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Anotace 

BULAWA, Pavel. Měření emise hluku obráběcích strojů : bakalářská práce. Ostrava: VŠB-

TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, 2016, 63 

st., Vedoucí práce: Petrů J. 

Bakalářská práce se zaměřuje na měření emisí hluků obráběcích strojů. V práci jsou popsány 

základní vlastnosti zvuku a šíření zvuku v prostředí. Dále je popsán hluk jako takový a jeho 

vliv na lidský sluchový orgán člověka. Také obsahuje preventivní opatření proti hluku. 

Uvádí legislativní požadavky pro měření emisi hluků obráběcích strojů. Popsán je také 

použitý měřicí přístroj na hluk a obráběcí stroj, na kterém dané měření probíhalo. Všechny 

naměřené údaje jsou přehledně zapsány v tabulkách. Výsledkem je zhodnocení naměřených 

údajů za reálných podmínek při obrábění na dílně za provozu. Na závěr je zpracováno 

výsledné shrnutí, spolu s řadou příslušných doporučení.  

 

 

Annotation 

BULAWA, Pavel. Measuring noise emissions of machine tools : bachelor thesis. Ostrava: 

VŠB-TU Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machining, Assembly 

and Engineering Metrology, 2016, 62 pages, Supervisor of the thesis: Petrů J. 

 The bachelor thesis focuses on measuring noise emissions of machine tools. The thesis 

describes  the basic properties of sound and sound its spreading in the environment. It also 

describes what sound is and what influence does it have on human organ of hearing. Further, 

it contains preventive measures against noise. The thesis mentions legislative requierements 

for measuring noise emissions of machine tools. It also describes the used measuring device 

and the machining tool which was measured. All measured data are clearly written in tables. 

The result is the evaluation of measured data in real conditions during worktime in the 

workspace at service. In conclusion is processed the final summary, along with appropriate 

recommendations.
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Seznam použitých zkratek 
 

Značka Popis Jednotky 

A Ekvivalentní plocha pohlcovaní v místnosti na frekvenci 

1 kHz 

[m2] 

C Kód tvaru břitové destičky  [-] 

DCON Spojovací průměr [mm] 

CNC Číslicové řízení pomocí počítače   [-] 

IC Průměr vepsané kružnice     [mm] 

K2A Korekce na vliv prostředí u hladiny akustického výkonu [dB] 

K3A Korekce na vliv prostředí místa u hladiny emisního 

akustického tlaku 

[dB] 

L´pA Hladina akustického tlaku vážená funkcí A za běhu 

stroje 

[dB] 

L´pAi Hladina akustického tlaku, vážena funkcí A, měřená v i-té 

poloze mikrofonu při činnosti stroje 

[dB] 

L´pAj Hladina akustického tlaku vážená funkcí A, v j-tem 

měření při chodu zkoušeného stroje 

[dB] 

L´pAji Naměřená hladina akustického tlaku vážená funkcí A, 

v i-té poloze mikrofonu a j-tem měření při chodu stroje 

[dB] 

L´´pA Hladina akustického tlaku vážená funkcí A, zapříčiněná 

hlukem pozadí 

[dB] 

L´´pAi Hladina akustického tlaku pozadí, vážená funkcí A, 

měřená v i-té poloze mikrofonu 

[dB] 

L´´pAj Hladina akustického tlaku pozadí vážená funkcí A, v j-

tem měření při chodu zkoušeného stroje  

[dB] 

L´´pAji Hladina akustického tlaku pozadí vážená funkcí A, v i-

té poloze mikrofonu a j-tem měření  

[dB] 

LpA  T(i) Hladina emisního akustického tlaku vážená funkcí A 

v průběhu časového intervalu Ti 

[dB] 

LpC,peak Špičková hladina akustického tlaku vážena funkcí C, 

v daných místech 

[dB] 

LpC,peakj Špičková hladina akustického tlaku vážená funkcí C, 

v j-tem měření 

[dB] 
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LpfA   Hladina akustického tlaku na měřicí ploše vážená funkcí 

A 

[dB] 

L̽WA Hladina akustického výkonu referenčního zdroje zvuku 

vážená funkcí A na prostředí, je li použitá hodnota 0 pro 

K2A 

[dB] 

LWar Kalibrovaná hladina akustického výkonu referenčního 

zdroje zvuku vážená funkcí A 

[dB] 

LE Účinná délka břitu [mm] 

LF Funkční délka [mm] 

M Označení skupiny slinutých karbidů (žlutá barva) [-] 

N Počet poloh mikrofonu [-] 

N´ Celkový počet časových intervalů jednotlivých měření [-] 

PVD Nanášení otěruvzdorného povlaku na břitovou destičku 

fyzikálním způsobem 

[-] 

RE Poloměr rohu [mm] 

S Označení skupiny slinutých karbidů (hnědá barva) [-] 

S´ Tloušťka destičky [mm] 

S´´ Povrch měřicí plochy [m2] 

S0 Povrch 1 m2 [m2] 

Sv Celková plocha ohraničující povrch zkušební místnosti 

(stěny, strop a podlaha) 

[m2] 

SF Označení lámače třísek výrobcem [-] 

T Celkový časový interval měření [s] 

Ti Časové intervaly měření [s] 

VBD Vyměnitelná břitová destička [-] 

WF Funkční šířka [mm] 

a Vzdálenost mezi stanoveným místem a nejbližším 

zdrojem zvuku zkoušeného stroje 

[m] 

a1 Délka zkoušené místnosti [m] 

a2 Délka měřicí místnosti [m] 

ap Hloubka řezu [mm] 

b Tloušťka překážky [m] 

b1 Šířka zkoušené místnosti [m] 

b2 Šířka měřicí místnosti [m] 
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c1 Výška zkoušené místnosti [m] 

c1´ Rychlost zvuku v prvním optickém prostředí [m/s] 

c2 Výška měřicí místnosti [m] 

c2´ Rychlost zvuku v druhém optickém prostředí [m/s] 

d Vzdálenost od stroje (z boku a zepředu) [m] 

d1 Vzdálenost za strojem [m] 

fh Posuv na otáčku [mm] 

i Poloha mikrofonu [-] 

j Pořadí měření [-] 

l1 Délka stroje [m] 

l2 Šírka stroje [m] 

l3 Výška stroje [m] 

vc Řezná rychlost [m/min] 

α Střední činitel zvukové pohltivosti [-] 

ΔLA Rozdíl mezi změřenou hladinou akustického tlaku, 

váženou funkcí A, při chodu zkoušeného stroje, L´pA a 

hladinou akustického tlaku pozadí, váženou funkcí A, 

L´´pA, 

[dB] 

Κr Úhel břitu nástroje [°] 

λ Vlnová délka dopadajícího zvuku [m] 

π Matematická konstanta, která udává poměr obvodu 

jakéhokoliv kruhu 

[-] 

ρ1 Hustota prvního materiálu [kg/m3] 

ρ2 Hustota druhého materiálu [kg/m3] 

Φ1 Úhel dopadu světla [°] 

Φ2 Úhel odrazu světla [°] 

Φp Úhel lomu procházejícího paprsku [°] 
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 Úvod 
 

V dnešní době je známo, že díky vývoji moderní techniky a spoustě novinek 

na  obráběcích strojích jsou tyto stroje považovány za méně hlučné než v minulosti. 

Obráběcí stroje přestavují nedílnou součást spousty strojírenských firem a ve velké míře 

usnadňují práci. Problematika těchto strojů je, zda dodržují předepsané emise hluku 

a  nepřekračují je. Dodržovat emise hluku na obráběcích strojích je velice důležité hlavně 

pro zdraví pracovníka pracujícího na určitém obráběcím stroji. Všechny obráběcí stroje musí 

být vyráběny podle norem určujících hlučnost těchto strojů, kterou by neměly při výrobě 

překročit. I když si v dnešní době může obráběč chránit sluch chrániči sluchů, neměly by 

obráběcí stroje překračovat emisi hluku natolik, aby i přes tyto pomůcky byl obráběč 

vystaven riziku poškození sluchu. 

Tato problematika si tedy zaslouží velkou pozornost, nejen kvůli překročení daných 

norem o emisích hluku obráběcích strojů, ale i ze zdravotních důvodu obsluhy pracující 

na  těchto strojích.  

V  bakalářské práci byly odhaleny fyzikální vlastnosti zvuku a jeho šíření. Práce také 

zahrnuje informace o hluku, jak se šíří, jak vzniká a jak se měří emise hluku. Dále bylo 

provedeno měření a hodnocení emise hluku a analyzováno, zda nejsou tyto emise překročeny 

a zda nejsou obráběcí stroje zdraví (lidskému sluchu) škodlivé. Měření bylo realizováno na 

VŠB-TUO na CNC soustruhu. Měření provádím integračním zvukoměrem CESVA, kterým 

je Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie vybavena. Nedílnou součásti 

zvukoměru je i kalibrátor, který rovněž vlastní a musí byt při práci také použit. 

V závěru bakalářské práce je uvedeno vyhodnocení, zda byly emise hluku překročeny, 

nebo nebyly. Samozřejmě je tam také zmíněno, zda jsou obráběcí stroje pro sluch obsluhy 

těchto strojů nebezpečné. 

