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Předmluva

Tento dokument (EN 1265:1999+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 202
„Slévárenské stroje“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2009 dát 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 prosince 2009.

Tento dokument obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2008-10-05.

Tento dokument nahrazuje EN 1265:1999.



Začátek a konec textu, který byl nově zaveden nebo pozměněn změnou je v textu uveden označením
!".

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 informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu."

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, Spojené
království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tento zkušební předpis pro hluk poskytuje výrobcům a třetím osobám pomoc při provádění měření
hodnot emise hluku, deklarování hodnot emise hluku a jejich ověřování. Tento dokument se řídí
ustanoveními EN ISO 12001.

Komplexnost, rozmanitost a osobitost slévárenských strojů velmi komplikuje měření hladiny
akustického výkonu. Z tohoto důvodu byla zvolena tato forma normy k určení hladin akustického
výkonu.

1 Předmět normy

!Tento" zkušební předpis pro hluk specifikuje všechny informace nezbytné pro efektivní a při
stanovených podmínkách prováděné určení, deklarování a ověření !hodnot emise hluku" různých
skupin slévárenských strojů. Specifikuje konkrétně metody měření hluku, které jsou k dispozici,
a provozní a instalační podmínky, které se musí při zkoušce použít.
!Hodnoty emise hluku" jsou hladina emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a hladina
akustického výkonu. Určení těchto veličin je nezbytné pro:

výrobce k deklarování vyzařovaného hluku;●

porovnávání vyzařovaného hluku strojů v příslušné skupině strojů;●

účel kontroly hluku na zdroji v konstrukční etapě.●

Použití této normy zajistí opakovatelnost určení !hodnot emise hluku" v rozmezí hranic, které stanoví
třída přesnosti použité základní normy pro měření. Metody měření hluku dovolené touto normou jsou
technické metody (třída 2) a provozní metody (třída 3).
Tato norma obsahuje hlavní část se všeobecnými ustanoveními, která jsou aplikovatelná na všechny
druhy slévárenských strojů. Šest normativních příloh obsahuje požadavky, které jsou specifické pro
následující skupiny strojů:

jádrovací stroje (EN 710);●

formovací stroje (EN 710);●

vytloukací rošty a uvolňovací žlaby (EN 710);●

tryskače (není omezené pouze na používání ve slévárnách) (!EN 1248");●

vzduchové tryskače (!EN 1248");●

tlakové licí stroje (EN 869);●

a šest informativních příloh uvádí návod pro specifické provozní podmínky.
Hlavní část této normy uvádí také návod pro měření emise hluku u slévárenských strojů, o kterých se



v přílo-
hách nepojednává.

Tato norma nezahrnuje výpočet emise hluku, které je obsluha denně vystavena.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


