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Předmluva

Text ISO 15744:2002 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 118 „Kompresory, pneumatická nářadí
a pneumatické stroje“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO
15744:2008 technickou komisí CEN/TC 255 „Ruční mechanické nářadí – Bezpečnost“, jejíž sekretariát
zajišťuje SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 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.

Upozorňuje se na možnost, že některé části textu tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn zodpovědným za identifikování jakéhokoliv
nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 15744:2002.

Tento dokument byl připraven podle mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic(e) EU.

Vztah ke směrnici(směrnicím) EU, viz informativní přílohy ZA a ZB, které jsou nedílnou částí tohoto
dokumentu.

V souladu s Vnitřními předpisy 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 15744:2002 byl schválen CEN jako EN ISO 15744:2008 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Zkušební předpis pro hluk, který je obsahem této mezinárodní normy, uvádí metody určování
a deklarování hodnot emise hluku neelektrických ručních nářadí: tj. celkové hladiny hluku nářadí,
vyjádřené hladinou akustického výkonu a hladinou emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy.
Tyto metody byly navrženy tak, aby poskytly výsledky umožňující porovnání akustických vlastností
různých nářadí.

Nářadí běží buď bez zátěže, což poskytuje reprezentativní hodnotu, nebo se zátěží, ale
s technologickým hlukem zatlumeným tak, aby hladina technologického hluku byla podstatně nižší
než hladina hluku nářadí. Metody byly vybrány tak, aby poskytly uspokojivou reprodukovatelnost
výsledků a jsou založeny na současné praxi v průmyslu.

Při skutečném použití v reálných pracovním podmínkách převládá u mnoha nářadí v celkové emisi
hluku technologický hluk. Technologický hluk kolísá uvnitř velmi širokých mezí a nelze jej předpovídat.
Uživatelé se upozorňují na to, že hladina emisního akustického tlaku určená podle tohoto předpisu
nemusí být reprezentativní pro skutečné hladiny expozice obsluhy, což jsou unikátní charakteristiky
jednotlivých aplikací a faktorů prostředí, které výrobci zařízení, na něž se vztahuje tato mezinárodní
norma, nemohou ovlivnit. Tyto charakteristiky jsou ovládány výlučně uživateli zařízení (a ti jsou za ně
zodpovědní).

Tato mezinárodní norma byla připravena ve spolupráci jednak s PNEUROPem, evropskou organizací
reprezentující výrobce kompresorů, vakuových čerpadel, pneumatických nářadí, pneumatických strojů
a přidruženého vybavení, jednak s CAGI, institutem pro stlačený vzduch a plyny ze Spojených států.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje metody měření, určování a deklarování emise hluku
neelektrických ručních nářadí. Předepisuje podmínky zatěžování a provozní podmínky, za kterých lze
určit

emisi hluku za stanovených podmínek zatížení, vyjádřenou jako hladina akustického výkonu aa.
hladinu emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy za stanovených podmínek zatížení.b.

Tato mezinárodní norma platí pro typická neelektrická ruční nářadí včetně vrtaček, vibračních
a excentrických brusek, rotačních a nerotačních nářadí s vratným pohybem, úderných nářadí
a různých montážních nářadí. Neplatí pro nastřelovací nářadí, zarážecí nářadí (např. pistole
pro zarážení hřebů, sponkovací pistole) nebo pro jakékoliv nářadí poháněné vlastním spalovacím
motorem, neplatí ani pro drtiče nebo jiná nářadí, která při uvedení na trh vyžadují splnění
legislativních ustanovení, jež stanovují zkušební metody a upravují meze emise hluku, například ze
zařízení používaných ve venkovním prostředí.

POZNÁMKA Za předpokladu, že principy činnosti jsou v souladu s principy pneumatického
a hydraulického zařízení, může se tento předpis pro měření hluku použít také u dalších zařízení, jako
jsou navijáky, pneumatické motory, vrtačky a nářadí na řezání vnitřních závitů s automatickým
posuvem, čerpadla, hydraulické motory a zařízení na podávání šroubů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


