úseku. 

Dynamický rozsah při pouţití MiniSPL činí 30 aţ 130dB. 

 

5.3 Pomocné měřící přístroje 

Kapesní barometr GPB 2300 – Barometr k měření aktuálního tlaku vzduchu s moţností 

nastavení nadmořské výšky.(Obr. 5.5) 

 

 

Obr. 5.5: Barometr GPB 2300 

 

Technická data: Tlak vzduchu     0 aţ 1300 mbar, 0 aţ 975 mmHg.  

                          Rozlišení            1 mbar, 1 mmHg.  

                          Přesnost              +/-0,25% FS +/- 1 digit (hystereze a linearita). [10] 

 

Datalogger testo 177-H1- Datalogger vlhkosti a teploty umoţňuje spolehlivou evidenci a 

dlouhodobou dokumentaci naměřených hodnot. (Obr. 5.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.6: Datalogger testo 177-H1 
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Technická data:  Provozní teplota     -20  … +70 °C  

 

                           Typ sondy NTC (externí)  

                           Měřící rozsah          -40 … +120 °C  

                           Přesnost                  ±0.2 °C (-25 … +70 °C) 

                                                          ±0.4 °C (zbytek rozsahu) Rozlišení 0.1 °C [18] 

6 Měření v reálných podmínkách 
Měření bylo uskutečněno ve firmě Hutní montáţe a.s.. Samotné měření bylo provedeno 

v sídle společnosti montáţních mechanizmů ve Sviadnově, Nádraţní 448, kde se provádí 

montáţ a servis automobilních jeřábů. Měření v reálných podmínkách provozu, zakázkách 

firmy, nebylo nutno provádět z důvodu vytvoření autentických podmínek v sídle montáţních 

mechanizmů. K provedení měření mi byly poskytnuty tři typy automobilních jeřábu 

s rozdílným rokem výroby. 

Pro stejné podmínky u kaţdého jeřábu, bylo poskytnuto jednotné závaţí o váze 2 500kg.(Obr 

6.1). Měření proběhlo dne 10.2.2011 v časovém rozmezí 8:30-12:30.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1: Závaží (2 500kg) 
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Podmínky měření:  

                                 Tlak:             984,4 mBar 

                                 Teplota:           -7,5 °C 

                                 Vlhkost:           69,8 % 

 

6.1 Seznam norem zabývajících se hlukem 

Výběr nejdůleţitějších norem zabývajících hlukem a metodikou měření: 

- ČSN ISO 1999 Akustika stanovení expozice hluku na pracovišti a posouzení 

zhoršení sluchu vlivem hluku 

- ČSN ISO 9612 Akustika – Směrnice pro měření a posuzování expozice hluku 

v pracovním prostředí 

- ČSN 1996-1 Akustika – Popis měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: 

Základní veličiny a postupy pro hodnocení 

- ČSN EN ISO 14257 Akustika – Měření a popis křivek rozloţení zvuku 

v pracovních prostorech, pomocí parametrů, pro hodnocení jejich akustických 

vlastností 

  

Výčet měření hluku dle normy ČSN 9612: 

 

Obecně 

     Vybrané základní veličiny měření jsou ekvivalentní hladina akustického tlaku A a 

expozice zvuku A během časového intervalu T. V závislosti na povaze hluku a druhu 

hodnoceného účinku se mohou změřit další veličiny měření, jako je nejvyšší okamţitá 

neváţená hladina akustického tlaku, nejvyšší okamţitá hladina akustického tlaku A, nejvyšší 

okamţitá hladina akustického tlaku C. V závislosti na účelu se během práce můţe měřit na 

pevně stanoveném místě (stanovených místech) nebo na pracovníku (pracovnících). Z důvodu 

vysoké přesnosti se můţe vybrat metoda, kdy je mikrofon umístěn na osobě (poloha 

mikrofonu se mění s pohybem exponované osoby). Expozice hluku na pracovním místě 

zahrnuje hluky vytvářené zde a hluky přicházející od jiných zdrojů v prostředí. Měření musí 

poskytnout kvantitativní popis charakteristické potenciální expozice hluku na pracovním 

místě. Charakteristická potenciální expozice hluku je dána, kdyţ počet výskytů, povaha a 

původ hluků na pracovišti jsou na dlouhodobém základu pro pracovní místo typické. Na 

podporu tohoto rozhodnutí lze sbírat vhodné informace nebo se můţe uskutečnit dostatečný 

počet nezávislých měření. Pokud se expozice hluku určuje pro dobře stanovené pracovní 
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místo, provádí se měření na tomto specifickém místě. Pokud osoba zaujímá více neţ jedno 

pracovní místo, můţe se ekvivalentní hladina akustického tlaku A nebo expozice zvuku A 

určit buď odděleně pro rozdílná pracovní místa, nebo po osoby zajímající tato pracovní místa. 

Kaţdá veličina se stanoví v jednom časovém intervalu umoţňujícím určení kumulativní 

expozice této osoby během pracovní směny. 

 

Určení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A  

Je-li časový interval měření T rozdělen na menší intervaly Ti, vypočítá se ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A podle vztahu: 





n

i

L

iTAeq
AeqT

T
L

1

1,0

, 10
1

log10

 

T                       je součet dílčích intervalů Ti  

LAeq                  je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v časovém intervalu Ti 

n                       je počet dílčích intervalů. [4] 

 

6.2 Seznam norem zabývající se vibracemi 

Výběr nejdůleţitějších norem zabývajících vibracemi a metodikou měření: 

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

přenášeným na ruce. Část 1 : Všeobecné poţadavky, 

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

přenášeným na ruce. Část 2 : Praktický návod pro měření na pracovním 

místě. 

- ČSN ISO 2631-1 Vibrace a rázy – Hodnocení expozice člověka 

celkovým vibracím – Část 1: Všeobecné poţadavky 

- ČSN EN 14253 Vibrace – Měření a výpočet expozice celkovým vibracím 

na pracovním místě s ohledem na zdraví – Praktický návod 

6.3 Představení firmy Hutní montáže a.s. 

Společnost Hutní montáţe a.s. je v rámci České republiky tradiční a jednou z největších firem 

v segmentu montáţí, oprav a údrţby průmyslových a energetických celků a infrastruktury. 

Společnost je významným členem VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. 
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Společnost podniká v oblasti dodávek a montáţí ocelových konstrukcí, dodávek a montáţí 

mostů, montáţí technologických zařízení, pronájmu jeřábové techniky a inţenýrské a 

obchodní činnosti. 

 Předmětem zájmu společnosti jsou kromě tuzemského trhu stále ve větší míře trhy 

zahraniční, především Německo, Slovensko, Skandinávie a perspektivně země východního 

bloku. 

 Společnost Hutní montáţe a.s. je silnou, konkurenceschopnou a stabilní firmou. Jejím 

základním cílem je trvalý rozvoj a posilování dlouhodobé prosperity společnosti. [9] 

 

 

7 Jeřáb TATRA AD 28 

 

 Autojeřáb AD 28 je mobilní jeřábové zařízení se čtyrdílným teleskopickým 

výloţníkem, postavené na upraveném třínápravovém automobilovém podvozku TATRA T 

815 PJ 28 170 6x6.1. Patří do kategorie silničních výloţníkových jeřábů, s plně otočným 

vrškem (360°) a sklopným výloţníkem, který umoţňuje zdvihání a přemisťování břemen na 

měnitelném vyloţení. Maximální nosnost jeřábu je 28 000 kg. Autojeřáb je opatřen 

dvoumístnou kabinou řidiče. Na rámu otočného vršku, je umístěna jednomístná kabina 

jeřábníka s ovládacími pákami a pevné protizávaţí. Motor o výkonu 170 kW při 2 200 
1
/min 

je naftový, vznětový, čtyřdobý s přímým vstřikováním paliva. Jeřábový rám je se čtyřmí 

hydraulickými opěrami je upevněn na příčných nosnících podvozku. Opěry zabezpečují 

stabilitu při jeřábové práci. Nad zadní nápravou je na jeřábovém rámu přišroubováno 
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velkorozměrové otočné loţisko, na kterém spočívá otočná část jeřábu s výloţníkem. Jeřáb je 

poháněn motorem automobilu. Autojeřáb má dvě stanoviště obsluhy – stanoviště řidiče 

v kabině autopodvozku a stanoviště jeřábníka na otočném vršku pro řízení jeřábu při práci. 