Cílem práce je zpracovat celou problematiku emise hluku na obráběcích strojích 

a  zhodnotit měřené výsledky. A dále stanovit patřičné druhy ochrany před škodlivým 

hlukem. 
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1 Fyzikální vlastnosti zvuku 

      Mechanické vlnění pružného prostředí ve frekvenčním rozsahu slyšitelnosti lidského 

ucha nazýváme zvuk. Daným pružným prostředím se toto mechanické vlnění šíří konečnou 

rychlostí. Zvuk se může šířit v plynech, kapalinách a také v pevných látkách.[1] 

      Prostřednictvím akustických vln se mechanickými kmity pružného prostředí přenáší 

mechanická energie kmitajících částic od zdroje. Na obrázku č. 1 je znázorněno vlnění 

v pružném prostředí.[1] Vlnění od zdroje postupuje ve vlnoplochách ve směru zvukového 

paprsku tzv. rychlostí zvuku. Vlnoplochy jsou plochy v prostoru, které mají stejné akustické 

veličiny. Zvukový paprsek je pokaždé kolmý na příslušné vlnoplochy.[1] 

 

 

Obrázek č. 1 Vlnění v pružném prostředí [1]  

     Částice se postupně s šířící se akustickou vlnou buď zhušťují, nebo zřeďují. Částice 

provádějí kmitavý pohyb kolem rovnovážných poloh a v podstatě se nepohybují se šířící 

vlnou. Vlnění je rozděleno na dvě skupiny podle kmitání ve směru vlnění nebo v kolmém 

směru na vlnění. Existuje tedy podélné a příčné vlnění. [1] 

     Vlnění podélné se nachází pouze u plynu a kapalin. Plyny a kapaliny vykazují svou 

pružnost pouze ve smyslu objemové stlačitelnosti. Vlnění příčné i podélné se objevuje 

u  materiálů pevných. Pevné materiály totiž vykazují pružnost v tahu, tlaku i ve smyku. Tyto 

deformace zapříčiňují kmitání ohybové. [1] 
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1.1 Odraz a průchod zvuku  

Při dopadu akustické vlny na rovinnou plochu s ideální odrazivostí (akustický tvrdý 

povrh) se zvuk od této roviny odráží světelným paprskem od zrcadla. Na obrázku č. 2 je 

znázorněný odraz akustické vlny. [1] 

 

Obrázek č. 2 Odraz akustické vlny[1]  

Jestliže rovinná akustická vlna pohybující se v homogenním prostředí dopadne na 

rovinné rozhraní s jiným médiem, pak obecně část vlnění se odrazí a část prochází druhým 

médiem. Podíl odraženého a procházejícího vlnění závisí na úhlu dopadu vlny na rovinné 

rozhraní, dále také na rychlostech zvuku a na hustotách obou materiálu na obou stranách 

rozhraní. Pokud rovinná vlna dopadne na rovinné rozhraní pod úhlem ϕ1 (ϕ = 0 je kolmý 

dopad), úhel odrazu akustické vlny bude ϕ1 =  ϕ2, avšak úhel lomu procházejícího paprsku 

za rozhraním závisí na poměru rychlostí zvuku v obou materiálech podle Snellova pravidla, 

které je na obrázku č. 3. [1]  

𝑐1
´

𝑐2
´ =

𝑠𝑖𝑛𝛷1

𝑠𝑖𝑛𝛷2
                                                                                            (1) 

Kde: 

c1´– rychlost zvuku v prvním optickém prostředí [m/s] 

c2´– rychlost zvuku v druhém optickém prostředí [m/s] 

Φ1 – úhel dopadu světla [°] 

Φ2 – úhel odrazu světla [°] 
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Obrázek č. 3 Dopad paprsků na rozhraní [1]  

 

1.2 Ohyb zvuku 

Jestliže akustická vlna narazí na překážku délky b, což zobrazuje obrázek č. 4, která je 

rozměrově malá oproti délce příslušné akustické vlny, tato vlna pokračuje přes překážku 

jako by vůbec nebyla a vytváří se pouze malý akustický stín za překážkou.    

 

Obrázek č. 4 Průchod vlnění kolem překážky[1]  

Rozměr překážky zvuku musí být větší, než je vlnová délka dopadajícího zvuku, aby 

došlo k odrazu vlny, tedy 1 ≤ λ. Při odrazu zvukové vlny musí platit pravidlo o shodné 

velikosti úhlu dopadu a odrazu. Před překážkou dochází ke zvýšení akustického tlaku, za 
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překážkou je vytvářen akustický stín. Grafické znázornění překážky ve zvukovém poli je 

vidět na obr č. 4. Překážku může tvořit konstrukce budov, ale také i daleko menší objekty, 

např. automobily nacházející se podél silnice. [1, 2] 

Když dopadne vlna kolmo na překážku, dojde k jejímu odrazu s opačnou fází. Ke 

skládání vln dojde tehdy, když se odražená vlna šíří z bodu dopadu proti původní vlně. Při 

časové prodlevě větší než asi 0,1 s mezi původní a odraženou zvukovou vlnou, je slyšet 

odraženou vlnu samostatně. Tomuto jevu se říká ozvěna.[2]  

Jestliže je překážka nějak zakřivená, vypouklá nebo vydutá, zvuk je rozptýlen nebo 

soustředěn. Je-li zvuk rozptýlen, dojde ke zvětšení vlnoploch a díky tomu se akustický tlak 

i akustická intenzita zmenší. Dopadne-li zvuk na vydutou plochu, dojde ke zmenšení 

vlnoploch, a díky tomu se akustická intenzita i akustický tlak zvýší. [3] 
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2 Hluk v pracovním prostředí 

Vznik hluku, škodlivého nebo rušivého zvuku je nejčastěji způsoben vlivem lidské 

činnosti jako vedlejší produkt při používání různých strojních zařízení v mnoha 

průmyslových odvětví. Při dlouhodobém vystavování se nadměrnému hluku může dojít 

k vážnému poškození sluchu a také k trvalým následkům. Ochrana před hlukem je velmi 

důležitá a taky nezbytná, je dána zákonem a zákoníkem práce.[5] 

 

2.1 Definice hluku 

Jakýkoliv škodlivý, rušivý nebo pro člověka nepříjemný zvuk označujeme jako hluk. 

Zvuk představuje z fyzikálního hlediska mechanické vlnění pružného prostředí 

v kmitočtovém rozsahu normálního lidského sluchu od 20 Hz do 20 kHz. Od zdroje se zvuk 

šíří prostřednictvím vln přenášejících akustickou energii. Zvuk v pásmu kmitočtů od 20 Hz 

do 40 Hz je považován za nízkofrekvenční a od 8 do 16 kHz za vysokofrekvenční. Za 

infrazvuk je označováno akustické kmitání o kmitočtu nižším než 20 Hz, a zvuk o kmitočtu 

nad 20 kHz je označován za ultrazvuk.[4] Obrázek č. 5 zobrazuje sluchové pole člověka. [4] 

 

Obrázek č. 5 Sluchové pole člověka [4] 

Hluk, který se šíří vzduchem od zdroje, je při posuzování hluku nejčastějším hlukem. 

Subjektivně se rozeznává hlasitost, výška a barva zvuku. Zvuk rozdělujeme podle časového 

průběhu na ustálený, proměnný, přerušovaný nebo impulsní. Dostatečná ochrana před 
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nadměrným hlukem je velmi důležitá, protože dlouhodobá expozice nadměrnému hluku 

vede k trvalému poškození sluchu.[5] 

 

2.2 Vznik hluku 

Vznik hluku je znám jako vedlejší produkt lidské činnosti při provozu jakéhokoliv 

stacionárního nebo mobilního strojního zařízení používaného v řadě průmyslových oborů 

(např. strojírenství, hutnictví, hornictví), dopravě, zemědělství aj. Strojní zařízení a ruční 

nářadí s pneumatickým, hydraulickým nebo elektrickým pohonem, nebo stroje či dopravní 

prostředky vybavené vlastním spalovacím motorem jsou vhodným příkladem zdrojů hluku. 

[5] 

 Je velmi nezbytné rozlišovat hluk daný provozem pohonné jednotky a hluk z vlastní 

technologie pracovní činnosti. Příkladem je třeba práce s bouracím kladivem, bruskou či 

nastřelovací pistolí, tady lze rozlišit technologický hluk vyplývající z interakce nástroje 

a  opracovávaného materiálu od samotného hluku pohonného agregátu, který bývá 

deklarován na štítku zařízení na základě výsledků typové zkoušky. Při obsluze shodného 

strojního zařízení můžou být v závislosti na podmínkách prostředí zjištěny podstatné rozdíly 

v  expozici hluku.[5] 

 

2.3 Rozdělení měření hluku na pracovišti  

Měření hluku na pracovišti se rozděluje do tří druhů: 

 měření hluku na pracovním místě, 

 měření hluku v pracovním prostoru, 

 měření hlukové zátěže jednotlivce. 

