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Národní předmluva
V této normě je termín „hazard“ překládán jako „nebezpečí“ a „risk“ jako „riziko“.
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Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-12-21.
Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny
podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní
normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v
Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.
Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.
Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN
Evropská komise pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels
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Předmluva
Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 211 „Akustika“, jejíž sekretariát
zabezpečuje Dánsko.
Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď vydáním identického textu, nebo
schválením k přímému používání nejpozději do března 1999 a národní normy, které jsou s ní v rozporu
musí být zrušeny nejpozději do března 1999.
Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 211 „Akustika“, jejíž sekretariát
zabezpečuje Dánsko, jako návod pro technické komise CEN zabývající se stroji a jako základ pro
přípravu kapitol týkajících se hluku v normách typu C, které tyto komise zpracovávají. Termín „Návod“
je použit, protože se jedná o obecný dokument a tudíž ve všech podrobnostech specifických typů strojů
není použitelný.
Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a
Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směnic(e) Evropské unie.
Některé dokumenty, které se týkají hluku a na které jsou odkazy v této evropské normě jsou v
současné době ve stádiu návrhu. Jsou uvedena poslední čísla dokumentů, což poskytuje možnost
získat tyto dokumenty od národních členských orgánů.
Tato evropská norma obsahuje dvě informativní přílohy.
V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinni převzít tuto evropskou normu národní
normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.
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Úvod
U mnoha strojů představuje hluk významné nebezpečí, t.j. takové nebezpečí, které po posouzení podle
EN 1050 vede ke ztotožnění s jedním nebo více základními požadavky vyhlášenými v příloze I Směrnice
pro stroje a které vyžaduje zvláštní pozornost ze strany výrobců nebo dodavatelů (viz 6.4.2 EN
414:1992). Informace obsažené v této evropské normě se zakládají na následujících principech:
a)

snižování hluku je integrální částí bezpečnosti strojů, a

b) stroje musí být navrhovány a konstruovány tak, aby nebezpečí vyplývající z emise hluku
šířeného vzduchem bylo sníženo na nejmenší možnou úroveň při zohlednění technického pokroku a
dostupných možností snížení hluku jednotlivých zdrojů, a
c) specifické kvantitativní informace o hluku, který se šíří vzduchem a je vyzařován ze stroje
pracujícího za stanovených provozních a montážních podmínek musí být uvedeny v souladu s
odpovídajícím zkušebním přepisem pro hluk nebo, pokud takový zkušební předpis neexistuje, za
stanovených individuálních podmínek,
d) kapitoly, které se týkají hluku v normách typu C, pojednávají o aspektech emise hluku včetně
zbývajícího rizika
1 Předmět normy
Tato evropská norma udává návod jak formulovat ustanovení týkající se hluku v normách typu C, kde
je hluk identifikován jako významné nebezpečí (viz 4.5 EN 292-1:1991). Tímto způsobem doplňuje
tato evropská norma pravidla uvedená v EN 414:1992.

-- Vynechaný text --