Rok výroby 1989 [13] 

 

 

7.1 Kabina jeřábníka AD 28 

 Uspořádání v kabině, uloţené na levém boku rámu otočného vršku, je řešeno 

s ohledem na minimální fyzické nároky na obsluhu, bezpečnost provozu a pracovní prostředí 

jeřábníka. Uzavřená kabina s posuvnými dveřmi chrání obsluhu před nepříznivými vlivy 

povětrnosti nebo pracovní prostředí, zejména pak hluk. Pro práci v zimním období je 

vybavena přívodem teplého vzduchu ze samostatného vytápěcího agregátu, který můţe být 

pouţit i jako ventilátor k větrání. Kabina je jednomístná uzamykatelná a vyhovuje potřebám 

pro navazování součinnosti vazače a jeřábníkem, velká bezpečnostní skla zaručují dobrý 

výhled z kabiny na pracoviště a přehlednost pracovního prostoru. Na předním skle je 

namontován elektricky poháněný sběrač. Čalouněné sedadlo (obr 7.1) jeřábníka je seřiditelné 

ve dvou rovinách a poskytuje dostatečné pohodlí a dovoluje bezpečně ovládat páky řízení 

umístěné ve stojanu před jeřábníkem. 

 Základní ovládací soustava se sestává ze čtyř ovládacích pák (obr 7.2) a jednoho 

pedálu. Ovládací pohyby jsou sousledné s příslušnými pohyby ovládaných ústrojí jeřábu. 

Ovládací páky jsou spojeny s hydraulickými rozvaděči pomocí táhel a předváděcího pákoví. 

Pedálem na podlaze kabiny jeřábníka se reguluje částečně dodávka oleje do hydraulických 

obvodů podle otáček motoru a tím rychlost jeřábových pohybů. Přehledná přístrojová deska 

umoţňuje snadné ovládání a kontrolu jeřábu. Panel topení je umístěn na stojanu pod 

přístrojovou deskou. Kabina je osvětlena stropním světlem. K osvětlení pracoviště jeřábu 

vlastními zdroji při práci v noci nebo za sníţené viditelnosti slouţí otočný reflektor, umístěný 

na pravém horním rohu kabiny a závěsný reflektor na výloţníku. K zabezpečení výstupu 

jeřábníka do kabiny je jeřáb vybaven ţebříkem a přídrţnými madly. Levý i pravý ţebřík je 

výklopná a za jízdy musí být zajištěn na plošině jeřábu. [13] 
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Obr. 7.1: Kabina jeřábu-sedadlo                              

                         

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.2: Kabina jeřábu-ovládací 

páky 

 

 

 

 

7.2 Měření hlukové zátěže 

Při měření hluku byl pouţit Acoustylizer AL1, který byl umístěn v blízkosti hlavy jeřábníka 

ve vzdálenosti 0,1-0,3m od vstupu zvukovodu vnějšího ucha dle ČSN 9612. Umístění 

Acoustylizeru zobrazeno na obr. 7.3. Kabina jeřábu při samotném měření byla uzavřena 

dvířky. Aktivování přístroje jsem prováděl osobně a poté hned předal  jeřábníkovi, který si 

přístroj umístil do náprsní kapsy a uzavřel kabinu aby mohlo být prováděno měření. 



- 22 - 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.3:Umístění Acoustylizeru 

AL1 

 

 

 

 

Tabulka naměřených hodnot: 

Typ jeřábu LAeq LAmin LAmx T[min] 

Tatra AD 28 93,2 [dB] 89,2 [dB] 92,5 [dB] 4:38 

 

Průběh ekvivalentní hladiny a mezních hladin v čase
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Graf 7.1 

Kolísavost hladin zobrazených na grafu 7.1 je způsobena činnosti jeřábníka, který 

demonstruje činnost tak, jako při běţném pracovním provozu. Manipulace s břemenem není 

konstantní, tzn., ţe otáčky motoru od zvednutí břemene aţ k samotnému ukončení manipulace 

se mění. Díky tomu se mění i hluková zátěţ. 
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Stanovení expozice hluku za celou pracovní směnu je v případě činnosti jeřábníka velice 

individuální. Dle různých zakázek se jeřábník pohybuje v kabině vţdy jiný časový interval. 

Dalším aspektem je vzdálenost prováděné zakázky, kdy doba dojezdu na určité místo je 

započítána do pracovní doby. Firma Hutní montáţe a.s. je mezinárodní společnost a své 

zakázky má nejen po celé ČR, a tak doba dojezdu můţe být i několik hodin. 

 

Z informací, které jsem získal od dispečerů firmy a samotných jeřábníků je průměrná hodnota 

pobytu jeřábníka v kabině při pracovní činnosti cca 5h. Zbylé 3h pracovní doby je započítán 

dojezd a odjezd z určité zakázky, doba čekání na zakázku a údrţba jeřábu. 

 

Pro stanovení hladiny hluku mimo kabinu jeřábníka jsem stanovil hluk okolí, ve kterém se 

jeřábník pohybuje. Měření bylo prováděno ve firmě Hutní montáţe a.s. na servisním 

parkovišti montáţních mechanizmů, kde se jeřábník pohybuje před a po zakázce a kde 

provádí samotný servis.  

 

Tabulka naměřených hodnot-hluk okolí: 

 LAeq LAmin LAmx T[min] 

Hluk okolí 70,6 [dB] 62,6 [dB] 65,8 [dB] 1:38 

 

 

Výsledky ekvivalentní hladiny hluku pracovní doby jeřábníka 

 

 

Nejistota měření: je dána normou ČSN ISO 9612, příloha D, tabulka D. 3 pro nevzorkované 

měření celková nejistota 3dB. Třída přesnosti měření je 2 „technické měření“ (tabulka D. 4 stejné 

přílohy a normy). 

Místo expozice délka činnosti za 8h 

směnu Ti [min] 
LAeq [dB] měřený časový úsek 

Te [min] 

Kabina 300 93,2 4:38 

Okolí 180 70,6 1:38 
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Výpočet ekvivalentní hladiny hluku za 8h směnu LAeq,8h: 
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7.2.1 Zhodnocení výsledků 

Výsledná vypočtená hladina akustického tlaku A, LAeq,8h = 91,2 ± 3 dB (A). 

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

ve znění pozdějších předpisů, stanovuje hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu 

ustáleného a proměnného hluku vyjádřenou LAeq,8h= 85dB. Z naměřených hodnot vyplývá, ţe 

hygienický limit překračuje o 6,7 ± 3dB. 

 

7.2.1 Návrh optimalizace prevence 

Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů, musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní 

ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu, pokud hodnoty překračují ekvivalentní 

hladinu hluku A, přípustný expoziční limit 80dB. Jestliţe je překročen přípustný expoziční 

limit 85dB, musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné pracovní prostředky 

zaměstnanci pouţívali. 

 

Dle překročených hodnot navrhuji jako prevenci před hlukem pouţití tvarovatelných 

zátkových chráničů sluchu typu ,,Classic“ firmy E-A-R. Dále pravidelné kontroly 

zaměstnavatele, zda zaměstnanci pouţívají předepsané chrániče sluchu. 

7.3 Měření vibrací - vibrace přenášené na ruce 

Prvním měřením byly provedeny vibrace působící na ruce. Při měření vibrací byl pouţit 

přístroj Analyzátor účinku vibrací na člověka Typ 4447. Pomocí úchytných adaptéru, které 

jsou součástí přístroje, které jsou zároveň velice dobře vytvarované, velice dobře lemují 

ovládací páku. Uchycení adaptéru bylo provedeno přiloţením k ovládací páce a přichycení 

rukou obsluhy. Uchycení adaptéru páce je zobrazeno na obr. 7.4. Samotné nastavení přístroje 

a jeho zapnutí jsem prováděl osobně. Ve chvíli, kdy jeřábník měl adaptér správně přichycen, 
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jsem přistroj aktivoval a poloţil na bezpečné místo do kabiny jeřábníka, aby se přístroj 

nepoškodil, např. pádem. V kabině jeřábu TATRY AD 28 slouţí k ovládání jeřábu čtyři páky. 

Měření bylo provedeno jen u jedné ovládací páky. 