Měření na pracovním místě se provádí, jestliže se pracovník zdržuje převážně na jednom 

pracovním místě a zbývající expozice hluku je nepodstatná. Jestliže je v pracovním prostoru 

rozmístěno větší množství obdobných zdrojů hluku, a lidé při práci mění pracovní místa, 

uskutečňuje se v těchto případech měření hluku v pracovním prostoru. Je-li hluk 

na  jednotlivých místech značně rozdílný a pracovník mění často své pracovní místo, provádí 
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se v těchto případech přímé měření hlukové zátěže jednotlivce. Pro uskutečnění měření 

přímé hlukové zátěže mohou být použité osobní hlukové expozimetry.[5] 

 

2.4 Měřené veličiny 

2.4.1 Hladina akustického tlaku  

Hladina akustického tlaku je hlavní měřenou veličinou v akustice. Jde o hodnotu, která 

udává aktuální lokální změnu atmosférického tlaku způsobenou chvěním přenosového 

média (v naší technické praxi zpravidla vzduchu) neboli postupem tzv. akustických vln 

prostředím. V praxi se používá poměrová veličina – hladina akustického tlaku v decibelech 

[dB], ale samozřejmě je tato změna měřitelná také v Pascalech (resp. v µPa). U jakékoli 

akustické veličiny (a nejen akustické) znamená označení „hladina“, že je výsledek dán v dB. 

Referenční hodnota 20 µPa (tlak odpovídající 0dB) je hodnota daná pro hladinu akustického 

tlaku. Takže nejvšestrannější měřitelnou akustickou veličinou je tedy hladina akustického 

tlaku. Je používaná pro určení emisní hladiny akustického tlaku v místě obsluhy, pro určení 

hladiny akustického výkonu a pro hygienická měření.[6] 

 

2.4.1.1 Hladina akustického tlaku v místě obsluhy  

Nejlépe lze provést měření hluku na pracovišti se všemi okolními vlivy měřením emisí 

hladiny akustického tlaku. Měření se provádí při kontrolách na dodržení těchto hygienických 

limitů a při měření této hodnoty obzvlášť záleží na správné instalaci stroje. V odborných 

normách je tzv. „místo obsluhy“ uvedeno, anebo je dáno výrobcem stroje. Tzv. „stanovené 

místo“, je taky v normách často uvedeno a toto místo určuje polohu obsluhy při výrobním 

cyklu, kde se může všude obsluha vyskytovat. Pro ustavení měřícího mikrofonu určuje 

norma náhradní místa, pokud nejsou tyto místa uvedené výrobcem. Minimální délka měření 

hladiny akustického tlaku musí být 30 s. Při zkoušce nesmíme zapomenout na všechny 

okolnosti, a na stanovení všech procesů, při kterých bude probíhat měření. Všechny 

naměřené údaje musí být zprůměrovány a odečteny od vypočtené korekce, dále se musí 

vypočítat nejistota měření a určit konečná hodnota. [6] 

Realizace měření je zobrazena na Obrázku č. 6. Měření je popsané v příslušné normě, 

podle které bylo realizováno (rozlišujeme z hlediska přesnosti mezi tzv. technickou 

a  provozní metodu) a příslušným podmínkám měření. Tyto hodnoty se nemusí shodovat 

s  údaji naměřenými konečným uživatelem po instalaci stroje v jeho provozovně, pokud 
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výrobce deklaruje emisní deskriptory hluku. Takže slouží spíše pro porovnání mezi 

jednotlivými stroji stejné kategorie. Celkové chování stroje z hlediska emise hluku lépe 

vystihuje veličina zvaná hladina akustického výkonu. [6] 

Postup měření lze seřadit do následujících bodů:  

1. Provede se volba režimu stroje pro měření - zvolí se poloha souřadných os stroje, 

pracovní režim  

2. Výpočet korekce K3 – výběr použité normy, ze dvou možností (technická, 

provozní)  

3. Provést stanovení měřicích míst (dle deklarace zákazníka nebo dle příslušných 

norem)  

4. Povinná kalibrace aparatury  

5. Přípravná měření před započetím zkoušky (doba dozvuku, rozměry místnosti, 

poloha umístění stroje)  

6. Měření hladin akustického tlaku pozadí v předem stanovených místech  

7. Provedení měření hladin akustického tlaku ve stanovených místech  

8. Provedení opětovné kalibrace aparatury  

9. Zpracování, provedení deklarace výsledků [6] 

 

Obrázek č. 6 Měření emisní hladiny akustického tlaku v místě obsluhy [6] 
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2.4.1.2 Hladina akustického výkonu  

Veličina, která charakterizuje, již podle názvu strojem vyzařovaný akustický výkon se 

nazývá hladina akustického výkonu. Vypočtená hodnota je nezávislá na prostředí, ve kterém 

bylo měření realizováno tehdy, pokud jsou správně určeny příslušné korekce. Z toho 

vyplývá, že je tento parametr lépe porovnatelný s ostatními stroji podobné konstrukce. 

Metody pro určení hladiny akustického výkonu jsou zpravidla založeny na měření hladin 

akustického tlaku na měřicí ploše ve specifikovaných místech daných normami. Měřený 

stroj je obklopen myšlenou plochou tvaru polokoule nebo také kvádru. Tato plocha má 

přesně stanovena místa mikrofonů tak, aby na každou polohu mikrofonu připadla stejná 

plocha. Realizace měření je vidět na obrázku č. 7. Měření ze všech bodů musí být 

zprůměrováno a dále se vypočte obsah měřicí plochy. Na základě stanovených vztahů dle 

norem a při splnění určitých podmínek se přepočte průměrná hladina akustického tlaku na 

hladinu akustického výkonu.[6] 

Postup provedení měření je shrnut do následujících bodu: 

1. Provedení volby režimu stroje pro měření - zvolí se poloha souřadných os stroje, 

pracovní režim  

2. Stanovení tvaru, stanovení velikosti měřicí plochy  

3. Výpočet korekce K2 – výběr použité normy ze dvou stanovených (technická, 

provozní)  

4. Stanovení měřicích míst kolem zkoušeného stroje (dle příslušných norem)  

5. Provedení kalibrace aparatury  

6. Přípravná měření před započetím zkoušky (doba dozvuku, rozměry místnosti, 

poloha umístění stroje)  

7. Měření hladin akustického tlaku pozadí na stanovené měřicí ploše  

8. Měření – provedení měření hladin akustického tlaku na měřicí ploše  

9. Opětovná kalibrace použité aparatury  

10. Zpracování a přepočet, deklarace výsledků 
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Obrázek č. 7 Realizace měření hladiny akustického výkonu [6] 

 

2.4.2 Hladina akustické intenzity  

Intenzita hluku je další veličinou popisující hluk vyzařovaný strojem. Tato veličina 

vyjadřuje velmi názorně rozložení zdrojů hluku a jejich vzájemnou korelaci, není však 

měřena standardně. Definice akustické intenzity je následující: je to hustota toku akustické 

energie neboli množství akustické energie, které projde jednotkovou plochou za jednotku 

času. Akustickou intenzitu není možno přímo měřit, ale pro její určení je použitá tzv. sonda 

akustické intenzity. Sonda je složena ze dvou precizně spárovaných mikrofonů, umístěných 

v jedné ose naproti sobě. [6] 

Vektorový součin akustického tlaku a akustické rychlosti je akustická intenzita. 

Akustický tlak je průměrován z obou mikrofonů a akustická rychlost je určena z fázového 

rozdílu mezi mikrofony intenzitní sondy. Vzdálenost mezi jednotlivými mikrofony sondy 

určuje frekvenční rozsah měření (zvětšením vzdálenosti se snižuje rozsah). Hladinu 

akustického výkonu ve velmi hlučném prostředí (tok akustické energie náležející jiném 

zdroji hluku je na jedné straně měřicí plochy odečten, a na druhé přičten, celkově tedy 

neovlivní výsledek – akustickou energii vznikající uvnitř měřicí plochy) lze určovat pomocí 

akustické intenzity. [6] 
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2.5 Třídy přesnosti 

Podle přesnosti měření rozdělujeme hluk do tříd. Máme celkem 3 třídy přesnosti měření 

hluku. Tyto třídy vyplývají z přesnosti použitých metod a třídy přístrojů. [5] 

Nejpřesnější je referenční měření hluku v 1. třídě přesnosti. Je to měření, při kterém je 

celková nejistota do 1,6 dB včetně. V 2. třídě přesnosti je nejistota v pásmu od 1,6 dB do 

3 dB včetně. Nejméně přesné provozní měření hluku je v 3. třídě přesnosti, vykazuje 

nejistotu v pásmu od 3 dB do 8 dB včetně. Nejvhodnější hygienické posouzení expozice je 

referenční a technické měření hluku.[5] 

 

2.6 Ochrana proti hluku 

Před nepříznivým působením hluku a vibrací je možno se chránit dle zákona č. 258/2000 

Sb. a zákoníkem práce, oba v platném znění. Nejvyšší stanovené přípustné hodnoty hluku 

a  vibrací jsou v navazujícím nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Vlastní metody měření 

a  hodnocení hluku a vibrací jsou ve smyslu par. 21 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. obsaženy 

v českých technických normách ČSN ISO 1999, ČSN ISO 9612 a ČSN ISO 7196. 

