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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem ISO probíhá v technických komisích ISO.
Každý člen ISO, zajímající se o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v
této technické komisi zastoupen. Práce se rovněž účastní mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s
nimiž ISO navázala styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
případech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány podle pravidel uvedených ve Směrnicích ISO/IEC, Část 3

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi jsou rozesílány všem členům k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.



Mezinárodní norma ISO 10534-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 43, Akustika, subkomisí SC 1,
Hluk ve spolupráci s ISO/TC 127, Stroje pro zemní práce.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 6393:1985), jehož je technickou revizí.

Přílohy A tvoří normativní část této mezinárodní normy.
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Úvod

Tato mezinárodní norma je speciálním zkušebním předpisem pro stanovené typy zemních strojů.

V tomto speciálním zkušebním předpisu jsou popsány stanovené postupy, které umožňují, aby byla
emise akustického výkonu určena stacionární zkouškou reprodukovatelným způsobem. Musí být připojeny
pracovní prostředky (lopata rýpadla, radlice atd.) určené pro výrobní verzi výrobce, protože se jedná o
konfiguraci, která je nejpravděpodobnější při skutečném používání stroje.

Tato mezinárodní norma umožňuje stanovení shody s hlukovými limity. Lze jí též použít pro účely
vyhodnocení při zkoumání snižování hluku.

V ISO 6394 je uveden doplňující speciální zkušební předpis. Tento další speciální zkušební předpis je
určen k určení hluku vyzařovaného zemními stroji, měřeného na stanovišti obsluhy, když stroj
nepojíždí, pomocí ekvivalentní hladiny akustického tlaku A.

Odpovídající měření vnějšího hluku a hluku na stanovišti obsluhy za podmínek dynamické zkoušky
jsou popsány v ISO 6395 a ISO 6396.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje metodu určení vnějšího hluku vyzařovaného stroji pro zemní práce
pomocí ekvivalentní hladiny akustického výkonu A, když stroj nepojíždí, s motorem pracujícím se
jmenovitými otáčkami bez zatížení.

Tato mezinárodní norma je použitelná pro následující typy zemních strojů:

-        lopatová rýpadla (hydraulická nebo lanová);

-        dozery na kolovém a pásovém podvozku;

-        nakladače na kolovém a pásovém podvozku; a

-        rýpadla-nakladače.

-- Vynechaný text --