 

 

 

Obr. 7.4: Umístění adaptéru 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka naměřených hodnot: 

Hladina vibrací- 

osa x [dB] 

Hladina vibrací- 

osa y [dB] 

Hladina vibrací- 

osa z [dB] 
A(5) [dB] A(8) [dB] 

110,087 114,178 115,431 116,489 118,530 

 

V tabulce jsou zobrazeny RMS (časově zprůměrňovaná hladina zrychlení) hodnoty kaţdé osy. 

Díky softwaru Vibration Explorer 4447 (viz. kapitola 5.1) jsou vypočítány výsledné hodnoty 

vibrací za určitou pracovní dobu (A(5), A(8)). Hodnota A(5) je výsledná hodnota vibrací za 

pracovní dobu pěti hodin, coţ vypovídá průměrné době, kdy se jeřábník v kabině nachází. Pro 

srovnání výsledků s přípustným expozičním limitem za osmihodinovou pracovní dobu je 

zobrazena hodnota A(8). 
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Graf 7.2 

 

Z grafu 7.2 je patrné, ţe hodnoty hladin osy x, y, z jsou velice podobné z hlediska kolísavosti 

hladin. Proměnná kolísavost grafu je způsobená manipulací břemene, kdy při pohybu 

ovládací páky je nutno zvýšit otáčky motoru a tím se hladina vibrací výrazně zvýší. 

Převyšující hodnotu vykazuje osa z, která se pohybuje v hladině 105-125 dB. Naopak 

Nejniţší hodnotu vykazuje osa x, která se pohybuje v hladině 100-115 dB. 

 

 
                          Graf 7.3: Souhrnná hladina vibrací všech os 

 

Na grafu 7.3 je zobrazen výstup z softwaru Vibration Explorer 4447. 

Graf zobrazuje hodnoty: 

MTVV - maximální hodnotu průběţné RMS hodnoty vibrace, kdyţ se čas integrace rovná 

               1s. 

Peak    - maximální hodnota 

RMS VTV  – souhrnná váţená hladina zrychlení vibrací 
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7.3.1 Zhodnocení výsledků 

Výsledná hodnota vibrací za pětihodinovou pracovní dobu A(5) = 116,489 dB. 

Výsledná hodnota vibrací za osmihodinovou pracovní dobu A(8) = 118,530 dB. 

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

ve znění pozdějších předpisů, stanovuje přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce 

vyjádřený průměrnou souhrnnou váţenou hladinou zrychlení Lahv,8h = 123dB. Jelikoţ 

naměřená souhrnná váţená hladina za osmihodinovou pracovní dobu nepřekračuje stanovený 

limit, není potřeba stanovovat ţádná opatření. 

7.4 Vibrace přenášené na celé tělo  

Jako druhé v pořadí byly provedeny vibrace působící na celé tělo. Při měření vibrací byl 

pouţit přístroj Analyzátor účinku vibrací na člověka Typ 4447. Adaptérem pro měření vibrací 

slouţí polotuhý kotouč z gumového materiálu, ve kterém se nachází piezoelektrický 

akcelerometr, který umoţňuje snímání všech tří os celotělových vibrací najednou. Zařízení se 

umisťuje na sedací nebo opěrnou část sedadla. Umístění adaptéru jsem zvolil na sedací část. 

Samotné nastavení přístroje a jeho zapnutí jsem prováděl osobně. Po aktivování přístroje jsem 

dal pokyn jeřábníkovi a mohlo být prováděno měření 

 

Tabulka naměřených hodnot. 

Hladina vibrací- 

osa x [dB] 

Hladina vibrací- 

osa y [dB] 

Hladina vibrací- 

osa z [dB] 
A(5) [dB] A(8) [dB] 

106,444 108,023 109,696 108,904 110,945 
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Graf 7.4 
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Z výsledného grafu 7.4 je zřejmé, ţe nejvíce je vibracemi zatíţena osa z, která se pohybuje 

v rozmezí 105-115dB. Oproti ostatních os je osa z méně zatíţena na kolísavost hladin. 

Důvodem tomu můţe být odpruţené čalouněné sedadlo, které tyto výkyvy tlumí, ale přesto se 

drţí v nejvyšším rozmezí vibrací. Výkyvy hladin jsou způsobeny nárůstem otáček motoru při 

manipulaci břemene. Hladina os x a y se pohybuje zhruba ve stejném rozmezí 97-115 dB a 

jejich kolísavost je téměř totoţná. 

 

 

                          Graf 7.5: Souhrnná hladina vibrací všech os 

 

MTVV - maximální hodnotu průběţné RMS hodnoty vibrace, kdyţ se čas integrace rovná 

               1s. 

Peak    - maximální hodnota 

RMS VTV  – souhrnná váţená hladina zrychlení vibrací 

7.4.1 Zhodnocení výsledků 

Výsledná hodnota vibrací za pětihodinovou pracovní dobu A(5) = 108,904 dB. 

Výsledná hodnota vibrací za osmihodinovou pracovní dobu A(8) = 110,945 dB. 

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

ve znění pozdějších předpisů, stanovuje přípustný expoziční limit celkových vertikálních a 

horizontálních vibrací přenášených na zaměstnance vyjádřených průměrnou souhrnnou 

váţenou hladinou zrychlení Lahv,8h = 110 dB. Jelikoţ naměřená souhrnná váţená hladina za 

osmihodinovou pracovní dobu je A(8)= 110,945, překračuje stanovený limit o 0,945 dB. 

Průměrná doba výskytu jeřábníka  v kabině za pracovní směnu je 5h. Váţená hladina za 

osmihodinovou  pracovní dobu, kdy je jeřábník vystaven pěti hodinám expozice  A(5) je 

108,904 dB. Tento limit vyhovuje. 
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Díky softwaru Vibration Explorer 4447 je moţné určit maximální dobu expozice, aby 

jeřábník nepřekračoval povolený limit. Aby jeřábník nepřekročil povolený limit 110 dB, 

můţe provádět obsluhu jeřábu max. 6 h a 26 min, kdy tato hodnota ukazuje 109,999 dB. 

7.4.2 Návrh optimalizace prevence 

Pokud  jeřábník obsluhuje kabinu jeřábu pět hodin, není nutné navrhovat ţádná opatření 

k sníţení expozice vibracím. Pokud by jeřábník obsluhoval v kabině jeřábu po celou dobu 

pracovní směny, limit je jiţ překročen a proto by bylo nutné navrhovat příslušná opatření. 

Doporučuji tedy pravidelnou kontrolu zaměstnavatelem, aby zaměstnanec prováděl obsluhu 

v kabině  jeřábu max. 6 h a 26 min. 

 

8 Jeřáb DEMAG AC 40C 

 

 

Autojeřáb AC 40 City, je mobilní jeřábové zařízení se čtyrdílným teleskopickým výloţníkem. 

Patří do kategorie silničních výloţníkových jeřábů, s plně otočným vrškem (360°) a sklopným 

výloţníkem, který umoţňuje zdvihání a přemisťování břemen na měnitelném vyloţení. 

Maximální nosnost jeřábu je 40 000 kg. Maximální výška zdvihu je 44,2m. Na rámu otočného 

vršku je umístěna kabina řidiče, která je také zároveň kabinou obsluhy.  Jeřáb má dva motory, 

jeden pohání automobil a druhý je zvlášť pro obsluhu jeřábového ramene. Rok výroby 2000. 
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8.1 Kabina jeřábníka AC 40C 

Kabina obsluhy je uzavíratelná dvířky,  které chrání jeřábníka před nepříznivými 

povětrnostními vlivy a taky před nepříznivým hlukem. Kabina je jednomístná uzamykatelná a 

vyhovuje potřebám pro navazování součinnosti vazače a jeřábníkem. 

Základní ovládací soustava se sestává ze dvou ovládacích pák, umístěných na bočních 

stranách kabiny (obr. 8.1). Jedná se o malé joystickové  páky, ergonomicky tvarované do 

ruky. Pedálem na podlaze jeřábník reguluje otáčky motoru a tím reguluje rychlost jeřábových 

pohybů.   

Sedadlo (obr 8.2): Jeřábník je chráněn proti mechanickým vibracím pomocí odpérovaného 

sedadla. Výška sedáku se nastaví automaticky pneumatickým systémem. 

