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Národní předmluva
Změny proti předchozím normám
Původní norma ČSN ISO 9612:2000 byla technicky revidována. ČSN EN ISO 9612:2009 zavádí nové
strategie měření hluku na pracovišti a posuzování nejistoty měření.
Informace o citovaných normativních dokumentech
ISO 1999 zavedena v ČSN ISO 1999 (01 1620) Akustika. Stanovení expozice hluku na pracovišti
a posouzení zhoršení sluchu vlivem hluku
ISO/IEC Guide 98-3 dosud nezaveden, obsahuje opakované vydání GUM:1995, viz ČSN P ENV 13005
(01 4109) Pokyn pro vyjádření nejistoty měření, která obsahuje v anglické verzi srovnání s GUM:1995
IEC 60942:2003 zavedena v ČSN EN 60942:2004 (36 8822) Elektroakustika – Akustické kalibrátory
IEC 61252 zavedena v ČSN IEC 1252 (36 8832) Elektroakustika. Technické požadavky na osobní
zvukové expozimetry

IEC 61672-1:2002 zavedena v ČSN EN 61672-1:2003 (36 8813) Elektroakustika – Zvukoměry – Část 1:
Technické požadavky
Souvisící ČSN
ISO 4869-2 zavedena v ČSN ISO 4869-2 (01 1640) Akustika. Chrániče sluchu. Část 2: Odhad hladin
akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu
EN ISO 11200 zavedena v ČSN EN ISO 11200 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji
a zařízeními – Směrnice pro používání základních norem pro určování emisních hladin akustického
tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech
EN ISO 11201 zavedena v ČSN EN ISO 11201 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji
a zařízeními – Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených
místech – Technická metoda v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou
EN ISO 11202 zavedena v ČSN EN ISO 11202 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji
a zařízeními – Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených
místech – Provozní metoda in situ
EN ISO 11203 zavedena v ČSN EN ISO 11203 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji
a zařízeními – Určení emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených
místech z hladin akustického výkonu
EN ISO 11205 zavedena v ČSN EN ISO 11205 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji
a zařízeními – Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti
obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity
EN ISO 11904-1 zavedena v ČSN EN ISO 11904-1 (01 1636) Akustika – Stanovení akustické imise ze zdrojů
zvuku umístěných v blízkosti ucha – Část 1: Metoda používající mikrofon vložený do ucha (metoda MIRE)
EN ISO 11904-2 zavedena v ČSN EN ISO 11904-2 (01 1636) Akustika – Stanovení akustické imise ze zdrojů
zvuku umístěných v blízkosti ucha – Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda)
EN 458:2004 zavedena v ČSN EN 458:2005 (83 2111) Chrániče sluchu – Doporučení pro výběr, používání,
ošetřování a údržbu – Návod
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Předmluva
Tento dokument (EN ISO 9612:2009) vypracovala technická komise ISO/TC 43 „Akustika“ ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 211 „Akustika“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.
Tomuto dokumentu je nutno nejpozději do října 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ním
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2009.
Upozorňuje se na možnost, že některé části textu tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN nesmí být činěn zodpovědným za identifikování jakéhokoliv nebo všech
takových patentových práv.

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 9612:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 9612:2009 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod
Tato mezinárodní norma poskytuje postupné kroky při určování expozice hluku na pracovišti na
základě měření hladin hluku. Postup obsahuje následující hlavní kroky: analýza práce, volba strategie
měření, měření, zpracování chyb a vyhodnocení nejistot, výpočty a prezentace výsledků. Tato
mezinárodní norma specifikuje tři různé strategie měření: měření založené na úloze, měření založené
na profesi a celodenní měření. Tato mezinárodní norma uvádí návod pro výběr vhodné strategie
měření pro příslušnou pracovní situaci a účel šetření. Tato mezinárodní norma poskytuje také
informativní výpočtovou tabulku*), aby se umožnil výpočet výsledků měření a nejistot. ISO není
zodpovědná za chyby, které mohou vzniknout nebo nastat při použití této výpočtové tabulky.
Tato mezinárodní norma uznává použití ručních zvukoměrů, jakož i osobních zvukových expozimetrů.
Specifikované metody optimalizují úsilí potřebné k dosažení dané přesnosti.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma specifikuje technickou metodu měření expozice zaměstnanců hluku
v pracovním prostředí a výpočet hladiny expozice hluku. Tato mezinárodní norma pojednává
o hladinách vážených funkcí A, avšak vztahuje se rovněž na hladiny vážené funkcí C. V této
mezinárodní normě jsou specifikovány tři různé strategie měření. Metoda je užitečná v případech, kdy
se požaduje určení expozice hluku v technické třídě přesnosti např. v rámci podrobných studií
expozice hluku nebo epidemiologických studií poškození sluchu nebo jiných nepříznivých účinků.
Měřicí postup vyžaduje pozorování a analýzu podmínek expozice hluku, aby mohla být řízena kvalita
měření. Tato mezinárodní norma poskytuje metody identifikace nejistoty výsledků.
Tato mezinárodní norma není určena pro posuzování maskování mluvené komunikace nebo posouzení
infrazvuku, ultrazvuku a mimosluchových účinků hluku. Nevztahuje se na měření expozice ucha
hluku, pokud jsou nošeny chrániče sluchu.
Výsledky měření prováděných v souladu s touto mezinárodní normou mohou poskytovat užitečné
informace při stanovení priorit v opatřeních na snižování hluku.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

