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Úvod

Přestože hluk vyzařovaný domácími spotřebiči většinou neohrožuje sluch obsluhy a jiných osob
vystavených jeho vlivu, byla již dlouho pociťována potřeba normalizovaných postupů pro určení
vyzařovaného hluku. Takové postupy mají být stanoveny nejen pro speciální typy spotřebičů, ale
zásady mají být rovněž použitelné pro většinu všeobecně používaných spotřebičů.

Obecně je určení hladin hluku pouze součástí komplexního zkušebního postupu, zahrnujícího řadu
aspektů vlastností a chování spotřebiče. Je tedy důležité, aby požadavky na měření hluku (jako je
zkušební prostředí, vybavení přístroji a pracnost) nebyly příliš vysoké.

Výsledky měření hluku budou použity pro různé účely, např. pro deklarování hluku, stejně jako pro
srovnávání hluku vyzařovaného určitým spotřebičem s hlukem vyzařovaným jinými spotřebiči
stejného druhu. V jiných případech budou výsledky sloužit jako základ pro technickou práci v etapách
vývoje nových zařízení, nebo při rozhodování o prostředcích zvukové izolace. Pro všechny účely je
důležité stanovit postupy se známou přesností, aby mohly být srovnávány výsledky měření
provedených v různých laboratořích.

Tyto podmínky byly pokud možno vzaty v úvahu při vypracování tohoto zkušebního předpisu.
Akustické měřicí metody jsou založeny metodách popsaných v ISO 3743-1, ISO 3743-2 a ISO 3744.

Přijetí těchto metod umožňuje použití polobezodrazových místností, speciálních dozvukových
zkušebních místností a dozvukových zkušebních místností. Výsledkem měření je hladina akustického
výkonu spotřebiče. V rámci nejistoty měření, která je specifická pro tyto metody, jsou výsledky určení
ve volném poli nad odrazivou rovinou stejné jako výsledky dosažené v dozvukových polích. Použití
metod akustické intenzity, popsaných v ISO 9614-1 a ISO 9614-2, spadá pod specifickou Část 2.

Je třeba zdůraznit, že tento zkušební předpis se týká pouze hluku šířeného vzduchem. V některých
případech může být důležitý hluk šířený konstrukcí, např. přenášený do přilehlé místnosti.



1 Rozsah platnosti a předmět normy

1.1 Rozsah platnosti

1.1.1 Všeobecně

Tato Část IEC 60704 platí pro elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné použití (včetně jejich
příslušenství nebo součástí), které jsou napájeny ze sítě nebo z baterií.

Podobným použitím se rozumí použití v podobných podmínkách jako v domácnostech, např. v
restauracích, kavárnách, čajovnách, hotelech, holičstvích nebo kadeřnictvích, samoobslužných
prádelnách atd., pokud není v Části 2 stanoveno jinak.

Tato norma neplatí pro:

spotřebiče, zařízení nebo stroje navržené výhradně pro průmyslové nebo odborné účely;●

spotřebiče, které jsou nedílnými částmi budovy nebo jejích instalací, jako jsou zařízení pro klimatizaci,●

vytápění a ventilaci (s výjimkou ventilátorů pro domácnost, sporákových odsavačů par a volně stojících
topných spotřebičů), olejové hořáky pro ústřední topení, čerpadla pro přívod vody a pro systémy odpadních
vod;
samostatné motory nebo generátory;●

spotřebiče pro venkovní použití.●

1.1.2 Typy hluku

Klasifikace různých typů hluku je uvedena v ISO 12001. Metoda stanovená v ISO 3744 je vhodná pro
měření  všech  typů  hluku  vyzařovaného  domácími  spotřebiči.  Metody,  stanovené  v  ISO  3743-1
a ISO 3743-2 jsou vhodné pro všechny typy hluku, s výjimkou zdrojů impulzivního hluku, sestávajícího
z krátkých impulzů. Tento typ hluku bude vzat v úvahu při přípravě Částí 2.

1.1.3 Velikost zdroje

Metoda, stanovená v ISO 3744, platí pro zdroje hluku jakékoliv velikosti. Omezení velikosti zdroje jsou
uvedena v 1.3 ISO 3743-1 a ISO 3743-2. Tato omezení budou vzata v úvahu při přípravě Částí 2.

1.2 Předmět normy

Předmětem této normy jsou objektivní metody pro určení hladin akustického výkonu LW s technickou
přesností (třída 2 podle ISO 12001) u hluku šířeného vzduchem, vyjádřeného v decibelech (dB),
vztaženého k akustickému výkonu jednoho pikowattu (1 pW), ve sledovaném rozsahu kmitočtu
(obvykle zahrnujícím oktávová pásma se středními kmitočty od 125 do 8 000 Hz), a pro předepsané
pracovní podmínky měřeného spotřebiče.

Používají se tyto veličiny:

hladina akustického výkonu A, LWA; a●

hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech.●

Všeobecně jsou popsané metody stanovené pro spotřebiče, které pracují bez obsluhy. Pouze v
(řídkých) případech, kdy může být spotřebič provozován pouze s obsluhou nebo musí být pomocí
obsluhy napájen, může být v Části 2 stanoveno, aby obsluha byla přítomna.

Metody pro určení hladin akustického výkonu s laboratorní přesností (třída 1 podle ISO 12001),
stanovené např. v ISO 3741 a ISO 3745, nejsou do této normy zahrnuty. Mohou být však použity, je-li



k dispozici příslušné zkušební prostředí a přístrojové vybavení.

POZNÁMKA 1 Hodnoty hluku, dosažené za podmínek předepsaných v této části, nemusí nutně
odpovídat hluku vyskytujícímu se ve skutečných pracovních podmínkách.

POZNÁMKA 2 Pro kontrolu kvality během výroby atd. mohou být vhodné zjednodušené metody. Pro
účely omezení hluku bude obvykle nutno použít jiné metody měření, využívající např. úzkopásmovou
analýzu nebo metody akustické intenzity. Tyto metody nejsou předmětem této Části.

1.3 Nejistota měření

Předpokládané hodnoty směrodatných odchylek reprodukovatelnosti hladin akustického výkonu
určených podle této části jsou uvedeny v 1.4 ISO 3743-1 a ISO 3743-2, a v 1.4 ISO 3744. Pro určitou
kategorii spotřebičů podobné velikosti s podobnými pracovními podmínkami mohou však být
směrodatné odchylky reprodukovatelnosti menší než tyto hodnoty. Proto mohou být v Části 2
uvedeny směrodatné odchylky menší, než jsou směrodatné odchylky uvedené v normách ISO, je-li to
opodstatněno výsledky vhodných mezilaboratorních zkoušek.

Hodnoty směrodatných odchylek reprodukovatelnosti pro několik kategorií spotřebičů udává
IEC 60704-3.

V případě rozporů mezi měřeními, kdy jsou výsledky normálně v rámci očekávané směrodatné
odchylky, bude nutné provést měření s vyšší třídou přesnosti: s třídou 1, použitím laboratorní neboli
přesné metody, jak je popsáno v ISO 3741 nebo ISO 3745. 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