Požadavky na zvukoměry, které jsou podle zákona č. 505/1990 Sb. v platném znění spadají 

do skupiny tzv. stanovených měřidel, které podléhají typové zkoušce a pravidelnému ověření 

jednou za dva roky, jsou upraveny českými technickými normami ČSN EN 61672-1, -2 a -

3. [5] 

Prevence proti hluku na pracovišti: 

 snížení hluku zakoupením strojů s nižší hlučností, vybavení strojů 

protihlukovými kryty, 

 provedení izolace proti šíření hluku, postavení protihlukových stěn, ukládání 

strojů na pórobeton (tlumí vibrace a hluk), atd., 

 zlepšení akustiky hal (zaizolováni stěn, stropů a podlah, atd.), 

 pravidelné střídání na hlučných strojích a stanovení povinných přestávek 

pracovníku, 
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 používání ochranných pomůcek proti hluku (mušlové chrániče sluchu, akustické 

přilby, zátkové chrániče sluchu, atd.). [5] 
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3 Návrh měření emise hluku na obráběcích strojích 

 

Postup měření emise hluku obráběcích strojů je stanoven dle ČSN ISO 230-5.[7] 

 

3.1 Měřené veličiny emisí hluku  

Při měření emisí hluku musí být naměřeny tyto veličiny: L´pA, L´´pA, LpC,peak [7] 

Kde: 

L´pA – hladina akustického tlaku vážená funkcí A za běhu stroje [dB], 

L´´pA – hladina akustického tlaku vážená funkcí A, zapříčiněné hlukem pozadí [dB], 

LpC,peak – špičková hladina akustického tlaku vážena funkcí C, v daných místech [dB]. 

Při měření je důležitý časový interval, který musí byt splněn. Je to doba, po kterou 

měření probíhá. Pokud není v normách uvedeno jinak, musí měření probíhat alespoň 30 s. 

Jestli-že provádíme měření na stroji který má více režimu činnosti, vybereme vhodný 

interval pro každý režim a provedeme měření. Tyto údaje musíme uvést v protokolu 

o  zkoušce. [7] 

Pro určení hladiny emisního akustického tlaku musí být použitá nejen korekce na hluk 

pozadí, ale i korekce na vliv prostředí místa K3. U špičkových hladin akustického tlaku 

LpC,peak se tato korekce nepoužívá, není zde dovolena žádná korekce. [7] 

 

3.1.1 Hladina emisního akustického tlaku  

a) Pokud je určen rozdíl ΔLA v daném místě mezi změřenou hladinou akustického 

tlaku, váženou funkcí A, při chodu zkoušeného stroje, L´pA a hladinou 

akustického tlaku pozadí, váženou funkcí A, L´´pA, větší než 10 dB (15 dB pro 

třídu pevnosti 2), poté se hladina emisního akustického tlaku spočítá:[7] 

LpA= L´pA –K3A dB       (2) 

b) Pokud je v daném místě ΔLA  mezi 3 dB a 10 dB (15 dB pro třídu pevnosti 2), 

poté se hladina emisního akustického tlaku ve stanoveném místě spočte:[7] 

LpA=10 lg [100,1 L´pA – 100,1 L´´pA ] – K3A     (3) 
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 Korekce na hluk pozadí musí byt použitá pro každé stanovené místo, ve kterém je ΔLA 

mezi 3 dB a 10 dB (15 dB pro třídu přesnosti 2). 

c) Pokud ΔLA přesahuje 6 dB, spadají výsledné hodnoty do třídy přesnosti 2, ve 

zbylých případech se zařazují do třídy přesnosti 3. 

d) Pokud je ΔLA<3 dB je měření neplatné.[7] 

 

3.1.1.1 Korekce na vliv prostředí místa  

Velikost korekce na vliv prostředí místa K3A zohledňuje vliv odraženého zvuku na 

hladinu emisního akustického tlaku ve stanoveném místě. 

Předpokladem pro to je, že korekce na vliv prostředí K2A nesmí byt větší než 7 dB. 

Jestliže je K2A > 7 dB, tak může být buď zlepšena akustická způsobilost prostředí, nebo 

použito ISO 11205. [8] 

V ostatních případech je níže uvedená metoda, která dává výsledky odpovídající třídě 

přesnosti 3 a která obvykle podhodnocuje hodnotu K3A. Korekce na vliv prostředí místa 

K3A, která se použije pro změřené hodnoty, nesmí být větší než 2,5 dB. [7] 

Jestliže je vypočtená hodnota K3A větší než 2,5 dB, potom musí být použitá hodnota 2,5 dB 

jako odhadnutá korekce na vliv prostředí místa. 

Korekce na vliv prostředí bude tedy podle této metody vypočtena: [7] 

K3A = 10 lg [ 1 + 4 (2 π a2/A)] dB     (4) 

Kde: 

a – vzdálenost mezi stanoveným místem a nejbližším zdrojem zvuku zkoušeného stroje [m], 

A – ekvivalentní plocha pohlcovaní v místnosti na frekvenci 1 kHz [m2]. 

Pokud hlavní zdroj není správně určený, volí se a jako nejkratší vzdálenost mezi místem 

a části stroje na kterým se zkouší. Chodí-li obsluha po dané dráze, je nutné zvolit a jako 

nejkratší vzdálenost mezi dráhou a strojem na kterým se zkouší. [7]  

Velikost ekvivalentní plochy pohlcování A se určí: [7] 

A = α · Sv     (5) 
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Kde:  

α – střední činitel zvukové pohltivosti, udaný pro veličiny vážené funkce A v tabulce č. 1, 

Sv – celková plocha ohraničující povrch zkoušené místnosti (stěny, strop a podlaha) [m2]. 

Tabulka č. 1 Přibližné hodnoty středního činitele zvukové pohltivosti α [7] 

 

 

3.1.2 Hladina akustického výkonu 

3.1.2.1 Výpočet hladiny akustického tlaku na měřicí ploše vážené 

funkcí A  

a) Přesahuje-li ve všech polohách mikrofonu rozdíl ΔLA mezi hladinami 

akustického tlaku váženými funkcí A, změřenými při činnosti zkoušeného stroje, 

L´pA, a hladinami akustického tlaku pozadí váženými funkcí A,  L´´pAi, 10 dB 

(15 dB pro třídu přesnosti 2), poté se výpočet hladiny akustického tlaku na měřicí 

ploše vážené funkcí A, LpfA, provede při použití následujícího vztahu: [7] 

Střední činitel 

zvukové pohltivosti, α 

Typ místnosti 

0,05 Téměř prázdná místnost, která má hladké stěny z betonu, cihel 

omítky nebo dlaždic 

0,1 Částečně prázdná místnost tvořená hladkými stěnami 

0,15 Místnost zařízená nábytkem, pravoúhlá průmyslová 

provozovna, pravoúhlá dílna 

0,2 Místnost nepravidelného tvaru zařízená nábytkem, průmyslová 

provozovna nebo dílna nepravidelného tvaru  

0,25 Místnost zařízená čalouněným nábytkem, průmyslový provoz 

nebo také dílna s malým množstvím materiálu pohlcujícím zvuk 

na stropu nebo stěnách (například částečně pohlcující strop) 

0,35 Místnost s materiálem pohlcujícím zvuk na stropu a stěnách 

0,5 Místnost s velkým množstvím materiálu, který pohlcuje zvuk na 

stěnách a stropu 



22 
 

LpfA  = 10lg [
1

𝑁
∑ 100,1L´𝑝𝐴𝑖𝑁

𝑖=1 ] – K2A  [dB]     (6) 

Kde: 

LpfA  – hladina akustického tlaku na měřicí ploše vážená funkcí A[dB], 

L´pAi – hladina akustického tlaku, vážena funkcí A, měřená v i-té poloze mikrofonu při 

činnosti stroje [dB], 

N – počet poloh mikrofonu [ - ]. 

b) Pokud je v některé poloze mikrofonu rozdíl ΔLA mezi 3 dB a 10 dB (15 dB pro 

třídu přesnosti 2), pak se výpočet hladiny akustického tlaku na měřicí ploše 

vážený funkcí A, LpfA   provede při použití následujícího vzorce: [7] 

LpfA  = 10lg [
1

𝑁
∑ (100,1L´𝑝𝐴𝑖 − 100,1L´´𝑝𝐴𝑖𝑁

𝑖=1 ] – K2A   [dB]     (7) 

Kde: 

L´´pAi – hladina akustického tlaku pozadí, vážená funkcí A, měřená v i-té poloze mikrofonu 

[dB]. 

Pokud ΔLA přesahuje 6 dB, dosahuje výsledek třídy přesnosti 2, v ostatních případech třídy 

přesnosti 3.  

c) Je-li ΔLA < 3 dB je měření podle této kapitoly určeno jako neplatné. [7] 

 

3.1.2.2 Korekce na vliv prostředí  

Popisuje postupy k určení velikosti korekce na vliv prostředí K2A, která zahrnuje vliv 

odraženého zvuku na hladinu akustického tlaku na měřicí ploše.  

Měření v souladu s tímto článkem dosahuje třídy přesnosti 2, jestliže K2A ≤ 2dB, a třídy 

přesnosti 3 pokud K2A ≤ 7dB.  

Korekce K2A má být přednostně určena výpočtem hladiny akustického výkonu referenčního 

zdroje zvuku, u kterého byla před tím provedena kalibrace ve volném poli nad odrazivou 

rovinou. [7] 

K2A se vypočte: [7] 

K2A = L̽WA - LWar         (8) 
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Kde: 

L̽WA - hladina akustického výkonu referenčního zdroje zvuku vážená funkcí A na prostředí, 

je li použitá hodnota 0 pro K2A [dB], 

LWar - kalibrovaná hladina akustického výkonu referenčního zdroje zvuku vážená funkcí A 

[dB] [reference 1 pW = (10-12 W)]. 

