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Předmluva

Text ISO 11203:1995 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 43 „Akustika“ Mezinárodní organizace
pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 11203:2009 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 11203:1995.

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

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

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 11203:1995 byl schválen CEN jako EN ISO 11203:2009 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

0.1 Tato mezinárodní norma stanovuje metodu určování hladin emisního akustického tlaku na
stanovišti
obsluhy a dalších stanovených místech v blízkosti strojů nebo zařízení z hladin akustického výkonu.
Tyto hladiny akustického tlaku jsou obecně rozdílné od těch, které by byly získány u strojů nebo
zařízení provozovaných v běžných podmínkách, kde prostředí může ovlivňovat hladiny emisního
akustického tlaku.

0.2 Tato mezinárodní norma je jednou ze série norem (ISO 11200 až ISO 11204), které stanovují
různé metody určování emise hluku jednotlivých strojů, zařízení nebo jejich částí (zkoušené zařízení).
ISO 11200 uvádí návod k výběru metody pro určování 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 dvě metody určování hladin emisního akustického tlaku strojů
a zařízení na stanovišti obsluhy a na dalších stanovených místech výpočtem z hladin akustického
výkonu. Základním účelem tohoto určení 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.

Hladiny emisního akustického tlaku jsou určovány se stejným frekvenčním a časovým vážením nebo
ve stejných frekvenčních pásmech, ve kterých byly určovány hladiny akustického výkonu.

POZNÁMKY
Obsahy této normy a souvisejících mezinárodních norem jsou shrnuty v tabulce 1 v ISO 11200:1995.1.
V každé dané poloze, pokud se týká jednotlivého stroje a daných montážních a provozních podmínek, jsou hladiny2.
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.
Běžně 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 obecně použitelná pro pohyblivé i stacionární stroje
užívané uvnitř nebo venku, zejména pro stroje vyráběné hromadně. Metody uvedené v této
mezinárodní normě nejsou použitelné pro vysoce směrové zdroje zvuku užívané venku.

Tato mezinárodní norma je vhodná zejména pro stroje, jejichž největší rozměr je menší nebo roven
1 m. V určitých případech ji lze také použít pro velké stroje (viz 6.2.3).

Tato mezinárodní je použitelná pro všechny typy hluku definované v ISO 2204 a ISO 12001, pokud
vyhovují požadavkům metod pro určování hladin akustického výkonu.

1.3 Zkušební prostředí



Zkušební prostředí je shodné s tím, které je stanoveno pro určování hladin akustického výkonu podle
série
mezinárodních norem ISO 3740 nebo ISO 9614.

1.4 Stanovená místa

Tato mezinárodní norma je použitelná pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovištích
obsluhy a dalších stanovených místech v blízkosti zkoušeného zdroje. Není použitelná pro stanoviště
obsluhy a další stanovená místa, která se nacházejí uvnitř budek nebo kabin nebo za zástěnami.

Stanovištěm obsluhy může být jediné místo odpovídající stanovené poloze pro stojící nebo sedící
obsluhu.
Může jím být také stanovená dráha.

POZNÁMKA 3 Podrobnější ustanovení o sedící, stojící, nepohybující nebo pohybující se obsluze, stejně
jako informace týkající se pomocníka obsluhy jsou v ISO 11201.

1.5 Oblast použití metod

Specifické informace o oblasti použití každé z obou metod popsaných v této mezinárodní normě jsou
uvedeny v 6.2.2 a 6.2.3.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