Sedadlo jeřábníka poskytuje plynulou moţnost přestavování sklonu sedáku,sklonu opěradla a 

područek. Tím je umoţněno optimální nastavení pracovní polohy pro jeřábníka, který právě 

s jeřábem pracuje. 

 

 

 

 

 

Obr. 8.1: Kabina jeřábu- ovládací        

                                           páky 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.2: Kabina jeřábu-sedadlo 
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8.2 Měření hlukové zátěže 

Při měření hluku byl pouţit Acoustylizer AL1, který byl umístěn v blízkosti hlavy jeřábníka, 

v náprsní kapse, ve vzdálenosti 0,1-0,3m od vstupu zvukovodu vnějšího ucha dle ČSN 9612. 

Umístění Acoustylizeru zobrazeno na obr. 8.3. Kabina jeřábu při samotném měření byla 

uzavřena dvířky. Aktivování přístroje jsem prováděl osobně a poté hned předal  jeřábníkovi, 

který si přístroj umístil do náprsní kapsy a uzavřel kabinu, aby mohlo být prováděno měření. 

 

 

 

 

 

Obr. 8.3: Umístění Acoustylizeru                    

                AL1 

 

 

 

 

 

Tabulka naměřených hodnot: 

Typ jeřábu LAeq LAmin LAmx T[min] 

Demag AC 40 96 [dB] 94,6 [dB] 99,6 [dB] 4:38 
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Průběh ekvivalentní hladiny a mezních hladin v čase
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Graf 8.1 

Na grafu 8.1 je vidět, ţe hladiny nemají takovou kolísavost jako na grafu 7.1 Tatry AD 28. 

Otáčky motoru při manipulaci s břemenem tolik neovlivňují hluk v kabině. Je to způsobeno 

jiným umístěním motoru a tím, ţe typ jeřábu Demag AC 40 má motor zvlášť pro pohon 

jeřábového ramene. 

 

Výsledky ekvivalentní hladiny hluku pracovní doby jeřábníka 

 

 

Výpočet ekvivalentní hladiny hluku za 8h směnu LAeq,8h: 

dB 9,93
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8.2.1 Zhodnocení výsledků 

Servisní kníţka jeřábu Demag AC 40C uvádí: 

 

Místo expozice délka činnosti za 8h 

směnu Ti [min] 
LAeq [dB] měřený časový úsek 

Te [min] 

Kabina 300 96 4:38 

Okolí 180 70,6 1:38 
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Na pracovišti jeřábníka v kabině může být následující úroveň hlučnosti: 

- volnoběh motoru (550 min
-1

/rpm)                                              < 75 dB (A) 

- max. otáčky motoru bez zátěže (2750 min
-1

/rpm)                      < 85 dB (A) 

- otáčky motoru při nejvyšším momentu motoru  

        bez zatížení (1300 min
-1

/rpm)                                                    < 80 dB (A) 

Trvalá přehodnocená hladina hluku na místě řidiče, zjištěná v 8-hodinové směně leží pod 70 

dB(A). 

 

Dále jiţ nebylo uvedeno, jestli se jedná o úroveň hlučnosti v kabině jeřábníka se zavřenými, 

nebo otevřenými dvířky. Úroveň hlučnosti se tímto můţe výrazně lišit. 

Výsledná vypočtená hladina akustického tlaku A, LAeq,8h = 93,9 ± 3 dB (A). Z naměřených 

výsledku vyplývá, ţe úroveň hlučnosti osmihodinové směny se dle parametrů uvedených 

v servisní kníţce liší přes celých 20 dB. 

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

ve znění pozdějších předpisů, stanovuje hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu 

ustáleného a proměnného hluku vyjádřenou LAeq,8h= 85dB. Z naměřených hodnot vyplývá, ţe 

hygienický limit překračuje o 8,9 ± 3 dB. 

8.2.2 Návrh optimalizace prevence: 

Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů, musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní 

ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu, pokud hodnoty překračují ekvivalentní 

hladinu hluku A, přípustný expoziční limit 80dB. Jestliţe je překročen přípustný expoziční 

limit 85dB, musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné pracovní prostředky 

zaměstnanci pouţívali. 

 

Dle překročených hodnot navrhuji jako prevenci před hlukem pouţití tvarovatelných 

zátkových chráničů sluchu typu ,,Classic Soft“ firmy E-A-R. Dále pravidelné kontroly 

zaměstnavatele, zda zaměstnanci pouţívají předepsané chrániče sluchu. 

8.3 Měření vibrací – vibrace přenášené na ruce 

Při měření vibrací byl pouţit přístroj Analyzátor účinku vibrací na člověka Typ 4447. 

Uchycení adaptéru bylo provedeno přiloţením k ovládací páce a přichycení rukou obsluhy. 

Uchycení adaptéru k páce je zobrazeno na obr. 8.4. Samotné nastavení přístroje a jeho zapnutí 

jsem prováděl osobně. Ve chvíli, kdy jeřábník měl adaptér správně přichycen jsem přistroj 
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aktivoval a poloţil na bezpečné místo do kabiny jeřábníka, aby se přístroj nepoškodil, např. 

pádem. V kabině jeřábu Demag AC 40 slouţí k ovládání jeřábu dvě páky, které jsou umístěné 

na krajích kabiny pro kaţdou ruku zvlášť. Měření bylo provedeno jen u jedné ovládací páky. 

 

 

 

 

 

Obr. 8.4: Umístění adaptéru 

 

 

 

 

 

Tabulka naměřených hodnot: 

Hladina vibrací- 

osa x [dB] 

Hladina vibrací- 

osa y [dB] 

Hladina vibrací- 

osa z [dB] 
A(5) [dB] A(8) [dB] 

106,581 111,040 112,819 113,569 115,610 

 

V tabulce jsou zobrazeny RMS (časově zprůměrňovaná hladina zrychlení) hodnoty kaţdé osy. 

Hodnota A(5) je výsledná hodnota vibrací za pracovní dobu pěti hodin. Hodnota A(8) je 

výsledná hodnota vibrací za pracovní dobu osmi hodin. 
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Z průběhu váţených hladin na grafu 8.2 je výrazná osa z, která se pohybuje v rozmezí hladin 

105-115 dB. Naopak nejméně výrazná osa x se pohybuje v rozmezí 95-105 dB. Na grafu je 

vidět, ţe nepřesahuje kolísavost os, ale hladiny se drţí v určité úrovni. Kolísavost v ose y, 

můţe být způsobena trhavými pohyby jeřábníka při manipulaci s pákou. Ostatní osy výraznou 

kolísavost nepřevyšují. Veliký nárůst všech os na konci měření bylo způsobeno předáním 

adaptéru od jeřábníka, kdy aţ po předání jsem ukončil měření. 

 

 

                          Graf 8.3: Souhrnná hladina vibrací všech os 

 

Graf zobrazuje hodnoty: 

MTVV - maximální hodnotu průběţné RMS hodnoty vibrace, kdyţ se čas integrace rovná 

               1s. 

Peak    - maximální hodnota 

RMS VTV  – souhrnná váţená hladina zrychlení vibrací 

8.3.1 Zhodnocení výsledků 

Servisní kníţka jeřábu Demag AC 40 vykazuje: 

 

Vážená efektivní hodnota zrychlení, jemuž jsou vystaveny horní části těla, leží pod 2,5 m/s
2
 

8.2 ft/s
2
). [11] 

 

Naměřená váţená efektivní hodnota zrychlení RMS VTV byla naměřena 0,603 m/s
2
. 

Naměřená hodnota tedy odpovídá servisní kníţce jeřábu.
 
 

Výsledná hodnota vibrací za pětihodinovou pracovní dobu A(5) = 113,569 dB. 

Výsledná hodnota vibrací za osmihodinovou pracovní dobu A(8) = 115,610 dB. 

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

ve znění pozdějších předpisů, stanovuje přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce 
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vyjádřený průměrnou souhrnnou váţenou hladinou zrychlení Lahv,8h = 123dB. Jelikoţ 

naměřená souhrnná váţená hladina za osmihodinovou pracovní dobu nepřekračuje stanovený 

limit, není potřeba stanovovat ţádná opatření. 

