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Předmluva
Text EN ISO 2151:2004 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 118 „Kompresory, pneumatická
nářadí a pneumatické stroje“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO
2151:2008 technickou komisí CEN/TC 232 „Kompresory – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje SIS.
Této evropské normě je nutno dát status národní normy nejpozději do února 2009, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.
Upozorňuje se na možnost toho, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových práv. CEN (anebo CENELEC) nesmí být činěna zodpovědnou při identifikování
jakéhokoliv, nebo všech takových patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN ISO 2151:2004.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který CEN udělily Evropská komise a Evropské

sdružení volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.
Informativní přílohy ZA a ZB, které jsou nedílnou částí tohoto dokumentu, určují vztah ke směrnici
(směrnicím) EU.
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
Oznámení o schválení
Text ISO 2151:2004 byl schválen CEN jako EN ISO 2151:2008 bez jakýchkoliv modifikací.
Úvod
Zkušební předpis pro hluk, který je obsahem této normy, popisuje metody určování a prezentace
akustických vlastností kompresorů a vývěv, tj. celkové hladiny hluku kompresorů a vývěv, vyjádřené
hladinou akustického výkonu a hladinou emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy nebo
dalších stanovených místech.
Tento zkušební předpis pro hluk vyžaduje, aby kompresor a vývěva při zkoušce pracovaly za
podmínek reprezentujících nejhlučnější typické použití, tj. plné zatížení kompresorů a chod naprázdno
vývěv, což je současná praxe v průmyslu.
Také je zapotřebí poznamenat, že expozice obsluhy hlukem je závislá na charakteristikách
jednotlivých aplikací a složkách prostředí, které výrobci kompresorů a vývěv nemohou ovlivnit.
Tato mezinárodní norma nestanovuje požadavky pro analýzu v oktávových pásmech, avšak tam, kde
by to bylo užitečné, ji lze využít.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje metody měření, určování a deklarování emise hluku pro přenosné
a stacionární kompresory a vývěvy. Předepisuje podmínky montáže, zatěžování a provozní podmínky,
za kterých lze určit emisi hluku vyjádřenou pomocí:
●
●

hladiny akustického výkonu za stanovených podmínek zatížení;
hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy za stanovených podmínek zatížení.

Je aplikovatelná pro:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

kompresory pro různé druhy plynů;
vzduchové kompresory s olejovým mazáním;
vzduchové kompresory zaplavené olejem;
kompresory chlazené vstřikováním vody;
bezmazné vzduchové kompresory;
kompresory pro manipulaci s nebezpečnými plyny (plynové kompresory);
kompresory pro manipulaci s kyslíkem;
kompresory pro manipulaci s acetylénem;
vysokotlaké kompresory [nad 4 MPa (40 bar)];
kompresory pro aplikace s nízkou sací teplotou na vstupu, tj. pod bodem mrazu (0 °C);
velké kompresory (příkon nad 1 000 kW);

●
●

pojízdné kompresory a kompresory na rámu;
rotační objemová dmychadla a odstředivá (radiální) dmychadla a sací ventilátory pracující s tlaky L 0,2 MPa
(L 20 bar).

Není vhodná pro:
●
●
●

kompresory pro jiné plyny než acetylén, které mají dovolený provozní tlak menší než 0,05 MPa (0,5 bar);
chladicí kompresory používané v chladicích systémech nebo tepelných čerpadlech;
ruční přenosné kompresory.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