Jiné postupy výpočtu korekce 

Korekce na vliv prostředí K2A podle vzorce (9) uvažuje vliv nežádoucích odrazů zvuku 

od ploch ohraničujících místnost a od předmětů, které se nachází v blízkosti zkoušeného 

stroje. Velikost této korekce na vliv prostředí K2A je závislá v principu na poměru 

ekvivalentní plochy pohlcování A ve zkušební místnosti k povrchu S měřicí plochy. Na 

umístění zdroje v místnosti velikost příliš nezávisí. [7] 

Korekce na vliv prostředí K2A je daná vzorcem: [7] 

K2A = 10lg [ 1 + 4 (S´´/A)]   [dB]     (9) 

Kde: 

A – ekvivalentní plocha pohlcování v místností na frekvenci 1 kHz [dB],  

S´´ – povrch měřicí plochy [dB].  

 

3.1.2.3 Výpočet hladiny akustického výkonu vážené funkcí A  

Hladina akustického výkonu LWA, vážená funkcí A, se vypočte: [7] 

LWA = LpfA  + 10lg (S´´/S0)  [dB]       (10) 

Kde: 

S´´ – povrch měřicí plochy [m2], 

S0  = 1m2. 

 

3.2 Podmínky stroje při zkoušce 

Správná instalace stroje je velmi důležitá a má velký vliv na měření emisí hluku, při 

instalací zkoušeného stroje musí byt postupováno podle daných norem.  
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Příslušnou normou pro měření emisí hluku u tvářecích strojů je norma IS0 8500. Pokud 

se tato norma nevztahuje na daný druh stroje, neexistuje, musí tento zkoušený stroj pracovat 

svým typickým způsobem. V tomto případě musí být zvolena jedna nebo více podmínek:[7] 

a) stroj při pracovních podmínkách s charakteristickým pracovním cyklem (např. 

postupové stroje, jednoúčelové obráběcí stroje, aj.); 

b) stroj při stanovených pracovních podmínkách (při chodu naprázdno a/nebo při 

stanoveném pracovním cyklu, při zatížení). 

Dále musí být volen při obrábění na zkoušeném stroji vhodný materiál, pokud není dán 

normou, je volen materiál, který je pro činnost typický a nezpůsobí výrazné změny při 

obrábění. Všechny námi zvolené parametry musí být zaznamenány v pracovním protokolu. 

[7] 

Stav stroje před zkouškou 

Měření by mělo probíhat nejlépe při podmínkách, které jsou nejbližší provozním 

podmínkám stroje. Před měřením musí byt provedena správná zahřívací procedura na danou 

testovanou funkci stroje. Jestli-že nebudou dodrženy tyto doporučení, je velká 

pravděpodobnost, že výsledek nebude přesný. [7] 

Pokud to vybavení nabízí, měl by být stroj zcela zakrytován a měl by mít všechny 

standartní bezpečnostní opatření. Při nekompletnosti těchto bezpečnostních prvků může 

dojít ke zvýšení akustického tlaku a snížení přesnosti výsledků. [7] 

 

3.3 Polohy mikrofonu  

Místo obsluhy 

Místo obsluhy je místo, na kterém se obsluha pohybuje při obsluhování stroje. Nachází-

li se obsluha při stroji, musí být mikrofon umístěn 0,20 ± 0,02 m na stranu od střední roviny 

hlavy a na té straně kde byla zjištěna větší hodnotu akustického tlaku A, LpA v rovině očí a 

jeho osa musí byt rovnoběžná se směrem pohledu obsluhy.[7] 

 

3.3.1 Poloha mikrofonu pro obsluhu sedící 

Pokud není obsluha na svém místě a sedadlo je připevněno ke stroji, musí se mikrofon 

nacházet 0,80 ± 0,05 m nad středem sedadla, pokud není v normách stanoveno jinak. Je-li 
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obsluha v sedadle, musí byt sedadlo nastaveno tak aby mohla obsluha pohodlně dosáhnout 

na ovladače. Vzdálenost od roviny sedadla k temenu hlavy je odhadována 0,91 ± 0,05 m.[7] 

 

3.3.2 Poloha mikrofonu pro stojící obsluhu na stálém místě  

Nevyskytuje-li se obsluha na svém místě obsluhy a není dána žádná jiná poloha pro 

stojící obsluhu příslušnými normami, je poloha mikrofonu stanovena vzhledem 

k referenčnímu bodu na základní rovině, na které obsluha normálně stojí. Tento bod se 

vyskytuje na podlaze přímo pod středem hlavy obsluhy. Mikrofon se pak nachází přímo nad 

referenčním bodem ve výšce v rozsahu 1,55 ± 0,075 m. [7] 

 

3.3.3 Poloha mikrofonu pro obsluhu pohybující se po určité dráze 

Pohybuje-li se obsluha po stanovené dráze podél stroje, provádíme měření emisi hluku 

buďto s více mikrofony, nebo pomocí mikrofonu, který se pohybuje. Toto může být 

uskutečněno buď použitím průběžné integrace podél celé dráhy, nebo provedením 

dostatečného počtu měření v jednotlivých polohách v určitém časovém intervalu 

a aplikováním následujícího vzorce:[7] 

 

LpA = 10 lg [
1

𝑇
∑ 𝑇𝑖𝑁´

𝑖=1 100,1𝐿𝑝𝐴,𝑇(𝑖)] dB      (6) 

Kde: 

T – celkový časový interval měření [s], 

Ti – časové intervaly měření [s], 

N´ – celkový počet časových intervalů jednotlivých měření [-], 

LpA, T(i) – hladina emisního akustického tlaku vážená funkcí A v průběhu časového intervalu 

Ti [dB]. 

Musí být stanovená referenční čára, čára na podlaze přímo pod středem hlavy obsluhy 

při pohybu po dané dráze. Mikrofon musí byt umístěn nad referenční čárou ve výšce 

1,55 ± 0,75 m, není-li stanoveno v normách jinak. Mikrofony musí byt umístěny ve všech 

pevně stanovených místech obsluhy a drahá musí byt dodržena podle norem, pokud takové 

normy existují. Jestliže nejsou takto stanovené body mikrofonu, musí být stanoveny nejméně 

4  polohy mikrofonu, aby bylo adekvátně vzorkováno pole podél stanovené dráhy.[7] 
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3.3.4 Poloha mikrofonu pro místa , na kterých se mohou vyskytovat 

pracovníci a pro neobslužné stroje 

Pokud není určeno žádné místo obsluhy, musí byt v normách dáno buď obvyklé místo 

obsluhy, nebo jedno či více míst kde se mohou pracovníci vyskytovat. 

Jestliže neexistují žádné příslušné normy, musí být měření provedeno ve čtyřech nebo 

více polohách mikrofonu umístěných 1m od každé strany referenčního rovnoběžnostěnu, ve 

výšce 1,55 ± 0,075 m nad základní rovinou. Musí být zaznamenána největší hladinu 

akustického tlaku. [7] 

 

3.4 Nejistota měření 

Podle normy ČSN ISO 230-5 je připuštěna třída přesnosti 2 (technická metoda) a třída 

přesnosti 3 (provozní metoda) v závislosti na podmínkách prostředí, hluku pozadí, 

uspořádání mikrofonů na měřicí ploše. Pokud neexistuje žádná informace v dané normě pro 

měření hluku, je návrh nejistoty měření (K) určený. Použití této normy ISO 230-5 

doporučuje pro obráběcí a tvářecí stroje použít následující hodnoty K: 2,5 dB pro třídu 

přesnosti 2 a 4 dB pro třídu přesnosti 3. Tyto hodnoty jsou doporučeny jak pro hladiny 

emisního akustického tlaku, tak pro hladinu akustického výkonu. [7]  



27 
 

4 Zkoušený stroj a přístrojové vybavení zkoušky 

V této kapitole bude věnována pozornost stroji, na kterém bylo provedeno měření emise 

hluku. Dále nesmíme zapomenout na nástroj, kterým bylo obráběno a materiálu který byl 

obroben při zkoušce. Dále se budeme věnovat také vybavení na měření hluku, konkrétně se 

budeme bavit o  přesném integrační zvukoměru, kterým byly emise hluku měřeny. Nedílnou 

součástí této výbavy je i akustický kalibrátor. Všechny použité stroje a přístroje jsou 

podrobně zpracovány v následujících podkapitolách.  

 

4.1 Zkoušený stroj  

Měření bylo prováděno na CNC soustruhu DMG MORI NLX 2500MC/700. Tento stroj 

se nachází v laboratořích Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie VŠB - TUO. 