 

8.4 Vibrace přenášené na celé tělo  

Jako druhé v pořadí byly provedeny vibrace působící na celé tělo. Při měření vibrací byl 

pouţit přístroj Analyzátor účinku vibrací na člověka Typ 4447. Umístění adaptéru jsem opět 

zvolil na sedací část. Samotné nastavení přístroje a jeho zapnutí jsem prováděl osobně. Po 

aktivování přístroje jsem dal pokyn jeřábníkovi a mohlo být prováděno měření. 

 

Tabulka naměřených hodnot. 

Hladina vibrací- 

osa x [dB] 

Hladina vibrací- 

osa y [dB] 

Hladina vibrací- 

osa z [dB] 
A(5) [dB] A(8) [dB] 

104,469 108,700 113,323 111,282 113,323 
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Graf 8. 4 

Z grafu 8.4 vykazuje největší hodnoty osa z. Hodnoty hladiny osy z se pohybují od 105-120 

dB. I přes odpruţení sedadla se vibrace projevují nejvíc na tuto osu, která má průmět 

vertikální. Hladiny os x a y se pohybují zhruba ve stejném rozmezí a to 97-110 dB. Všechny 

osy mají k průběhu hladin kolísavý charakter. Největší kolísavost mají osy na začátku měření 

a poté okolo sté sekundy. 
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                          Graf 8.5: Souhrnná hladina vibrací všech os 

 

MTVV - maximální hodnotu průběţné RMS hodnoty vibrace, kdyţ se čas integrace rovná 

               1s. 

Peak    - maximální hodnota 

RMS VTV  – souhrnná váţená hladina zrychlení vibrací 

8.4.1 Zhodnocení výsledků 

Servisní kníţka jeřábu Demag AC 40 vykazuje: 

 

Vážená efektivní hodnota zrychlení, jemuž je vystaveno tělo (nohy resp. sedací plocha), leží 

pod 0,5  m/s
2 

(1,6 ft/s
2
). [11] 

 

Naměřená váţená efektivní hodnota zrychlení RMS VTV byla naměřena 0,644 m/s
2
. 

Naměřená hodnota tedy neodpovídá servisní kníţce jeřábu.
 
 

Výsledná hodnota vibrací za pětihodinovou pracovní dobu A(5) = 111,282 dB. 

Výsledná hodnota vibrací za osmihodinovou pracovní dobu A(8) = 113,323 dB. 

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

ve znění pozdějších předpisů, stanovuje přípustný expoziční limit celkových vertikálních a 

horizontálních vibrací přenášených na zaměstnance vyjádřených průměrnou souhrnnou 

váţenou hladinou zrychlení Lahv,8h = 110 dB. Jelikoţ naměřená souhrnná váţená hladina za 

osmihodinovou pracovní dobu je A(8)= 113,323, překračuje stanovený limit o 3,323 dB. 

Průměrná doba výskytu jeřábníka  v kabině za pracovní směnu je 5h. Váţená hladina za 

osmihodinovou  pracovní dobu, kdy je jeřábník vystaven pěti hodinám expozice  A(5) je 

111,282 dB. Tento limit nevyhovuje. Pokud  jeřábník obsluhuje kabinu jeřábu pět hodin, 

překračuje povolený expoziční limit 110 dB o 1,282 dB. 
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8.4.2 Návrh optimalizace prevence 

Aby jeřábník splňoval povolený limit 110 dB, můţe být vystaven vibracím v kabině jeřábu 

maximálně 3 h 45 min, kdy expoziční limit vibracím bude splněn (expoziční limit vibrací A 

(3,45)= 109,9 dB) Proto doporučuji pravidelnou kontrolu zaměstnavatelem, aby zaměstnanec 

prováděl obsluhu v kabině  jeřábu za osmihodinovou pracovní dobu max. 3h 45 min.   

 

9 Jeřáb DEMAG AC 205 

 

Autojeřáb AC 205 je mobilní jeřábové zařízení s pětidílným teleskopickým výloţníkem. Patří 

do kategorie silničních výloţníkových jeřábů s plně otočným vrškem (360°) a sklopným 

výloţníkem, který umoţňuje zdvihání a přemisťování břemen na měnitelném 

vyloţení.Maximální nosnost je 80 000 kg. Jeřáb je poháněn motorem automobilu. Maximální 

výška zdvihu udává 67,6 m. Autojeřáb je opatřen dvoumístnou kabinou řidiče. Kabina 

obsluhy se nachází na rámu otočného vršku. Rok výroby 1996. 

 

9.1 Kabina jeřábníka AC 205 

Kabina pro obsluhu jeřábu je jednomístná, tvořená ovládacími prvky tak, aby bylo moţno co 

nejpohodlněji ovládat výloţníkové rameno s dostatečným výhledem. To zajišťuje 

celoprosklená kabina ze všech stran, včetně střechy kabiny. Ochranu před nepříznivými 

povětrnostními vlivy a také před hlukem slouţí uzamykatelná pojízdná dvířka. Ovládací 

soustavou jsou tvořeny ovládací páky, umístěné na straně kabiny pro kaţdou ruku zvlášť (obr 
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9.1, 9.2). Ovládací přístrojová deska je velice přehledná a tvořena tak, aby bylo její ovládání 

co nejpohodlnější. Čalouněné sedadlo (obr 9.3), které se dá polohovat, slouţí k optimálnímu 

nastavení pracovní polohy a odpruţení slouţí ke zmírnění vibracím. K pohodlí ovládání 

slouţí také područky sedadla, které jsou taktéţ nastavitelné. 

 

    Obr. 9.1: Ovládací páka-levá                                   Obr. 9.2: Ovládací páka-pravá 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.3: Kabina jeřábu-sedadlo 

 

 

 

 

 

 

9.2 Měření hlukové zátěže 

Při měření hluku byl pouţit Acoustylizer AL1, který byl umístěn v blízkosti hlavy jeřábníka 

ve vzdálenosti 0,1-0,3m od vstupu zvukovodu vnějšího ucha dle ČSN 9612. Acoustylizer byl 

umístěn v příslušné vzdálenosti na skříňce lékárničky.  Umístění Acoustylizeru zobrazeno na 

obr. 9.4. Kabina jeřábu při samotném měření byla uzavřena dvířky. Aktivování přístroje jsem 
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prováděl osobně a poté hned poloţil na skříňku lékárničky a uzavřel kabinu aby mohlo být 

prováděno měření. 

 

 

 

 

 

Obr. 9.4: Umístění Acoustylizeru 

                 Al 1 

 

 

 

 

 

Tabulka naměřených hodnot: 

Typ jeřábu LAeq LAmin LAmx T[min] 

Demag AC 205 90,8 [dB] 91,4 [dB] 95,1 [dB] 4:38 

 

Průběh ekvivalentní hladiny a mezních hladin v čase

80

85

90

95

100

00:00
00:43

01:26
02:10

02:53
03:36

04:19

čas [min]

h
la

d
in

a
 a

k
u

s
ti

c
k

é
h

o
 t

la
k

u
 

[d
B

]

LEQ_dt

LMIN_dt

LMAX_dt

 

Graf 9. 1 

Na grafu 9.1 je patrná velká kolísavost hladiny hluku.  I přes velkou kolísavost hladina 

nepřevyšuje vysoké hodnoty a ekvivalentní hladina hluku se drţí kolem 90dB. To vykazuje, 
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ţe samotná hlučnost motoru není tak vysoká, ale nárůst hlučnosti je způsoben zvýšením 

otáček motoru. 

 

Výsledky ekvivalentní hladiny hluku pracovní doby jeřábníka 

 

 

Výpočet ekvivalentní hladiny hluku za 8h směnu LAeq,8h: 

dB 8,88
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9.2.1 Zhodnocení výsledků 

Servisní kníţka jeřábu AC 205 uvádí: 

 

- A-označená ekvivalentní trvalá zvuková hladina v kabině jeřábu leží pod  hranicí 

70 dB (A). 

 

Nebylo uvedeno, jestli se jedná o úroveň hlučnosti v kabině jeřábníka se zavřenými, nebo 

otevřenými dvířky. Úroveň hlučnosti se tedy můţe výrazně lišit. 

 

Z naměřených výsledků ekvivalentní trvalá zvuková hladina v kabině jeřábu LAeq leţí pod 

hranicí 90,8 dB, coţ se dle parametrů uvedených v servisní kníţce liší o celých 20 dB. 

Výsledná vypočtená hladina akustického tlaku A, LAeq,8h = 88,8 ± 3 dB (A). Nařízení vlády č. 

