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

Tento dokument nahrazuje EN ISO 3740:2000.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.
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Oznámení o schválení
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT) viz
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika, subkomise SC 1 Hluk.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 3740:2000), které bylo technicky
revidováno. V porovnání s předchozím vydáním jsou tyto hlavní změny:

–    S výjimkou souboru ISO 9614 byly revidovány všechny ze základních norem pokrytých tímto
dokumentem.

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

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
http://www.iso.org/members.html


Úvod
Pro mnoho uživatelů strojů, zařízení a výrobků představuje snižování hluku hlavní problém, který
vyžaduje efektivní výměnu akustických informací. V této souvislosti směřuje hlavní tok informací od
výrobce k prodejci, instalující osobě nebo uživateli strojů a výrobků z důvodu, aby se popsal
generovaný zvuk. Zejména je vyžadována informace o emisi ze zdroje hluku, který se šíří vzduchem.
Proto je třeba na základě měření určovat hladinu akustického výkonu jako hlavní parametr, který
charakterizuje emisi hluku ze zdrojů zvuku šířeného vzduchem.

Taková měření jsou však užitečná jen tehdy, pokud jsou stanoveny podmínky, za kterých jsou
prováděna; poskytují stanovené akustické veličiny a provádějí se normalizovanými přístroji.

Hladiny akustického výkonu se používají pro účely:

–    deklarování hluku vyzařovaného za stanovených podmínek;

–    ověřování deklarovaných hodnot;

–    porovnávání hluku vyzařovaného stroji různých typů a velikostí;

–    porovnání s limity stanovenými v kupní smlouvě nebo předpisem;

–    technické práce ke snížení emise hluku vyzařovaného stroji;

–    predikce expozice zaměstnanců hluku ve výrobních dílnách uvnitř nebo venku;

–    predikce hluku v prostředí.

Mezinárodní normy popisující základní metody určování hladiny akustického výkonu jsou:

–    ISO 3741 až ISO 3747 (určování hladiny akustického výkonu pomocí měření hladiny akustického
tlaku),

–    ISO 9614-1 až ISO 9614-3 (určování hladiny akustického výkonu pomocí měření akustické
intenzity),

–    ISO/TS 7849-1 a ISO/TS 7849-2 (určování hladiny akustického výkonu pomocí měření vibrací).

Tyto normy stanovují rozdílné metody určování hladiny akustického výkonu a dosažitelnou přesnost,
charakterizovanou směrodatnou odchylkou reprodukovatelnosti metody. O provozních a montážních
podmínkách a nejistotě přidružené k těmto podmínkám je pojednáno jen velmi obecným způsobem.
Specifické a podrobné požadavky na zkoušené stroje a zařízení jsou uvedeny ve zkušebních
předpisech pro hluk připravených komisemi v příslušných normách pro strojní zařízení. Tyto normy
poskytují nejen potřebné podrobné informace k provozním a instalačním podmínkám a podmínkám
připevnění, ale identifikují i základní normy pro měření, které mohou být použity, a jak se provádí
deklarování a ověřování emise hluku.

Výše uvedené normy se liší ve svém rozsahu aplikací a ve svých požadavcích s ohledem na zkušební
prostředí. V praxi jsou zvláště výhodné postupy, které nevyžadují zvláštní laboratorní prostředí
a navíc vyhovují třídě přesnosti 2 a zvláště pak splňují právní požadavky. Ty zahrnují postupy
uvedené v normách ISO 3744, ISO 3747 a metody v ISO 9614-2.



Aby se napomohlo technickým komisím při tvorbě zkušebních předpisů pro hluk nebo se usnadnila
práce výrobcům strojů a zařízení při určování hladiny akustického výkonu, pokud není zkušební
předpis v současnosti dostupný, uvádí ISO 3740 soubor dvanácti mezinárodních norem popisujících
různé metody určování hladin akustického výkonu strojů, zařízení a výrobků při uvážení širokého
rozsahu praktických situací pro zkoušené zdroje (druhy strojů, zařízení a výrobků), zkušebních
prostředí, měřicích přístrojů a požadované přesnosti.

Některé stroje, zařízení nebo výrobky vyzařují vysokofrekvenční hluk, což může být širokopásmový
hluk, úzkopásmový hluk nebo to mohou být diskrétní tóny. ISO 9295 stanovuje čtyři metody určování
hladin akustického výkonu vyzařovaného stroji, zařízeními nebo výrobky ve frekvenčním rozsahu
pokrytém oktávovým pásmem 16 kHz. Krátký popis ISO 9295 je uveden v 5.6.

Podrobnější definice než ty, které jsou stanovené v tomto dokumentu, lze nalézt v ISO 3741,
ISO 3743-1, ISO 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746 a ISO 3747, v ISO 9614-1 až ISO 9614-3,
ISO/TS 7849-1, ISO/TS 7849-2 a ve zkušebních předpisech pro hluk pro specifické typy strojů,
zařízení a výrobků.



1 Předmět normy
Tento dokument uvádí návod pro použití souboru dvanácti základních mezinárodních norem (viz
tabulky 1, 2 a 3) popisující různé metody určování hladin akustického výkonu pro všechny typy
strojů, zařízení a výrobků. Poskytuje návod pro výběr jedné nebo více z těchto norem, vhodných pro
jakýkoliv příslušný typ zdroje zvuku, měřicí prostředí a požadovanou přesnost. Uvedený návod platí
pro zvuk šířený vzduchem. Je určen pro použití při přípravě zkušebních předpisů pro hluk (viz ISO
12001) a také při zkoušení emise hluku v případě, kdy žádný specifický zkušební předpis pro hluk
neexistuje. V souladu s obecnými zásadami uvedenými v základních normách mohou takové
normalizované zkušební předpisy pro hluk doporučovat aplikaci příslušné základní mezinárodní
normy (norem) a uvádět podrobné požadavky na montážní a provozní podmínky u příslušné skupiny,
do níž zkoušený stroj patří.

Tento dokument není určen k tomu, aby nahrazoval jakoukoliv z podrobností, nebo aby doplňoval
jakékoliv přídavné požadavky k jednotlivým zkušebním metodám uvedeným v citovaných základních
mezinárodních normách.

POZNÁMKA 1 K popsání hlukové emise strojů, zařízení a výrobků je možné použít dvě veličiny, které
se vzájemně doplňují. První je hladina emisního akustického tlaku na stanoveném místě a druhou
veličinou je hladina akustického výkonu. Základními normami, které popisují základní metody určování
hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech, jsou ISO
11200 až ISO 11205 (citace [20] až [25]).

POZNÁMKA 2 V tomto dokumentu není pojednáno o hladině akustické energie uvedené v ISO 3741
až ISO 3747, poněvadž tato veličina není předmětem žádného legislativního požadavku. Její použití je
omezeno na velmi speciální případy jednotlivých skupin impulzů akustické energie nebo přechodový
zvuk stanovený v ISO 12001.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


