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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 11200:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika ve spolupráci
s technickou komisí CEN/TC 211 Akustika, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2014 udělit status národní normy, 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 listopadu 2014.

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



Tento dokument nahrazuje EN ISO 11200:2009.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České
republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska,
Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 11200:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 11200:2014 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

0.1 Snižování hluku představuje pro mnoho uživatelů strojů a zařízení důležitý problém, který
vyžaduje efektivní výměnu akustických údajů mezi zainteresovanými stranami. Jedná se o výrobce,
montážní podniky a uživatele strojů a zařízení. Tyto akustické údaje se získávají měřeními. Hlavní tok
údajů směřuje od výrobce k uživateli.

Výsledky těchto měření jsou použitelné pouze tehdy, jsou-li stanoveny podmínky, za kterých
proběhla, jsou-li vyjádřeny definovanými akustickými veličinami a získány přístroji, které splňují
požadavky norem.

Pro popis emise zvuku strojů a zařízení lze užít dvě veličiny, které se vzájemně doplňují: první z nich je
hladina akustického výkonu, druhá je hladina emisního akustického tlaku na stanoveném místě.
ISO 3740[2], ISO 3741, ISO 3743 (všechny části), ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746 a ISO 3747 (určování
z měření hladiny akustického tlaku) a ISO 9614-1, ISO 9614-2 a ISO 9614-3 (určování z měření
akustické intenzity) jsou mezinárodní normy stanovující základní metody pro určování hladiny
akustického výkonu. Tato mezinárodní norma uvádí soubor pěti mezinárodních norem, které stanovují
rozdílné metody pro určování hladin emisního akustického tlaku
strojů a zařízení při uvážení možných situací zkoušených zdrojů (mobilní stroj, stacionární stroj, různé
zkušební místnosti, různé měřicí přístroje, rozdílné druhy míst obsluhy atd.).

Tento soubor mezinárodních norem není určen pro stanovování postupů měření, které se týkají
expozice
pracovníků hluku v případě expozice hluku na pracovišti, viz ISO 9612[4].

0.2 Hladiny emisního akustického tlaku v kombinaci s hladinami akustického výkonu se používají pro
deklaraci hluku vyzařovaného strojem za určených podmínek, ověřování deklarovaných hodnot,
porovnávání hluku vyzařovaného stroji různých typů a velikostí, srovnávání s limity stanovenými
v kupní smlouvě nebo předpisech, technické práce na omezení hluku strojů a predikce expozice hluku
na stanovených místech.

V tomto souboru mezinárodních norem jsou zahrnuté tři normy popisující postupy přímého měření
hladin emisního akustického tlaku v rozdílných zkušebních prostředích (ISO 11201, ISO 11202



a ISO 11204), čtvrtá (ISO 11203) udávající postupy určování hladin emisního akustického tlaku
z hladiny akustického výkonu a pátá (ISO 11205) udávající postup určování hladiny emisního
akustického tlaku z naměřených hodnot hladiny akustické intenzity.

0.3 Hladiny akustického tlaku jsou obecně rozdílné od hladin, které se vyskytují, jestliže je stroj nebo
zařízení v provozu ve vlastních podmínkách instalace, v nichž prostředí ovlivňuje hladinu akustického
tlaku na stanovištích obsluhy nebo dalších stanovených místech. Volba norem pro určování hladiny
akustického tlaku může mít z praktických důvodů důsledky na výběr norem pro určování hladiny
emisního akustického tlaku. S ohledem na dvě veličiny emise hluku je vhodnější provádět výběr
norem souběžně.

0.4 Normy souboru ISO 11201, ISO 11202, ISO 11203, ISO 11204 a ISO 11205 se často používají
v praxi, neboť jsou citovány v normalizovaných zkušebních předpisech pro hluk (viz 3.25). Jestliže pro
skupinu strojů existuje příslušný zkušební předpis pro hluk, pak má být používán. Při tvorbě
zkušebního předpisu pro hluk se doporučuje obeznámit se s ISO 12001[6].

0.5 Důvodů pro revidování souboru ISO 11201, ISO 11202, ISO 11203, ISO 11204 a ISO 11205 bylo
mnoho:

vyvstala potřeba zavést v souboru metodu třídy přesnosti 1, aby se zvýšila podobnost se souborem●

mezinárodních norem pro určování hladiny akustického výkonu ISO 3741, ISO 3743 (všechny části), ISO 3744,
ISO 3745, ISO 3746 a ISO 3747;
zpětná vazba ze zkušeností s použitím souboru ukázala, že metoda uvedená v ISO 11202 poskytovala●

přesnější výsledky, než se původně zamýšlelo, tudíž zavedení možnosti v ISO 11202 pro získání výsledků
ve třídě přesnosti 2;
protože směrovost zdroje hraje klíčovou roli s ohledem na hladinu emisního akustického tlaku, byl●

z pragmatického důvodu zaveden tento parametru do metod v ISO 11202 a ISO 11204;
protože se nejistota měření stávala stále více a více ústřední otázkou, vyvstala potřeba pojednat o tomto●

problému ve světle zkušeností získaných s použitím ISO/IEC Guide 98-3.

K revidování souboru ISO 11201, ISO 11202, ISO 11203, ISO 11204 a ISO 11205 neproběhl žádný
průzkum. Byly použity jen stávající znalosti.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma je rámcová norma uvádějící základní soubor ISO 11201, ISO 11202,
ISO 11203, ISO 11204 a ISO 11205 pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovištích
obsluhy a dalších
stanovených místech. Uvádí návod pro:

usnadnění tvorby zkušebních předpisů pro hluk;●

poskytování fyzikálních výkladů této veličiny emise hluku v porovnání s dalšími veličinami hluku (viz 4.1 až●

4.3);
porovnání různých měřicích metod poskytnutých souborem (viz tabulka 1);●

usnadnění výběru nejvhodnější metody (nejvhodnějších metod) v typických situacích v praxi (kapitola 6).●

Tato mezinárodní norma je převážně založena na vývojových diagramech a tabulkách. Jsou popsány
případové studie.

Daný návod platí jen pro zvuk šířený vzduchem. Obecně je určen pro použití při zkoušení hluku
a zejména pro přípravu zkušebních předpisů pro hluk.

Normalizovaný zkušební předpis pro hluk je určen k výběru norem ze souboru ISO 11201, ISO 11202,
ISO 11203, ISO 11204 a ISO 11205, které jsou nejvhodnější pro skupinu strojů, jež pokrývá, a které



uvádějí podrobné požadavky na podmínky upevnění a provozní podmínky pro příslušnou skupinu
jakož i umístění
stanoviště (stanovišť) obsluhy a dalších stanovených míst, které jsou předepsány v těchto
mezinárodních
normách. 

Takto získané údaje lze použít pro deklarování a ověřování hladin emisního akustického tlaku tak, jak
jsou
například stanovena v ISO 4871[3].

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