148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů, stanovuje hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a 

proměnného hluku vyjádřenou LAeq,8h= 85dB. Z naměřených hodnot vyplývá, ţe hygienický 

limit překračuje o 3,8 ± 3 dB. 

Místo expozice délka činnosti za 8h 

směnu Ti [min] 
LAeq [dB] měřený časový úsek 

Te [min] 

Kabina 300 90,8 4:38 

Okolí 180 70,6 1:38 
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9.2.2 Návrh optimalizace prevence: 

Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů, musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní 

ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu, pokud hodnoty překračují ekvivalentní 

hladinu hluku A, přípustný expoziční limit 80dB. Jestliţe je překročen přípustný expoziční 

limit 85dB, musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné pracovní prostředky 

zaměstnanci pouţívali. 

 

Dle překročených hodnot navrhuji jako prevenci před hlukem pouţití tvarovatelných 

zátkových chráničů sluchu typu ,,Classic“ firmy E-A-R. Dále pravidelné kontroly 

zaměstnavatele, zda zaměstnanci pouţívají předepsané chrániče sluchu. 

 

9.3 Měření vibrací – vibrace přenášené na ruce 

Prvním měřením byly měřeny opět vibrace působící na ruce. Při měření vibrací byl pouţit 

přístroj Analyzátor účinku vibrací na člověka Typ 4447. Uchycení adaptéru bylo provedeno 

přiloţením k ovládací páce a přichycení rukou obsluhy. Uchycení adaptéru k páce je 

zobrazeno na obr. 9.5. Samotné nastavení přístroje a jeho zapnutí jsem prováděl osobně. Ve 

chvíli, kdy jeřábník měl adaptér správně přichycen jsem přistroj aktivoval a poloţil na 

bezpečné místo do kabiny jeřábníka, aby se přístroj nepoškodil, např. pádem. V kabině jeřábu 

Demag AC 40 slouţí k ovládání jeřábu dvě páky, které jsou umístěné na krajích kabiny pro 

kaţdou ruku zvlášť. Měření bylo provedeno jen u jedné ovládací páky. 

 

 

 

 

 

Obr. 9.5: Umístění adaptéru 
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Tabulka naměřených hodnot: 

Hladina vibrací- 

osa x [dB] 

Hladina vibrací- 

osa y [dB] 

Hladina vibrací- 

osa z [dB] 
A(5) [dB] A(8) [dB] 

100,405 104,113 104,592 105,328 107,369 

 

V tabulce jsou zobrazeny RMS (časově zprůměrňovaná hladina zrychlení) hodnoty kaţdé osy. 

Hodnota A(5) je výsledná hodnota vibrací za pracovní dobu pěti hodin. Hodnota A(8) je 

výsledná hodnota vibrací za pracovní dobu osmi hodin. 
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Graf 9. 2 

Na grafu 9.2 je velice výrazná kolísavost hladin. Největší nárůsty vibrací pociťuje osa z, 

nejméně pak osa x, která se taky zobrazuje v nejniţším rozmezí hladin a to 97-105 dB. Osa 

z se pohybuje v největším rozmezí hladin od 97-115 dB. Na všech osách je patrná známka 

zvýšení otáček motoru a tím způsoben nárůst vibrací. 

 

                          Graf 9.3: Souhrnná hladina vibrací všech os 
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Na grafu 9.3 je zobrazen výstup z softwaru Vibration Explorer 4447. 

Graf zobrazuje hodnoty: 

MTVV - maximální hodnotu průběţné RMS hodnoty vibrace, kdyţ se čas integrace rovná 

               1s. 

Peak    - maximální hodnota 

RMS VTV  – souhrnná váţená hladina zrychlení vibrací 

9.3.1 Zhodnocení výsledků 

Servisní kníţka jeřábu Demag AC 40 vykazuje: 

 

Vážená efektivní hodnota zrychlení, jemuž jsou vystaveny horní části těla, leží pod 2,5 m/s
2
 

8.2 ft/s
2
). [12] 

 

Naměřená váţená efektivní hodnota zrychlení RMS VTV byla naměřena 0,233 m/s
2
. 

Naměřená hodnota tedy odpovídá servisní kníţce jeřábu.
 
 

Výsledná hodnota vibrací za pětihodinovou pracovní dobu A(5) = 105,328 dB. 

Výsledná hodnota vibrací za osmihodinovou pracovní dobu A(8) = 107,369 dB. 

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

ve znění pozdějších předpisů, stanovuje přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce 

vyjádřený průměrnou souhrnnou váţenou hladinou zrychlení Lahv,8h = 123dB. Jelikoţ 

naměřená souhrnná váţená hladina za osmihodinovou pracovní dobu nepřekračuje stanovený 

limit, není potřeba stanovovat ţádná opatření. 

9.4 Vibrace přenášené na celé tělo  

Při měření vibrací byl pouţit přístroj Analyzátor účinku vibrací na člověka Typ 4447. 

Umístění adaptéru jsem opět zvolil na sedací část. Samotné nastavení přístroje a jeho zapnutí 

jsem prováděl osobně. Po aktivování přístroje jsem dal pokyn jeřábníkovi a mohlo být 

prováděno měření. 
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Tabulka naměřených hodnot. 

Hladina vibrací- 

osa x [dB] 

Hladina vibrací- 

osa y [dB] 

Hladina vibrací- 

osa z [dB] 
A(5) [dB] A(8) [dB] 

113,278 111,386 113,919 114,159 116,200 

 

Průběh vážených hladin v čase

95

100

105

110

115

120

125

130

0 50 100 150 200 250
čas [s]

h
la

d
in

a
 [

d
B

]

vážená hladina v ose x vážená hladina v ose y vážená hladina v ose z

 

Graf 9. 4 

Osa z, zobrazena na grafu 9.4 se pohybuje ve vyšších hladinách neţ zbývající dvě osy. 

Rozmezí osy z je 102-120 dB. Oproti zbývajících dvou jeřábů (graf 7.4 a 8.4),  se osa z 

nepohybuje aţ v tak v rozdílném rozmezí od zbývajících os.Osy x a y se pohybují zhruba ve 

stejné hladině a to od 98-125 dB. Na všech osách je patrná velká kolísavost. 

 

 

                          Graf 9.5: Souhrnná hladina vibrací všech os 

 

MTVV - maximální hodnotu průběţné RMS hodnoty vibrace, kdyţ se čas integrace rovná 

               1s. 

Peak    - maximální hodnota 
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RMS VTV  – souhrnná váţená hladina zrychlení vibrací 

9.4.1 Zhodnocení výsledků 

Servisní kníţka jeřábu Demag AC 205 vykazuje: 

 

Vážená efektivní hodnota zrychlení, jemuž je vystaveno tělo (nohy resp. sedací plocha), leží 

pod 0,5  m/s
2
. [12] 

 

Naměřená váţená efektivní hodnota zrychlení RMS VTV byla naměřena 0,966 m/s
2
. 

Naměřená hodnota tedy neodpovídá servisní kníţce jeřábu.
 
 

Výsledná hodnota vibrací za pětihodinovou pracovní dobu A(5) = 114,159 dB. 

Výsledná hodnota vibrací za osmihodinovou pracovní dobu A(8) = 116,200 dB. 

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

ve znění pozdějších předpisů, stanovuje přípustný expoziční limit celkových vertikálních a 

horizontálních vibrací přenášených na zaměstnance vyjádřených průměrnou souhrnnou 

váţenou hladinou zrychlení Lahv,8h = 110 dB. Jelikoţ naměřená souhrnná váţená hladina za 

osmihodinovou pracovní dobu je A(8)= 116,200, překračuje stanovený limit o 6,2 dB. 

Průměrná doba výskytu jeřábníka  v kabině za pracovní směnu je 5h. Váţená hladina za 

osmihodinovou  pracovní dobu, kdy je jeřábník vystaven pěti hodinám expozice  A(5) je 

114,159 dB. Tento limit nevyhovuje. Pokud  jeřábník obsluhuje kabinu jeřábu pět hodin, 

překračuje povolený expoziční limit 110 dB o 4,159 dB. 

