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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 Mezinárodní 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 ve
spolupráci s Evropskou komisí pro normalizaci (CEN), technickou komisí CEN/TC 211 Akustika
v souladu s Dohodou o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 11690-2:1996), ke kterému tvoří malou
revizi. V porovnání s předchozím vydáním se jedná o ediční změny.

Seznam všech částí řady ISO 11690 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Jakékoliv podněty nebo dotazy k tomuto dokumentu je třeba předkládat národnímu normalizačnímu
orgánu uživatele. Kompletní seznam těchto orgánů lze nalézt na www.iso.org/members.html.

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


Úvod
Většina norem stanovuje metody měření a/nebo vyhodnocení hluku. Konečným cílem ISO 11690 je
snižování hluku.

Ke snižování hluku je nabízena celá řada opatření. Aby však jejich užití bylo efektivní, je potřebné
pro danou situaci zvolit to (ta) nejvhodnější.

Je důležité, aby technici neakustických profesí byli seznámeni s postupy snižování hluku pro ně
určenými, aby měli základní znalosti o emisi hluku, charakteristikách šíření zvuku a aby porozuměli
základním principům snižování hluku.

K dalšímu rozvoji snižování hluku na pracovištích je podstatné, aby se informace obsažené v těchto
doporučených postupech rozšířily prostřednictvím mezinárodních norem.

Ke snížení hluku, který představuje nebezpečí na pracovišti, vytvářejí jednotlivé země národní
legislativu. Taková národní legislativa obecně vyžaduje, aby opatření ke snižování hluku byla
realizována tak, aby byly dosaženy rozumně nejnižší hladiny emise hluku, hladiny imise hluku
a hladiny expozice hluku tím, že se zohlední:

–    známá dostupná opatření;

–    současný stav s ohledem na technický pokrok;

–    snižování hluku ve zdroji;

–    náležité plánování, zajištění a instalace strojů a zařízení.

Tento dokument spolu se dalšími dvěma částmi této řady nastiňuje postupy, které je potřebné uvážit
při snižování hluku na stanovištích obsluhy umístěných ve vnitřních i venkovních prostorech. Tyto
doporučené postupy, s cílem usnadnit pochopení požadavků na snižování hluku, poskytují v relativně
jednoduché formě základní informace potřebné pro všechny strany zapojené do snižování hluku na
pracovištích a do návrhu pracovišť s nízkým hlukem.

Záměrem řady ISO 11690 je překlenout mezeru mezi stávající literaturou o snižování hluku
a praktickou realizací opatření ke snižování hluku. Tato řada norem může být v podstatě použita na
všech pracovištích a její hlavní funkce jsou:

–    poskytnout jednoduchou a stručnou informaci o některých hlediscích snižování hluku na
pracovištích;

–    být návodem k pochopení požadavků norem, pokynů, učebnic, příruček, zpráv a další
specializované technické dokumentace;

–    pomoci při rozhodování, hodnotí-li se různá dostupná opatření.

Řada ISO 11690 by měla být užitečná pro pracovníky personálních oddělení, pracovníky oddělení
ochrany zdraví a bezpečnosti práce, techniky, manažery, pracovníky plánovacích a nákupních
oddělení, architekty, dodavatele kompletních výrobních jednotek, strojů a zařízení. Všechny zmíněné
strany by si však měly uvědomit, že dodržení doporučení řady ISO 11690 není postačující k vytvoření
bezpečného pracoviště.



Je známá celá řada účinků hluku na zdraví, pohodu a lidskou činnost. Řada ISO 11690 tím, že uvádí
pokyny pro strategii a opatření ke snižování hluku, usiluje o omezení dopadu hluku na osoby na
pracovištích. Posuzováním dopadu hluku na člověka se zabývají jiné dokumenty.



1 Předmět normy
Tento dokument pojednává o technických hlediscích snižování hluku na pracovištích. Jsou uvedena
různá technická opatření, jsou popsány související akustické veličiny, je pojednáno o velikosti snížení
hluku a jsou naznačeny metody ověření.

Tento dokument pojednává pouze o slyšitelném zvuku.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