Jedná se o CNC stroj s vysokou tuhostí a přesností při obrábění, má velmi dobré obráběcí 

schopnosti a vynikající výkon při frézování. Slouží k obrábění různých obrobků, od 

jednoduchých ke tvarově složitým komponentům. [9] Na obrázku č. 8 je zobrazeny 

zkoušený obráběcí CNC stroj.[10] 

 

 

 

Obrázek č. 8 Zkoušený CNC soustruh DMG MORI NLX 2500MC/700 [10] 
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Tabulka č. 2 Vybrané technické parametry CNC soustruhu DMG MORI NLX 2500 MC/700 

[11] 

Standartní průměr soustružení 271 mm 

Max. průměr soustružení 366 mm 

Max. délka soustružení 705 mm 

Pojezd v ose X 260 mm 

Pojezd v ose Z 795 mm 

Max. otáčky vřetene 4000 min-1 

Vrtání vřetena 91 mm 

Počet poloh (nástrojů) v nástrojové hlavě 12 

Velikost nástroje (kvadrát) 25 mm 

Průměr vyvrtávací tyče 50 mm 

Maximální otáčky rotačních nástrojů 6000 

(10 000) min-1 

Typ konce pinoly koníku MT5 

Výkon vřetena stroje 18,5/18,5/15 kW 

Výkon motorů rotačních nástrojů 5,5/5,5/3,7 kW 

Výška stroje 1900 mm 

Půdorysná plocha stroje (šířka x hloubka) 3994 x 1980 mm 

Hmotnost stroje 5 500 kg 

 

Rok výroby stroje: 2013 

Výrobce stroje: DMG Mori Seiki 

 

4.2 Přístrojové vybavení  na měření hluku 

Integrační zvukoměr 

Měření bylo prováděno na přesném integračním zvukoměru SC 101 od výrobce 

CESVA. Inv. č. přístroje je 5000027458. Tento zvukoměr je umístěn v laboratořích Katedry 

obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB - TUO. Zvukoměr slouží k měření 

hlukových hladin v rozličných prostředích. Zvukoměr lze také použít pro měření hluku 
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vozidel, hluku na pracovišti, hluku na strojních zařízeních, apod. Přístroj měří hluk 

v jednotkách dB s citlivostí 0,1 dB. Tento přístroj můžeme vidět na obrázku č. 9. [12] 

 

 

Obrázek č. 9 Integrační zvukoměr SC 101 [12] 

 

Akustický kalibrátor 

Měření se nemohlo obejít bez správného nastavení zvukoměru. Pro správnou kalibrací 

přesného integračního zvukoměru byl použit Akustický kalibrátor CB006. Tento kalibrátor 

je také od výrobce CESVA.. Přístroj provádí kalibraci v desetinách dB. Akustický kalibrátor 

je nedílnou součástí zvukoměru. Na obrázku č. 10 je tento kalibrátor zobrazen. [13] 

 

 

Obrázek č. 10 Akustický kalibrátor [13] 
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4.3 Použité břitové destičky a držák břitové destičky  při obrábění 

Při obrábění materiálu byla použitá břitová destička CNMG 120408 – SF 1115. Břitová 

destička je zobrazena na obrázku č. 11. [14] Technické data břitové destičky jsou v tabulce 

č. 3 [14].   

 

Obrázek č. 11 Břitová destička CNMG 120408 – SF 1115 od firmy SANDVIC Coromant 

[14] 

Tabulka č. 3 Technické data břitové destičky CNMG 120408 – SF 1115 [14] 

Označení lamače třísek výrobcem SF 

Průměr vepsané kružnice, IC 12,7 mm 

Kód tvaru břitové destičky C 

Poloměr rohu, RE 0,7938 mm 

Účinná délka břitu, LE 8,5 mm 

Tloušťka destičky, S´ 4,7625 mm 

Metoda povlakování PVD 

 

Tato břitová destička je vyrobena z WC (79-84)%, TiC (5-10)%, TaC.NbC (4-7)% a Co (6-

15%). Slinuté karbidy skupiny M jsou používány pro obrábění materiálu s dlouhou a středně 

dlouhou třískou, austenitické a feriticko austenitické oceli, korozivzdorné, žáruvzdorné, 

žárupevné, nemagnetické a otěruvzdorné oceli. [15] 

Slinuté karbidy skupiny S jsou používány pro obrábění žáruvzdorných slitin na bázi Fe, 

super slitiny na bázi Ni nebo Co, titanu, Ti slitiny. [15] 

V tabulce č. 4 jsou vypsány řezné rychlosti při obrábění daných materiálu. [14] 

Tabulka č. 4 Používané a doporučené řezné rychlosti VBD ze slinutých karbidů [14] 

Skupina Hloubka řezu, ap Posuv na otáčku, fn Řezná rychlost, vc 

M (žlutá barva) 0,5 mm (0,2 – 1,5) 0,15 mm (0,1 – 0,28) 245 m/min (175 – 265) 

S (hnědá barva) 0,5 mm (0,2 – 1.5) 0,15 mm (0,1 – 0,25) 65 m/min (50 – 65) 
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Tato břitová destička byla uchycena v držáku C4 – PCLNR-2705-12 HP od firmy 

SANDVIK Coromant který je zobrazený na obrázku č. 12. [14] Veškeré technické parametry 

držáku se nachází v tabulce č. 5 [14].   

 

Obrázek č. 12 Držák  C4 – PCLNR-2705-12 HP od firmy SANDVIC Coromant [14] 

 

Tabulka č. 5 Technické parametry držáku C4 – PCLNR-2705-12 HP [14] 

 

 

4.4 Materiál obráběný při zkoušce  

Podle normy ČSN ISO 230-5 byl použitý doporučený materiál. Obráběným materiálem 

byla ocel C40. Průměr obrobku byl 80 mm a délka 400 mm. Ocel C40, ČSN 12 041 je ocel 

k zušlechťování. Ocel je používána na malé i velké hřídele, čepy, šrouby a jiné spojovací 

součástí, stavěcí šrouby, zarážky, západky, kolíky, vřetena, táhla, aj. 

 kování 1100 až 800 °C, 

Úhel nastavení hlavního ostří κr 95° 

Maximální vyložení 55 mm 

Spojovací průměr, DCON 40 mm 

Funkční délka, LF 50 mm 

Funkční šířka, WF 27 mm 

Funkční výška 0 mm 

Tvar břitové destičky C 

Materiál tělesa Ocel 
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 normalizační žíhaní 820 až 850 °C, 

 žíhaní na měkko 680 až 720 °C, 

 kalení do oleje 850 až 880 °C, 

 popouštění 400 až 600 °C. [16] 

V tabulce č. 6 je zobrazeno chemické složení oceli C40. [17] 

 

Tabulka č. 6 Chemické složení oceli C40 [17] 

Prvek 
Uhlík 

C [%] 

Křemík 

Si [%] 

Mangan 

Mn [%] 

Fosfor 

P [%] 

Síra 

S [%] 

Chrom 

Cr [%] 

Molybden 

Mo [%] 

Nikl 

Ni [%] 

Chemické 

složení 

0,37-  

0,39 
0,4 0,5 - 0,8 0,045 0,045 0,4 0,1 0,4 

 

Materiál, který byl obráběný při zkoušce, je zobrazen na obrázku č. 13. 

 

 

Obrázek č. 13 Obráběný materiál ocel C 40 po provedení zkoušky 
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5 Realizované měření při chodu stroje  

Měření bylo provedeno ve stanovených bodech vše podle technické normy ČSN ISO 

230-5. Podle rozměru stroje bylo určeno, že se jedná o velký stroj. U velkého stroje musí být 

rozměry následovné: 4 m < l1 ≤ 7 m, 1 m < l2  ≤ 4 m, l3 > 3,5 m [7] 

Kde: 

l1 – délka stroje, v metrech (bez dopravníku třísek) 

l2 – šířka stroje, v metrech 

l3 – výška stroje, v metrech 

Naměřené rozměry stroje: l1 = 4,01 m; l2 = 2,1 m, l3 = 2,25 m 

Délka l3 nepřesahovala 3,5 m, ale ostatní dva rozměry se shodovaly, proto bylo zvoleno 

měření velkého stroje. Naměřené rozměry se nejvíce podobaly rozměrům velkého stroje, což 

se v ostatních případech říct nedalo. V normě bylo taky zmíněno, že pokud není hluk v horní 

částí stroje nějak výrazný, provádí se měření jen ve spodní částí, což bylo v našem případě. 

Proto byla volena jen jedna poloha mikrofonu, a to ve výšce 1,55 m. Při měření nastala také 

změna oproti normě z důvodu ustavení stroje v laboratoři u měřených bodů 8, 7, 6, které 

byly místo d = 1 m měřeny ve vzdálenosti d1 = 0,75 m. Na daném obrázku č. 14 je vše 

zakresleno. 

 

Obrázek č. 14 Polohy mikrofonu a měřicí plocha pro velký stroj 
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a - Místo obsluhy, v mm 

Vzdálenost od stroje d = 1000 mm a d1 =  750 mm  

 

V daných bodech, které jsou zobrazeny na obr č. 13 bylo provedeno měření hladiny 

akustického tlaku vážené funkcí A, které bylo potřeba k zjištění hladiny akustického výkonu. 

V bodě a (bod obsluhy) bylo rovněž provedeno měření hladiny akustického tlaku. Toto 

měření sloužilo k následovnému zjištění akustického tlaku v místě obsluhy. Ve všech 

bodech bylo měření provedeno 3x a poté sečteno a zprůměrováno. Na obrázku č. 15 a č. 16 

je zobrazena realizace měření v laboratoři. 

 

Obrázek č. 15 Měření hladiny akustického tlaku v místě obsluhy 

 

Obrázek č. 16 Měření hladiny akustického tlaku v daném bodě 
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Naměřené hodnoty a průměry jsou zaznamenány v tabulce č. 7A, 7B a tabulce č. 8A, 

8B Tabulka č. 7A zobrazuje hodnoty, které byly naměřeny při obrábění daného materiálu 

s použitím procesní kapaliny v daných bodech. Bylo provedeno taky jedno měření bez 

použití procesní kapaliny stroje, ale hodnoty hluku byly téměř shodné, proto bylo zvoleno 

obrábění s použitím procesní kapaliny. V tabulce č.7B jsou naměřeny hodnoty hluku při 

obrábění daného materiálu s použitím procesní kapaliny v místě obsluhy a. Tabulka č. 8A 

zobrazuje hodnoty naměřené při největších otáčkách vřetene v daných bodech. Největší 

otáčky vřetena byly zvoleny n=2500 min-1. V tabulce č. 8B jsou naměřeny hodnoty při 

největších otáčkách vřetene v místě obsluhy a. 

