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Národní předmluva
Změny proti předchozím normám
Do normy byly doplněny informativní přílohy ZA a ZB týkající se vztahu této normy k evropským
směrnicím 98/37/ES (98/37/EC) a 2006/42/ES (2006/42/EC).
Připomínky k textu normy:
Tato norma obsahuje soupis většiny zdrojů hluku ve strojích a zařízeních a dále metody, kterými lze
dosáhnout snížení hluku vyzařovaného do okolí. Vytváří tak zdání, že při dodržení uvedených postupů
lze navrhnout tiché zařízení. Snižování hluku strojů, stejně jako návrh nových tišších strojů, je odvětví,
kde kromě obecných postupů je třeba také značná dávka zkušeností. S vědomím této skutečnosti je
třeba také k textu přistupovat.
Největším problémem tohoto textu je slovo hluk, resp. hladina hluku, které na různých místech
představuje různé akustické veličiny. Pro správnou interpretaci textu je třeba rozlišovat, zda se jedná
o energetickou veličinu (akustickou či vibrační intenzitu nebo výkon) nebo např. o akustický tlak,

akustickou rychlost nebo zrychlení vibrací.
V textu se dále vyskytují slova přenos a šíření, která z fyzikálního hlediska představují prakticky
synonymum. Ve shodě s původním anglickým textem je slovo přenos využíváno ve smyslu transportu
akustické energie např. od původního zdroje zvuku či vibrací k vyzařovací ploše a slovo šíření ve
všech ostatních případech.
Pojem „zdroj hluku“ také není v rámci textu používán jednoznačně. Např. v 5.3 se hovoří o principech
generování hluku, tedy o příčinách jeho vzniku. V následujících částech, kde se hovoří o přenosu,
resp. vyzařování hluku, se zdrojem obvykle rozumí konstrukční část zařízení.
Informace o citovaných normativních dokumentech
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rovinou
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ISO 11200:1995 zavedena v ČSN EN ISO 11200:2010 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji
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Předmluva
Text ISO/TR 11688-1:1995 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 43 „Akustika“ Mezinárodní
organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 11688-1:2009 technickou komisí
CEN/TC 211 „Akustika“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.
Této evropské normě je nutno dát status národní normy nejpozději do ledna 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 ledna 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 11688-1:1995.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který CEN udělily Evropská komise a Evropské
sdružení volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnic ES.
Informační přílohy ZA a ZB, které jsou nedílnou částí tohoto dokumentu, určují vztah ke směrnicím ES.
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/TR 11688-1:1995 byl schválen CEN jako EN ISO 11688-1:2009 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod
Tato mezinárodní technická zpráva poskytuje návod pro navrhování strojů a zřízení s nízkým hlukem.
Většina stávajících mezinárodních technických zpráv připravených ISO/TC 43/SC 1 stanovuje metody
měření a/nebo vyhodnocení hluku. Konečným cílem této mezinárodní technické zprávy je však
snižování hluku stávajících strojů a zařízení a snižování hluku ve fázi návrhu.
Je důležité, aby se technici-neakustici zabývali praktickým snižováním hluku. Pro tyto techniky je
velmi důležité, aby měli základní znalosti o generování hluku a charakteristikách šíření a aby
porozuměli základním principům opatření ke snižování hluku. Tudíž tato mezinárodní technická zpráva
také slouží jako úvod do terminologie akustiky a jako základ pro získání dalších znalostí o snižování
hluku.
Je velmi žádoucí podporovat rozšiřování uvedených pravidel navrhování prostřednictvím normalizace.
Tyto úvahy vedly k přípravě mezinárodní technické zprávy v oblasti snižování hluku.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní technická zpráva je pomocným prostředkem k porozumění základním pojmům
snižování hluku strojů a zařízení.
Zde uvedené doporučené postupy jsou určeny k tomu, aby pomohly konstruktérům v libovolném
stupni vývoje ke snížení hluku konečného výrobku. Metodický vývoj výrobků byl volen jako základ pro
strukturu tohoto dokumentu (viz kapitola 4).
Seznam pravidel používaných při vývoji uvedený v této mezinárodní technické zprávě není úplný. Ke
snížení hluku během návrhu mohou být užity i jiné technické prostředky, pokud je jejich účinnost
stejná nebo vyšší.
K řešení problémů, které jsou mimo předmět této mezinárodní technické zprávy, mohou konstruktéři
využít bibliografii v příloze D, kde je prezentován obecný stav akustických příruček v době vydání.
Dále jsou uvedeny odkazy na četné technické publikace pojednávající o akustických problémech.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