 

9.4.2 Návrh optimalizace prevence 

Aby jeřábník splňoval povolený limit 110 dB, můţe být vystaven vibracím v kabině jeřábu 

maximálně 1 h 55 min, kdy expoziční limit vibracím bude splněn (expoziční limit vibrací A 

(1,55)= 109,99 dB) Proto doporučuji pravidelnou kontrolu zaměstnavatelem, aby 

zaměstnanec prováděl obsluhu v kabině  jeřábu za osmihodinovou pracovní dobu max. 1h 55 

min.  
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10 Shrnutí výsledků 
 Výsledkem měření bylo zjištění expozice hlukem a vibracemi v kabině jeřábníka při 

samotné obsluze jeřábu. Při měření vibrací v kabině jeřábníka byly posuzovány vibrace na 

celé tělo ze sedadla obsluhy a vibrace působící na horní končetiny z ovládacích pák obsluhy. 

Uskutečněna měření byla provedena u tří typu jeřábů s rozdílným rokem výroby a rozdílnou 

nosností. U kaţdého měření bylo manipulováno se stejným břemenem o hmotnosti 2 500 kg. 

 

Typ jeřábu TATRA AD 28 DEMAG AC 40 DEMAG AC 205 

Rok výroby 1989 2000 1996 

Nosnost 28 000 [kg] 40 000 [kg] 80 000 [kg] 

 

Hluková zátěž 

Při posouzení hlukové zátěţe byla naměřena a následně vypočtená ekvivalentí hladina 

akustického tlaku po dobu osmihodinové pracovní doby. U všech jeřábů hodnoty překročily 

stanovený expoziční limit a naměřené hodnoty byly aţ přes 20 dB vyšší, neţ uváděly servisní 

kníţky. Posouzení hodnoty hluku se servisní kníţkou výrobce bylo provedeno jen u jeřábu 

DEMAG AC 40 a DEMAG AC 205. U typu jeřábu TATRA AD 28 servisní kníţka hodnoty 

hluku neuváděla. Naměřené hodnoty měly tyto výsledky: 

 

Typ jeřábu TATRA AD 28 DEMAG AC 40 DEMAG AC 205 

LAeq,8h 91,2 [dB] 93,9 [dB] 88,8 [dB] 

Přípustný expoziční limit 85 [dB] 85 [dB] 85 [dB] 

Překročená hodnota 6,7 [dB] 8,9 [dB] 3,8 [dB] 

 

Nejvyšší hodnotou překračuje stanovený přípustný limit jeřáb DEMAG AC 40. Hodnota je 

překročena o necelých 9 dB. Dalo by se předpokládat, ţe z hlediska roku výroby, bude mít 

jeřáb DEMAG AC 40 nejpříznivější výsledky oproti jeřábu TATRA, který je vyroben roku 

1989 jehoţ hodnota překračuje o 6,7 dB. Nejpříznivější podmínky, i kdyţ překročené, 

dosahuje DEMAG AC 205. Hodnota překračuje stanovený přípustný limit o necelé 4 dB. 

Hlavními faktory způsobující hluk v kabině jeřábníka je chod motoru.  
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Vibrace přenášené na ruce 

Při posuzování vibrací přenášené na ruce obsluhou jeřábu, všechny naměřené výsledky 

nepřekračovaly daný expoziční limit. Pro posouzení s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, byla 

stanovena doba expozice za osmihodinovou pracovní směnu. Naměřené výsledky byly 

posouzeny pro osmihodinovou pracovní dobu i přes fakt, ţe průměrná doba obsluhy jeřábu 

činí 5h.  

 

Typ jeřábu TATRA AD 28 DEMAG AC 40 DEMAG AC 205 

A(5) 116,489 [dB] 113,569 [dB] 105,328 [dB] 

A(8) 118,530 [dB] 115,610 [dB] 107,369 [dB] 

Přípustný expoziční limit 123 [dB] 123 [dB] 123 [dB] 

Překročená hodnota nepřekračuje nepřekračuje nepřekračuje 

 

Nejpřípustnější hodnoty expozice vibracím přenášené na ruce vykazuje jeřáb DEMAG AC 

205. Hodnota vibrací A (8) je pouhých 107,369 dB. Ovládací páka je nejnovějšího typu, 

ergonomicky tvarovatelná úchopu ruky, díky tomu jsou výsledky tomu odpovídající. Nejméně 

příznivé hodnoty poukazuje na typ jeřábu TATRA. Ovládací páky jsou starého typu, umístěné 

uprostřed kabiny vedoucí aţ od podlahy kabiny, kdy délka páky se pohybuje okolo 80cm. 

Proto má nejméně příznivou hodnotu vibrací za osmihodinovou pracovní dobu A (8) 118,530 

dB. 

 

Vibrace přenášené na celé tělo 

Výsledné hodnoty vibrací přenášené na celé tělo překračovaly přípustný expoziční limit. 

Změřena byla výsledná hodnota jak za osmihodinovou pracovní dobu, tak za průměrnou 

pětihodinovou dobu obsluhy, kdy se jeřábník v kabině vyskytuje. I tato hodnota expozice 

vibracím byla překročena u dvou jeřábů.  
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Typ jeřábu 
TATRA AD 

28 

DEMAG AC 

40 

DEMAG AC 

205 

A(5) 108,904 [dB] 111,282 [dB] 114,159 [dB] 

A(8) 110,945 [dB] 113,323 [dB] 116,209 [dB] 

Přípustný expoziční limit 110 [dB] 110 [dB] 110 [dB] 

Překročená hodnota 

A(5) 
nepřekračuje 1,282 [dB] 4,159 [dB] 

Překročená hodnota 

A(8) 
0,945 [dB] 3,323 [dB] 6,209 [dB] 

 

 

Vibrace přenášené ze sedadla nejméně působí na jeřábníka TATRY. Hodnota vypočtena na 

průměrnou dobu obsluhy jeřábu nepřekračuje stanovený limit 110 dB. Pokud by byl však 

jeřábník vystaven vibracím za celou osmihodinovou pracovní dobu, byly by hodnoty jiţ 

překročeny. Nejvíce nepříznivé hodnoty vibrací ze sedadla, působí na jeřábníka obsluhující 

DEMAG AC 205. Hodnoty překračují o 6,209 dB, pokud je jeřábník vystaven osmi hodinám 

expozice. Hodnota překračuje i pětihodinovou expozici a to aţ o 4,159 dB. 

 

Hlavním aspektem způsobující hluk v kabině jeřábu je samotný chod motoru. Důleţitou roli 

hraje výkon motoru, který se odvíjí od dané nosnosti jeřábu. 

 

Motor hraje i výraznou roli při působení vibrací. Zvýšením otáček motoru, se přenášené 

vibrace zvyšují. Důleţitým faktorem je i hmotnost břemene. 

 

11 Shrnutí návrhů optimalizace prevence 
Optimalizaci prevence bylo nutno navrhnout u všech dílčích faktorů, aţ na vibrace působící 

na ruce, kdy naměřené výsledky dosahovaly přijatelných hodnot daleko pod hranicí 

přípustného expozičního limitu. Výsledný návrh prevence před hlukem: 

 

U kaţdého typu jeřábu byly navrţeny zátkové chrániče sluchu od společnosti 3M, značky E-

A-R, které nabízejí osvědčené špičkové výrobky ochrany sluchu. Výběr ochrany sluchu se 
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opírá o naměřené hodnoty a splňuje poţadavky dostatečného útlumu hluku dle výsledků 

expozice.  

 

Typ jeřábu Typ ochrany 

TATRA AD 28 E-A-R Classic (do 98 [dB]) 

DEMAG AC 40 E-A-R Classic soft (do 105 [dB]) 

DEMAG AC 205 E-A-R Classic (do 98 [dB]) 

 

Výsledný návrh prevence před celotělovými vibracemi: 

 

Jako ochrana před celotělovými vibracemi je sníţení doby expozice vibracím. Sníţení doby je 

navrţeno v souladu naměřených hodnot, kdy překročení času vystavení vibracím vede 

k překročení přípustného expozičního limitu. Doba vystavení vibracím při obsluze jeřábu byla 

stanovena u kaţdého jeřábu zvlášť a to: 

 

Typ jeřábu Doba expozice 

TATRA AD 28 6 h 26 min 

DEMAG AC 40 3 h 45 min 

DEMAG AC 205 1 h 55 min 

 

Důleţitou součástí k preventivním opatřením je informovanost zaměstnanců. Zaměstnanci by 

měli být seznámeni s druhem pracovní činnosti, s jakými škodlivými faktory se setkávají, jaké 

jsou zdravotní dopady a především jak by se měli chránit. Dalším opatřením jsou pravidelné 

preventivní prohlídky. 
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12 Závěr 
 V bakalářské práci jsem se zabýval hlukem a vibracemi v pracovním prostředí. 

