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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 4869-1:2018) vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 211 Akustika, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2019 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 května 2019.

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 24869-1:1992.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 4869-1:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 4869-1:2018 bez jakýchkoliv modifikací.
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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), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

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

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 4869-1:1990), které bylo technicky
revidováno.

V porovnání s předchozím vydání jsou tyto hlavní změny:

Revize zahrnuje především změny požadavků na zvukové pole, specifikace měřicího vybavení,
zkušebních postupů a pokynů pro zkušební osoby a nejistoty měření. Požadavky na zvukové pole jsou
založeny na publikovaných i nepublikovaných laboratorních zkušenostech, zejména na citacích [10]
a [11] uvedených v bibliografii.

Seznam všech částí řady ISO 4869 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


Úvod
Ke snížení hluku, kterému je sluch vystaven, se běžně používají chrániče sluchu. Chrániče sluchu
jsou vyráběny v podobě zátkových chráničů, mušlových chráničů nebo protihlukových přileb.
Normalizovaná metoda měření vložného útlumu zvuku umožňuje porovnání provozních údajů získaných
na různých místech za podobných podmínek.



1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje subjektivní metodu měření vložného útlumu zvuku chráničů sluchu na
prahu slyšení. Metoda je laboratorní metodou navrženou k získání reprodukovatelných hodnot za
řízených podmínek měření. Hodnoty odrážejí útlumové vlastnosti chrániče sluchu jen v té míře,
v jaké uživatelé mají nasazený prostředek stejným způsobem, jako tomu bylo u zkušebních osob.

Pro získání reprezentativnějších údajů o provozní účinnosti je možné použít metody uvedené
v ISO/TS 4869-5.

Tato zkušební metoda poskytuje data naměřená při nízkých hladinách akustického tlaku (blízko
prahu slyšení), která jsou však rovněž reprezentativní pro hodnoty vložného útlumu chráničů sluchu
při vyšších hladinách akustického tlaku. Výjimkou je případ amplitudově citlivých chráničů sluchu při
hladinách akustického tlaku vyšších, než je bod, nad kterým se jejich hladinově závislé charakteristiky
stávají účinnými. Při těchto hladinách akustického tlaku je metoda stanovená v tomto dokumentu
nepoužitelná, poněvadž bude obvykle podhodnocovat vložný útlum těchto prostředků.

POZNÁMKA V důsledku maskování prahů slyšení uzavřeného ucha způsobeného fyziologickým
šumem během zkoušek s uzavřeným uchem mohou být vložné útlumy pod 500 Hz nadhodnoceny
o několik decibelů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


