

Příloha č. 1 k nařízení vlády 194/2000 Sb.

Přípustné  limity  emisí  hluku  pro  stanovené výrobky  

1. kompresory
Hladina  akustického výkonu   vyzařovaného  kompresory a šířeného vzduchem,  vypočítaná za podmínek stanovených v bodě 1  přílohy č. 2, nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v následující tabulce:

Jmenovité průtočné množství vzduchu za standardních podmínek
v  m3. h-1
Přípustná hladina akustického výkonu A 
v dB/1 pW  
Q  5
100
5   Q  10
100
10  Q  30
102
 Q  30
104



2. svařovací generátory
Hladina  akustického výkonu  vyzařovaného svařovacími generátory a šířeného vzduchem,  vypočítaná za podmínek stanovených v bodě 2  přílohy č. 2, nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v následující tabulce:


Jmenovitý maximální svařovací proud
Přípustná hladina akustického výkonu A
v dB/1 pW  
Menší nebo rovný 200 A
101
Větší než 200 A
100



3. elektrická zdrojová soustrojí
Hladina  akustického výkonu   vyzařovaného  elektrickými zdrojovými soustrojími a šířeného vzduchem,  vypočítaná za podmínek stanovených v bodě 3  přílohy č. 2, nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v následující tabulce:



Elektrický výkon zdrojového soustrojí (P)
         Přípustná hladina akustického výkonu A
v dB/1 pW  
 P  2 kW
        102
2 kW  P  8 kW
        100
8 kW  P  240 kW
        100
P  240 kW
        100



4.  RÝPADLA, NAKLADAČE, RÝPADLA-NAKLADAČE, DOZERY

A/  Hladina akustického výkonu   vyzařovaného rýpadly, nakladači, rýpadly-nakladači a dozery a šířeného vzduchem,  vypočítaná za skutečných dynamických provozních podmínek  metodou stanovenou v bodě 4 A/ přílohy č. 2, nesmí překročit nejvyšší přípustnou hladinu akustického výkonu A LWA v dB/1 pW stanovenou v závislosti na čistém instalovaném výkonu P v kW1), jak je dále uvedeno:
a)   stroje na pásovém podvozku (s výjimkou rýpadel): LWA = 84 + 11 lg P,
b)  dozery, nakladače a rýpadla-nakladače na kolovém podvozku:  LWA = 82 + 11 lg P,
c)  rýpadla: LWA = 80 + 11 lg P.

Tyto vztahy platí pouze pro hodnoty větší než základní nejvyšší přípustné hladiny akustického výkonu uvedené pro tyto tři druhy strojů v následující tabulce. Těmto základním nejvyšším přípustným hladinám akustického výkonu odpovídají vždy nejnižší hodnoty čistého instalovaného výkonu každého druhu stroje. 
Pro hodnoty čistého instalovaného výkonu menší, než jsou uvedené hodnoty, platí základní nejvyšší přípustné hladiny akustického výkonu podle  grafu v bodu B/.





Typ stroje
Základní nejvyšší přípustná hladina akustického výkonu A v dB/1 pW
Stroje na pásovém podvozku 
(s výjimkou rýpadel)
104
Dozery, nakladače, 
rýpadla-nakladače na kolovém podvozku 
101
Rýpadla  
                              93                          2)

Poznámka: 
1)	Hodnota instalovaného výkonu se zaokrouhluje na nejbližší celý kilowatt.
2)	Vypočítaná hladina akustického výkonu a přípustná hladina akustického výkonu se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo, přičemž hodnoty menší než 0,5 se zaokrouhlují dolů a hodnoty větší nebo rovné 0,5 se zaokrouhlují nahoru.

B/ Schematický  náčrtek   vztahující se k přípustné hladině  akustického výkonu uváděné  v závislosti na čistém instalovaném výkonu
Přípustná hladina akustického výkonu A v dB
hladina
log P
(P = instalovaný výkon)


Nejvyšší

 

Základní


500 kW’
 PL 


Poznámka:    pro rýpadla, nakladače, rýpadla-nakladače a dozery nejsou stanoveny přípustné hladiny  akustického tlaku A v dB/20 Pa   šířeného vzduchem a vyzařovaného do místa jejich obsluhy. Hodnoty získané metodou  stanovenou v bodě 4 B/ přílohy č. 2 neslouží  pro přezkoušení vzorku, ale pouze pro informaci.

5. VĚŽOVÉ JEŘÁBY

A/  Hladina  akustického výkonu   vyzařovaného věžovými jeřáby  a šířeného vzduchem,  vypočítaná za podmínek stanovených v bodě 5 A/  přílohy č. 2, nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v následující tabulce:


Přípustná hladina akustického výkonu A v dB/1 pW  
Zdvihací zařízení
100
Elektrické zdrojové soustrojí
Hladiny stanovené pro elektrické zdrojové soustrojí v závislosti na výkonu soustrojí 
Zařízení sestávající ze zdvihacího zařízení a elektrického zdrojového soustrojí
Vyšší ze dvou uvedených položek

B/   Hladina  akustického tlaku A v dB/20 Pa    šířeného vzduchem a vyzařovaného do místa obsluhy, jenž je pevně spojeno s konstrukcí věžových jeřábů,  vypočítaná za podmínek  stanovených v bodě 5 B/ přílohy č. 2, nesmí v místě obsluhy přesáhnout hodnotu 80 dB.

6. MECHANIZOVANÁ RUČNÍ BOURACÍ A SBÍJECÍ KLADIVA

Hladina  akustického výkonu   vyzařovaného  mechanizovanými ručními bouracími a sbíjecími kladivy a šířeného vzduchem,  vypočítaná za podmínek stanovených v bodě 6   přílohy č. 2, nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v následující tabulce:


Hmotnost zařízení  (m)
Přípustná hladina akustického výkonu A
v dB/1 pW  
m < 20 kg
108
35 kg    m   20 kg
111
m > 35 kg
a zařízení s vestavěným  spalovacím motorem
114


7. SEKAČKY NA TRÁVU
A/   Hladina  akustického výkonu   vyzařovaného sekačkami na trávu a šířeného vzduchem,  vypočítaná za podmínek stanovených v bodě 7 A/ přílohy č. 2, nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v následující tabulce:

Šířka záběru sekačky na trávu (L)
Nejvyšší přípustná hladina akustického výkonu A v dB/1 pW
L  50 cm
96
50 cm  L  120 cm
100
L  120 cm
105


B/   Sekačky na trávu se šířkou záběru větší než 120 cm  musí  kromě  hodnoty pro ně uvedené v tabulce bodu A/ splňovat  také  požadavek,  aby  hladina jejich akustického tlaku  šířeného vzduchem a vyzařovaného do místa obsluhy,  vypočítaná za podmínek stanovených v bodě 7 B/  přílohy č. 2,  nepřesáhla  v místě obsluhy hodnotu 90 dB.



