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Předmluva

Text ISO 11202:1995 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 43 „Akustika“ Mezinárodní organizace
pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 11202:2009 technickou komisí CEN/TC 211 „Akustika“,
jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy nejpozději do února 2010, 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 února 2010.

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 11202:1995.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který CEN udělily Evropská komise a Evropské
sdružení volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnic ES.

Informační přílohy ZA a ZB, které jsou nedílnou částí tohoto dokumentu, určují vztah ke směrnicím ES.

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 11202:1995 byl schválen CEN jako EN ISO 11202:2009 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

0.1 Tato mezinárodní norma stanovuje metodu měření hladin emisního akustického tlaku na
stanovištích
obsluhy a dalších stanovených místech v blízkosti strojů nebo částí zařízení. Metoda stanovená v této
mezinárodní normě je obdobou metody stanovené v ISO 11201 (technická metoda) od níž se liší



v tom, že:

měří se in situ (na místě), aa.
pro určení podmínek prostředí místa je stanovena zjednodušená metoda, která dává výsledky blížící seb.
výsledkům získaným ve volném poli nad odrazivou rovinou. Tato korekce se aplikuje na hladiny emisního
akustického tlaku na stanovených místech, včetně stanovišť obsluhy. Přesnost výsledků je omezena na
provozní třídu přesnosti.

0.2 Tato mezinárodní norma je jednou ze série norem (ISO 11200 až ISO 11204), které stanovují
různé metody určování emise hluku jednotlivých strojů nebo zařízení nebo jejich částí (zkoušeného
zařízení). ISO 11200 uvádí návod k výběru metody pro určení hladin emisního akustického tlaku stroje
nebo zařízení. Další podrobnosti udávají rovněž mezinárodní normy pro určování hladin akustického
výkonu.

1 Předmět normy

1.1 Obecně

Tato mezinárodní norma stanovuje metodu měření hladin emisního akustického tlaku strojů a zařízení
na stanovišti obsluhy a na dalších stanovených místech především v polobezodrazovém poli. Měří se
hladiny emisního akustického tlaku vážené funkcí A a, je-li to požadováno, špičkové hladiny emisního
akustického tlaku vážené funkcí C.

POZNÁMKA 1 Obsahy této normy a souvisících mezinárodních norem jsou shrnuty v tabulce 1 v
ISO 11200:1995.

Tato norma uvádí metodu určení korekce na podmínky prostředí místa (její velikost má limitovanou
maximální hodnotu), která se aplikuje na změřené hladiny akustického tlaku proto, aby byla
vyloučena převážná část vlivů odrazů od všech odrazivých ploch s výjimkou roviny, na které spočívá
stroj nebo zařízení. Základem této korekce je celková pohltivost zvuku zkušební místnosti.

Obsluha je na stanovišti obsluhy. Stanoviště obsluhy smí být ve volném prostoru místnosti, ve které je
zdroj provozován nebo v kabině pevně spojené se zdrojem nebo v krytém prostoru odděleném od
stroje. Jedno nebo více stanovených míst smí být umístěno blízko obsluhovaného stroje nebo blízko
stroje bez obsluhy. Taková místa jsou někdy označována jako místa pomocníka obsluhy.

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na zkušební prostředí a přístroje pro provozní třídu
přesnosti. Uvádí pokyny pro montáž a provoz zkoušeného stroje a pro volbu poloh mikrofonů na
stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech. Účelem měření je umožnit porovnávání činnosti
různých strojů nebo zařízení dané skupiny v určených podmínkách prostředí a za normalizovaných
montážních a provozních podmínek. Získané údaje se mohou rovněž použít pro deklarování
a ověřování hladin emisního akustického tlaku, jak je stanoveno v ISO 4871.

POZNÁMKA 2 V každé dané poloze, pokud se týká jednotlivého stroje a daných montážních
a provozních podmínek, jsou hladiny emisního akustického tlaku určené metodou podle této
mezinárodní normy obvykle nižší, než hladiny akustického tlaku změřené přímo u stejného stroje
v běžné dílně, kde se používá. Je to způsobeno dozvukem a působením ostatních strojů. Metoda
výpočtu hladin akustického tlaku v blízkosti stroje provozovaného samostatně v dílně je uvedena
v ISO 11690-3. Obecně pozorované rozdíly jsou od 1 dB do 5 dB, ale v extrémních případech mohou
být i větší.

1.2 Typy hluku a zdrojů hluku



Metoda stanovená v této mezinárodní normě je použitelná pro všechny typy strojů jak pohyblivých,
tak stacionárních, užívaných uvnitř nebo venku.

Metoda je použitelná pro stroje všech velikostí a pro všechny typy hluku definované v ISO 2204
a ISO 12001.

1.3 Zkušební prostředí

Metoda je použitelná ve vnitřním i venkovním prostředí s jednou nebo více odrazivými rovinami, které
odpovídají stanoveným požadavkům.

1.4 Stanovená místa

Tato mezinárodní norma je použitelná pro měření hladin emisního akustického tlaku na stanovištích
obsluhy a dalších stanovených místech.

Následující příklady míst vhodných pro měření zahrnují:
stanoviště obsluhy, které je v blízkosti zkoušeného stroje; to je případ mnoha průmyslových strojůa.
a domácích spotřebičů;
stanoviště obsluhy uvnitř kabiny, která je pevnou součástí zkoušeného stroje; to je případ mnohab.
průmyslových dopravních zařízení a zemních strojů;
stanoviště obsluhy uvnitř částečného nebo úplného krytu (nebo za zástěnou) dodaného výrobcem jakoc.
pevná součást zkoušeného stroje nebo zařízení;
částečně nebo úplně kryté stanoviště obsluhy vedle zkoušeného stroje nebo zařízení; s touto situací se lzed.
setkat u některých velkých průmyslových strojů;
místa pomocníků obsluhy, obsazená jednotlivci, kteří nemají osobní odpovědnost za provoz zkoušenéhoe.
stroje, ale jsou v bezprostředním okolí stroje buď občas, nebo trvale;
další stanovená místa, která nemusí být nezbytně místem obsluhy nebo pomocníka obsluhy.f.

Stanoviště obsluhy mohou také být na stanovené dráze, po které se obsluha pohybuje (viz 11.4).

1.5 Nejistota měření

Protože není možné poskytnout univerzální hodnoty směrodatné odchylky reprodukovatelnosti hladin
emisního akustického tlaku na stanovištích obsluhy, je uveden v kapitole 4 návod.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


