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Předmluva
Text ISO 12001:1996 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 43 „Akustika“ Mezinárodní organizace
pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 12001:2009 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 12001:1996.
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 12001:1996 byl schválen CEN jako EN ISO 12001:2009 bez jakýchkoliv modifikací.
Úvod
Pro mnoho účelů se požaduje určování, deklarování a ověřování hodnot emise hluku určitých typů
strojů a zařízení normalizovanými zkušebními předpisy pro hluk.
Některé základní mezinárodní normy pojednávající o hluku vyzařovaném stroji a zařízeními existují. Při
přípravě zkušebních předpisů pro hluk specifických skupin strojů a zařízení je nezbytné vybrat
nejvhodnější základní dokumenty a sestavit doplňující požadavky pro danou skupinu (např. podmínky
instalace a montáže, provozní podmínky, místa měření, deklarování hluku, zaznamenávané a uváděné
informace atd.).
Zkušební předpis pro hluk je norma pro specifickou skupinu, podskupinu nebo typ strojů a zařízení.
Takový předpis uvádí tak účinně jak je možné, všechny informace nezbytné k určování, deklarování
a ověřování charakteristik emise hluku zkoušeného stroje. Tato mezinárodní norma stanovuje, které
informace jsou nezbytné pro přípravu zkušebních předpisů pro hluk.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje technické požadavky na zkušební předpisy pro hluk pro specifické
skupiny strojů a zařízení. V prvé řadě je použitelná pro stacionární stroje a zařízení včetně ručního
nářadí i pro ty, které představují riziko způsobené pohyblivostí nebo zdviháním břemen.
Účelem zkušebních přepisů pro hluk je sjednotit postupy pro získávání výsledků zkoušek tak, aby
získávané emise hluku strojů stejné skupiny byly porovnatelné a tak umožnit uživatelům srovnávat
a kontrolovat deklarované údaje o emisi hluku. Veličiny popisované ve zkušebních předpisech pro
hluk jsou rovněž použitelné pro specifikaci hluku v soukromých smlouvách, pro potřeby plánování
a snižování hluku.
Specifické zkušební předpisy pro rozdílné typy strojů a zařízení jsou stanovovány a používány
v souladu s požadavky základních mezinárodních norem. Normalizované zkušební předpisy udávají
podrobné požadavky na montáž, zatížení a provozní podmínky pro jednotlivé skupiny, do nichž
zkoušený stroj náleží, stejně jako umístění stanovišť obsluhy a dalších stanovených míst (pokud jsou).
Účelem této mezinárodní normy je pomáhat technickým normalizačním komisím odpovědným za
přípravu zkušebních předpisů pro hluk specifických skupin strojů nebo zařízení k tomu, aby takové
zkušební předpisy pro hluk
●
●
●

byly pokud možno homogenní s každým jednotlivým zkušebním předpisem se stejnou základní strukturou,
byly v plném souladu se základními normami pro měření, deklarování a ověřování emise hluku, a
odrážely poslední technické znalosti metod určování emise hluku pro uvažované specifické skupiny strojů
nebo zařízení.

POZNÁMKA 1 Příloha A obsahuje seznam základních mezinárodních norem používaných při přípravě
zkušebních předpisů pro hluk. Osnova obvyklého zkušebního předpisu pro hluk zahrnující požadované
informace je v příloze B. Veličiny emise hluku jsou popsány v příloze C.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

