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Program zkoušení způsobilosti PT/5349
(E04/V/2014)

Závazné instrukce
Název: Měření vibrací dle ČSN EN ISO 5349
Měření vibrací přenášených na ruce při práci s ručním mechanizovaným nářadím
Ověřované zkušební metody:
 Měření vibrací dle ČSN EN ISO 5349
Místo konání: Dobříš, areál sportovní střelnice OBORA – Dobříš mapa
Datum konání: 15. 10. 2014, 10:00 – 16:00
Organizátor: Poskytovatel zkoušení způsobilosti EKOLA group
Mistrovská 4
108 00 Praha 10
Koordinátor zkoušení způsobilosti: Ing. Jiří Nový, Mistrovská 4, 108 00 Praha 10,
Tel.: 373 730 877, 775 112 479, E-mail: infoZZ@ekolagroup.cz.

Organizace zkoušky zkoušení způsobilosti:
Každá skupina měří samostatně v přiděleném čase – přesný čas bude účastníkovi zkoušky
způsobilosti sdělen elektronicky koordinátorem zkoušky způsobilosti nejpozději týden před
konáním zkoušky. Z organizačních důvodů je bezpodmínečně nutné přidělený čas dodržet a
dostavit se na místo zkoušení způsobilosti 30 minut před zahájením zkoušky.
Před zahájením zkoušky bude účastník v místě konání zkoušky podrobně seznámen
s průběhem zkoušky.
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Postup měření a metody zpracování výsledků zkoušení způsobilosti:
Program zkoušení způsobilosti si klade za cíl zacházení s položkami zkoušení způsobilosti
jako v případě rutinně prováděných zkoušek. V případě tohoto programu se jedná se o měření
virací přenášených na ruce, účastník ZZ nebude manipulovat s položkami zkoušení. Měření
bude odpovídat běžným podmínkám v reálném prostředí.
Měření bude probíhat podle normy ČSN EN ISO 5349.
Měřené zdroje a vyhodnocované veličiny:
A. Souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací Lavw,T jednotlivých pracovních operací
B.

Souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací A Lavw, 8h dle zadaného časového snímku.

Před zahájením zkoušky obdrží účastník výstupní formulář pro záznam výsledků zkoušení
způsobilosti. Shodné formuláře v digitální podobě obdrží skupiny týden před měřením
na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce jako kontaktní.
Žádáme o předání výsledků v písemné podobě (na adresu EKOLA group, spol. s r.o.,
Mistrovská 4, 108 00 Praha 10) i v elektronické podobě (infoZZ@ekolagroup.cz)
nejpozději do 1 týdne od konání akce. Skupiny, které nepředají výsledky v uvedeném termínu, nebudou zařazeny do vyhodnocení programu zkoušení způsobilosti. Za soulad uváděných dat v listinné a digitální podobě odpovídá každá skupina.
Organizátor vypracuje závěrečnou zprávu, kterou zašle každé účastnické organizaci
nejpozději do tří měsíců od ukončení zkoušky a vystaví osvědčení o účasti ve zkoušení způsobilosti. Bude dodržena zásada důvěrnosti, výsledky jednotlivých účastníků budou ve zprávě
uváděny anonymně (kód laboratoře bude měřicí skupině přidělen před zahájením měření
spolu s písemnými formuláři). Výsledky zkoušení způsobilosti jsou přísně důvěrné, kódové
označení je známo pouze účastníkovi a poskytovateli zkoušení způsobilosti. Bez písemného
souhlasu účastníka nesmí být výsledky s uvedením přesné identifikace účastníka sděleny třetí
straně.
Účastníci programu zkoušení způsobilosti mají možnost se odvolat proti vyhodnocení
zkoušky způsobilosti do 14 dní od doručení závěrečné zprávy.
Nutné vybavení měřicí skupiny:
Přístrojové vybavení pro měření vibrací.

Zpracoval: RNDr. Libuše Bartošová, vedoucí poskytovatele zkoušení způsobilosti
Datum: 11. 9. 2014
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