 

Tabulka č. 7A Měření emise hluku stroje při obrábění daného materiálu s použitím 

procesní kapaliny v daných bodech 

Bod 

umístění 

mikrofonu 

Měření č. 1 

L´pA1i [dB] 

Měření č. 2 

L´pAt2i [dB] 

Měření č. 3 

L´pA3i [dB] 

Aritmetický 

průměr L´pAi 

[dB] 

Měření za klidu 

stroje[dB] 

L´pAki 

1 71,7 71,3 69,7 70,9 65,6 

2 76,3 76,4 75,7 76,13 67,1 

3 73,5 73,2 73,1 73,27 72,5 

4 76,8 76,6 76,4 76,6 70,6 

5 78,1 78 77,1 77,93 75 

6 78,7 79,1 79 78,93 75,6 

7 78,7 79,5 79,6 79,27 76,5 

8 75,7 75,5 75,3 75,5 75,2 

9 74,5 74,7 73,6 74,27 70,5 

10 71,6 69,4 70,1 70,37 67,2 

 

Měření za klidu stroje bylo provedeno jen orientačně. Je to měření, kdy je stroj 

v provozu, ale neobrábí daný materiál. Naměřené hodnoty jsou v tabulce č. 7A. 

Kde: 

L´pAji – naměřená hladina akustického tlaku vážená funkcí A, v i-té poloze mikrofonu a j-

tem měření při chodu stroje[dB], 

L´pAi – průměr hladiny akustického tlaku vážená funkcí A, v i-té poloze mikrofonu při 

chodu zkoušeného stroje [dB]. 
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Aritmetické průměry:  

L´pA1 = 
1

𝑛
 ∑ 𝐿𝑝𝐴𝑗𝑖

𝑛
𝑖=1  =

1

𝑛
 (LAt11 + LAt21 + LAt31)      (7) 

L´pA 1= 
1

3
 (71,7 + 71,3 + 69,7) = 70,9 dB 

Tento postup byl opakován až po L´pA10.  

 

 Tabulka č. 7B Měření emise hluku stroje při obrábění daného materiálu s použitím 

procesní kapaliny v místě obsluhy a. 

Bod 

Měření č. 1 

[dB] 

Měření č. 2 

[dB] 

Měření č. 3 

[dB] 

Aritmetický 

průměr[dB] 

L´pA1 LpC,peak1 L´pA2 LpC,peak2 L´pA3 LpC,peak3 L´pA LpC,peak 

a 72,2 89,1 70,8 86,1 70,6 86,3 71,2 87,17 

Kde: 

L´pAj – hladina akustického tlaku vážená funkcí A, v j-tem měření při chodu zkoušeného 

stroje [dB],  

L´pA – průměr hladiny akustického tlaku vážený funkcí A, v místě obsluhy a při chodu 

zkoušeného stroje [dB],  

LpC,peakj – špičková hladina akustického tlaku vážená funkcí C, v j-tem měření [dB], 

 LpC,peak – průměr špičkové hladiny akustického tlaku vážené funkcí C [dB]. 

 

Aritmetické průměry:  

L´pA =  
1

𝑛
 ∑ 𝐿´𝑝𝐴𝑗

𝑛
𝑗=1  = 

1

𝑛
 (L´pA1 + L´At2 + L´pA3)      (8) 

L´pA = 
1

3
 (72,2 + 70,8 + 70,6) = 71,2 dB 

 

LpC,peak = ∑ 𝐿𝑝𝐶,𝑝𝑒𝑎𝑘𝑗
𝑛
𝑗=1 =

1

𝑛
 (LpC,peak1 + LpC,peak2 + LpC,peak3)    (9) 

LpC,peak = 
1

3
 (89,1 + 86,1 + 86,3) = 87,17 dB 
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Tabulka č. 8A Měření emise hluku stroje při největších otáčkách vřetene v daných bodech 

Bod 

umístění 

mikrofonu 

Měření č. 1 

L´pA1i [dB] 

Měření č. 2 

L´pA2i [dB] 

Měření č. 3 

L´pA3i [dB] 

Aritmetický 

průměr L´pAi 

[dB] 

1 70,6 70,7 70,8 70,7 

2 70,3 70,6 70,5 70,47 

3 70,8 70,7 70,7 70,73 

4 74,6 74,4 74,3 74,43 

5 75,5 75,5 75,5 75,5 

6 76,6 76,7 76,8 76,7 

7 76,6 77 76,9 76,83 

8 75,3 74,8 74,6 74,9 

9 74,5 74,4 74,3 74,4 

10 70,1 70,2 70,1 70,13 

 

Kde: 

L´pAji – naměřená hladina akustického tlaku vážená funkcí A, v i-té poloze mikrofonu a j-

tem měření při chodu stroje[dB], 

L´pAi – průměr hladiny akustického tlaku vážená funkcí A, v i-té poloze mikrofonu při 

chodu zkoušeného stroje [dB]. 

Aritmetické průměry:  

L´pA1 =
1

𝑛
 ∑ 𝐿´𝑝𝐴𝑗𝑖

𝑛
𝑖=1  = 

1

𝑛
 (L´pA11 + L´pA21 + L´pA31)      (10) 

L´pA 1= 
1

3
 (70,6 + 70,7 + 70,8) = 70,7 dB 

Tento postup byl opakován až po L´pA10 
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Tabulka č. 8B Měření emise hluku stroje při největších otáčkách vřetene v místě obsluhy a. 

Bod 

Měření č. 1 

[dB] 

Měření č. 2 

[dB] 

Měření č. 3 

[dB] 

Aritmetický 

průměr[dB] 

L´pA1 LpC,peak1 L´pA2 LpC,peak2 L´pA3 LpC,peak3 L´pA LpC,peak 

a 71 89,6 70,4 88,1 70,5 87,5 70,63 88,4 

 

Kde: 

L´pAj – hladina akustického tlaku vážená funkcí A, v j-tém měření při chodu zkoušeného 

stroje [dB],  

L´pA – průměr hladiny akustického tlaku vážené funkcí A, při chodu zkoušeného stroje 

[dB],  

LpC,peakj – špičková hladina akustického tlaku vážená funkcí C, v j-tem měření [dB], 

 LpC,peak – průměr špičkové hladiny akustického tlaku vážené funkcí C [dB]. 

 

Aritmetické průměry:  

L´pA =  
1

𝑛
 ∑ 𝐿´𝑝𝐴𝑗

𝑛
𝑗=1 = 

1

𝑛
 (L´pA1 + L´pA2 + L´pA3)     (11) 

L´pA = 
1

3
 (71 + 70,4 + 70,5) = 70,63 dB 

 

LpC,peak = 
1

𝑛
 ∑ 𝐿𝑝𝐶,𝑝𝑒𝑎𝑘𝑗

𝑛
𝑗=1  

1

𝑛
= (LpC,peak1 + LpC,peak2 + LpC,peak3)   (12) 

LpC,peak = 
1

3
 (89,6 + 88,1 + 87,5) = 88,4 dB 

 

Aby bylo měření kompletní a daly se vypočítat potřebné údaje hladin akustického tlaku 

a akustického výkonu, muselo být také provedeno měření hladiny akustického tlaku pozadí, 

váženou funkcí A, L´´pA. Naměřené hodnoty jsou zapsány v tabulce č. 9A a 9B Měření 

probíhalo při absolutním klidu stroje. Všechny stroje, kompresory a ventilátory v dílně byly 

před měřením vypnuty. 
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Tabulka č. 9A Naměřené hodnoty hladin akustického tlaku pozadí, váženou funkcí A v i-

tem bodě 

Bod 

umístění 

mikrofonu 

Měření č. 1 

L´´pAt1i [dB] 

Měření č. 2 

L´´pA2i [dB] 

Měření č. 3 

L´´pA3i [dB] 

Aritmetický 

průměr L´´pAi 

[dB] 

1 41,1 39,7 37,5 39,43 

2 40,5 40,4 40,1 40,33 

3 36 35,4 36,1 35,83 

4 40,4 39,1 38,9 39,47 

5 40,3 39,2 38,9 39,47 

6 40,8 40,4 40 40,4 

7 39,9 38,1 37,7 38,57 

8 39,5 39 38,5 39 

9 37,2 37 36,9 37,03 

10 37 36,7 36,4 36,7 

 

Kde: 

L´´pAi – průměr hladiny akustického tlaku pozadí vážené funkcí A, v i-té poloze mikrofonu 

[dB], 

L´´pAji – hladina akustického tlaku pozadí vážená funkcí A, v i-té poloze mikrofonu a j-tem 

měření [dB]. 

Aritmetické průměry:  

L´´pA1 = 
1

𝑛
 ∑ 𝐿´´𝑝𝐴𝑗𝑖

𝑛
𝑖=1  = 

1

𝑛
 (L´´pA11 + L´´pA21 + L´´pA31)     (13) 

L´´pA 1= 
1

3
 (41,1 + 39,7 + 37,5) = 39,43 dB 

Tento postup byl opakován až po L´´pA10.  