V jednotlivých bodech jsou shrnuty základní poznatky a zákonitosti hluku a vibrací. V dalších 

bodech je shrnuta škodlivost a účinky na zdraví člověka. 

 Cílem mé práce bylo posoudit, v jak velké míře je obsluha jeřábu vystavena 

nepříznivým faktorům hluku a vibrací. Hluk byl posouzen u třech autojeřábů s rozdílným 

rokem výroby. U všech tří typu jeřábu byla ekvivalentní hodnota akustického tlaku za 

pracovní dobu prokazatelně překročena. Je zřejmé, ţe rok výroby daného autojeřábu úroveň 

hlučnosti nijak nerozhoduje a je těţké hlukovou zátěţ nějak eliminovat. Vibrace byly taktéţ 

posuzovány u stejných typů jeřábů. Hodnoty vibrací přenášených na ruce měly přijatelné 

výsledky. Nejvyšší přípustná souhrnná váţená hladina vibrací, přenášených na ruce, u všech 

jeřábů nebyla prokazatelně překročena. Naopak vibrace působící na celé tělo , přenášených ze 

sedadla, měly výsledné hodnoty méně přijatelné. Nejvyšší přípustná souhrnná váţená hladina 

vibrací přenášených na celé tělo, byla prokazatelně překročena. I přes rostoucí technologii a 

stálé vylepšování, jak konstrukčních, tak ergonomických částí, jako je odpruţení sedadla, 

čalounění sedadla, se tyto hodnoty nijak nesniţují a jenom ukazují na závaţnost situace. 

 Návrh optimalizace prevence byl posouzen u kaţdého faktoru a kaţdého jeřábu zvlášť. 

Nejlepším opatřením proti hluku a vibrací by nebyla jen prevence, ale samotné odstranění 

těchto škodlivých faktorů. Z technického hlediska je však tato moţnost téměř nereálná. Zbývá 

proto prevence. Hlavní zásadou a důleţitým aspektem je informovanost zaměstnanců. Kaţdý 

zaměstnavatel by měl zaměstnance seznámit s jakou expozicí se v pracovním procesu setká, 

do které kategorie pracovní činnost spadá a jaké jsou moţné škodlivé účinky na zdraví a jak 

by se měl chránit. Troufám si odhadnout, ţe většina pracovníků si plně neuvědomují, nebo 

podceňují zdravotní rizika způsobeny nejenom hlukem a vibracemi. Proto je nutné neustále 

informovat a provádět příslušné preventivní kroky ke stálému sniţování nebezpečných 

škodlivých faktorů. 
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Příloha 

Ukázka výstupu měření – Hluk pozadí 

(Všechny hodnoty výstupu měření jsou dodány v elektronické podobě). 

 

File  A068_LOGSPL        

         

SPL_RTA_full_band        

Timer mode single       

Timer set  0:05:10       

Time weight fast       

Selected filter Flat       

Range  20 dB - 100 dB      

Mic sensitivity 16.97 mV/Pa      

         

Time ActTimer LEQ[dB] LEQ_dt MIN_dt MAX_dt LcPeak LcPeak_dt SPL_Act 

0:00:02 0:05:08 71,7 71,7 70,7 72,4 81,2 81,2 72,2 

0:00:04 0:05:06 71,9 72 70,9 72,9 81,7 81,7 71,1 

0:00:06 0:05:04 71,3 69,8 68,5 71,5 81,7 79,6 68,9 

0:00:08 0:05:02 70,9 69,3 68,5 70,2 81,7 78,7 68,7 

0:00:10 0:05:00 70,5 68,9 68,1 69,6 81,7 78,7 69 

0:00:12 0:04:58 70,4 69,9 68,7 70,9 81,7 80,8 69,3 

0:00:14 0:04:56 70,4 70,1 68,8 72 81,7 80,3 69,5 

0:00:16 0:04:54 70,3 69,8 69 70,3 81,7 77,9 69,8 

0:00:18 0:04:52 70,3 70,4 69 71,3 81,7 78,8 70 

0:00:20 0:04:50 70,2 69,1 66,4 70,8 81,7 78,4 66,7 

0:00:22 0:04:48 70 66,4 65 67,7 81,7 75,7 65,5 

0:00:24 0:04:46 69,8 67,2 64,1 68,3 81,7 76,5 67,1 

0:00:26 0:04:44 69,7 68,2 66,7 69,1 81,7 77,5 68,8 

0:00:28 0:04:42 69,7 69,8 68,6 70,6 81,7 78,5 70,3 

0:00:30 0:04:40 69,8 71,3 70,3 72,2 81,7 79 71,9 

0:00:32 0:04:38 70 72 71,2 72,6 81,7 79 72,3 

0:00:34 0:04:36 70,2 72,5 71,5 73,6 81,7 80,7 72,4 

0:00:36 0:04:34 70,4 73,1 71,3 74,5 81,7 81,3 74,1 

0:00:38 0:04:32 70,8 74,5 73,7 75,5 81,7 81,6 74,8 

0:00:40 0:04:30 71,1 74,8 74,3 75,3 82,1 82,1 75 

0:00:42 0:04:28 71,4 75,4 74,5 76,4 87,4 87,4 76 

0:00:44 0:04:26 71,8 75,8 74,7 76,5 87,4 86,4 75 

0:00:46 0:04:24 72 75,3 74,4 76,3 87,4 86 74,7 

0:00:48 0:04:22 72 73,4 70,9 75,8 87,4 86,3 72,1 

0:00:50 0:04:20 72 70,7 69,3 72,7 87,4 80,5 69,7 

0:00:52 0:04:18 72 70,6 68,2 74,2 87,4 79,5 69,4 

0:00:54 0:04:16 71,9 70,4 68 73,3 87,4 81 70,3 

0:00:56 0:04:14 71,8 69,9 68,1 71,4 87,4 78 69,7 

0:00:58 0:04:12 71,8 69,5 67,2 71,9 87,4 79,2 70 

0:01:00 0:04:10 71,7 69,5 68,1 70,8 87,4 78,1 68,6 

0:01:02 0:04:08 71,7 68,6 66 70,8 87,4 78,2 70,7 

0:01:04 0:04:06 71,6 68,4 65,8 70,5 87,4 77,8 68,3 

0:01:06 0:04:04 71,5 68,5 65,8 72,2 87,4 78,4 71,9 

0:01:08 0:04:02 71,5 71,8 69,4 75,8 87,4 79,3 71,3 



 

0:01:10 0:04:00 71,5 69,8 66,3 73 87,4 81,2 69,7 

0:01:12 0:03:58 71,4 67,5 65,8 69,9 87,4 76,5 67,7 

0:01:14 0:03:56 71,3 68,1 65,1 73 87,4 78,4 71,5 

0:01:16 0:03:54 71,3 66,4 64,8 71,3 87,4 74,5 67 

0:01:18 0:03:52 71,2 66,7 64,1 69,2 87,4 76,2 67,2 

0:01:20 0:03:50 71,1 65,9 63,9 67,8 87,4 74,9 67,5 

0:01:22 0:03:48 71 65,4 63 67,7 87,4 74,9 64,8 

0:01:24 0:03:46 71 66,8 63,9 69,2 87,4 75 67,5 

0:01:26 0:03:44 70,9 67,6 65,8 69,9 87,4 78 66,5 

0:01:28 0:03:42 70,8 64,3 62,4 66,5 87,4 72,8 64,1 

0:01:30 0:03:40 70,8 67,5 64 71 87,4 75,8 65,7 

0:01:32 0:03:38 70,7 66,5 63 68,9 87,4 78,8 68,2 

0:01:34 0:03:36 70,7 69,2 65,2 71,7 87,4 75,3 69,8 

0:01:36 0:03:34 70,6 65,6 62,9 70,5 87,4 75,1 63,1 

0:01:38 0:03:32 70,6 64,2 62,6 65,8 87,4 74,8 63,5 

 

 