Tabulka č. 9B Naměřené hodnoty akustické hladiny pozadí L´´pA a LpC,peak v místě obsluhy a 

Bod 

Měření č. 1 

[dB] 

Měření č. 2 

[dB] 

Měření č. 3 

[dB] 

Aritmetický 

průměr[dB] 

L´´pA1 LpC,peak1 L´´pA2 LpC,peak2 L´´pA3 LpC,peak3 L´´pA LpC,peak 

a 44,1 67,2 43,5 67,9 43,3 68 43,63 67,7 
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Kde: 

L´´pAj – hladina akustického tlaku pozadí vážená funkcí A, v j-tem měření při chodu 

zkoušeného stroje [dB],  

L´´pA – průměr hladiny akustického tlaku pozadí vážené funkcí A, při chodu zkoušeného 

stroje [dB],  

LpC,peakj – špičková hladina akustického tlaku pozadí vážená funkcí C, v j-tem měření [dB], 

 LpC,peak – průměr špičkové hladiny akustického tlaku pozadí vážené funkcí C [dB]. 

 

Aritmetické průměry:  

L´´pA =  
1

𝑛
 ∑ L´´𝑝𝐴𝑗

𝑛
𝑗=1 = 

1

𝑛
 (L´´pA1+ L´´pA2 + L´´pA3)     (14) 

L´´pA = 
1

3
 (44,1 + 43,5 + 43,3) = 43,63 dB 

 

LpC,peak = 
1

𝑛
 ∑ 𝐿𝑝𝐶,𝑝𝑒𝑎𝑘𝑗

𝑛
𝑗=1  =

1

𝑛
 (LpC,peak1 + LpC,peak2 + LpC,peak3)   (15) 

LpC,peak = 
1

3
 (67,2 + 67,9 + 68) = 67,7 dB 

 

Bylo provedeno taky měření hluku při sepnutí kompresoru CNC soustruhu. Tento 

kompresor pravidelně spínal a vypínal. Do měření akustického tlaku a výkonu však 

nezasahoval. Měření probíhalo vždy, když byl kompresor vypnut. Proto bylo provedeno 

i  orientační měření kompresoru. Naměřené hodnoty jsou zapsány v tabulce č. 10. 

 

Tabulka č. 10 Naměřené hodnoty kompresoru CNC soustruhu. 

Místo měření 
Měření č. 1 

L´pA1 [dB] 

Měření č. 2 

L´pA2 [dB] 

Měření č. 3 

L´pA3 [dB] 

Aritmetický 

průměr L´pA 

[dB] 

Kompresor 81 81,2 81,1 81,1 

 

Kde: 

L´pAj – hladina akustického tlaku vážená funkcí A, v j-tém měření při sepnutí kompresoru 

[dB],  

L´pA – průměr hladiny akustického tlaku vážené funkcí A, při sepnutí kompresoru [dB],  
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Aritmetický průměr:  

L´pA =  
1

𝑛
 ∑ 𝐿´𝑝𝐴𝑗

𝑛
𝑗=1 = 

1

𝑛
 (L´pA11 + L´pA21 + L´pA31)     (16) 

L´pA = 
1

3
 (81 + 81,2 + 81,1) = 81,1 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

6 Provedení výpočtu akustického tlaku a akustického výkonu 
 

6.1 Výpočet akustického tlaku v  místě obsluhy 

Místo obsluhy bylo zvoleno podle normy ČSN ISO 230-5 pro obsluhu stojící na stálém 

místě. [8] 

A) Výpočet pro měření při obrábění materiálu s použitím procesní kapaliny 

Výpočet rozdílu ΔLA mezi směrodatnou hladinou akustického tlaku L´pA a hladinou 

akustického tlaku pozadí L´´pA : 

ΔLA = L´pA - L´´pA         (17) 

ΔLA = 71,20 – 43,63 

ΔLA = 27,57 dB 

Kde: 

L´pA – hladiny akustického tlaku vážená funkcí A při chodu zkoušeného stroje [dB],  

L´´pA – hladina akustického tlaku pozadí, vážená funkcí A [dB].  

Protože je ΔLA > 10 dB (pro třídu přesnosti 3), bude hladina emisního akustického tlaku 

v bodě obsluhy spočtena: 

LpA = L´pA – K3A          (18) 

LpA = 71,20 – 0,38 

LpA = 70,82 dB 

Korekce na vliv prostředí místa K3A: 

K3A = 10lg [ 1 + 4 (2π a2/A)]        (19) 

K3A = 10lg [ 1 + 4 (2π 0,352/33,7)] 

K3A = 0,38 dB < 2,5 dB proto jde o třídu přesnosti 3 (provozní metoda) 

Kde: 

a – vzdálenost mezi stanoveným místem a nejbližším hlavním zdrojem zvuku zkoušeného 

stroje [m],  

A – ekvivalentní plocha pohlcování v místností na frekvenci 1 kHz[m2].  

 

Ekvivalentní plocha pohlcování A: 

A = α · Sv          (20) 
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A = 0,15 ·224,66 m2 

A = 33,7 m2 

Kde: 

α – střední činitel zvukové pohltivosti, udaný pro veličiny vážené funkcí A, 

Střední činitel byl zvolen podle tabulky č. 1 α = 0,15 

Sv – celková plocha ohraničující povrch zkušební místnosti (stěny, strop a podlaha) [m2]. 

Naše zkušební místnost byla tvaru kvádru. Obsah kvádru byl tedy vypočítán podle vzorce 

Sv. 

Celková plocha zkušební místnosti Sv:  

Sv = 2 · (a1 · b1 + b1 · c1 + a1 · c1)       (21) 

Sv = 2 · (8,7 · 7,1 + 7,1 ·3,2 + 8,7 · 3,2) 

Sv = 224, 66 m2 

 

a1 – délka zkoušené místnosti, v metrech 

b1 – šířka zkoušené místnosti, v metrech  

c1 – výška zkoušené místnosti, v metrech 

 

Obrázek č. 17 zobrazuje rozměry zkoušené místnosti. 

 

Obrázek č. 17 Rozměry zkušební místnosti 

 

B) Výpočet pro měření při největších zvolených otáčkách stroje 

Největší zvolené otáčky stroje byly 2500 min-1 . 
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Výpočet rozdílu ΔLA mezi směrodatnou hladinou akustického tlaku L´pA a hladinou 

akustického tlaku pozadí L´´pA : 

ΔLA = L´pA - L´´pA        (22) 

ΔLA = 70, 63 – 43, 63   

ΔLA = 27 dB 

Kde: 

L´pA – hladiny akustického tlaku vážená funkcí A při chodu zkoušeného stroje [dB],  

L´´pA – hladina akustického tlaku pozadí, vážená funkcí A [dB]. 

Protože je ΔLA > 10 dB (pro třídu přesnosti 3), bude hladina emisního akustického tlaku 

v bodě obsluhy spočtena: 

LpA = L´pA – K3A      (23) 

LpA = 70,63 – 0,38 

LpA = 70,25 dB 

Ostatní výpočty zůstávají stejné jak u bodu A). 

 

6.2 Výpočet hladin akustického výkonu  

A) Výpočet pro měření při obrábění materiálu s použitím procesní kapaliny  

Výpočet rozdílu ΔLA mezi směrodatnou hladinou akustického tlaku, váženou funkcí A, L´pA 

a hladinou akustického tlaku pozadí, váženou funkcí A, L´´pA : 

V bodě 1 

ΔLA = L´pA - L´´pA         (24) 

ΔLA = 70,9 – 39,43 

ΔLA = 31,47 dB 

Výpočet byl proveden i v dalších bodech. Vypočítané hodnoty jsou zobrazeny v tabulce č. 

11. 
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Tabulka č. 11 Vypočítané hodnoty rozdílu ΔLA. 

Bod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Výsledek 

ΔLA [dB] 
31,47 35,8 37,44 37,13 38,46 38,53 40,7 36,5 37,24 33,67 

 

Protože vyšel ve všech polohách mikrofonu rozdíl ΔLA > 10 dB (15 dB pro třídu přesnosti 

2), byl pro výpočet hladiny akustického tlaku na měřicí ploše vážené funkcí A použit 

následující vzorec:  

LpfA  = 10lg [
1

𝑁
∑ 100,1L´𝑝𝐴𝑖𝑁

𝑖=1 ] – K2A       (25) 

LpfA  = 76,11 dB 

 

Kde: 

LpfA  – hladina akustického tlaku na měřicí ploše vážená funkcí A [dB], 

L´pAi – průměr hladiny akustického tlaku, vážené funkcí A, měřené v i-té poloze mikrofonu 

při činnosti stroje [dB], 

N – počet poloh mikrofonu [ - ]. 

 

Výpočet korekce se provede následovně: 

K2A = L̽WA - LWar     (26) 

K2A = 94 – 93,9 

K2A = 0,1 dB    ≤ 2dB tudíž se jedná o třídu přesnosti 2 (technická metoda) 

Kde: 

L̽WA - hladina akustického výkonu referenčního zdroje zvuku vážená funkcí A na prostředí, 

je-li použitá hodnota 0 pro K2A [dB], 

LWar - kalibrovaná hladina akustického výkonu referenčního zdroje zvuku vážená funkcí A, 

[reference 1 pW = (10-12 W)] [dB]. 

 

Hladina akustického výkonu vážena funkcí A bude vypočtena: 

LWA  = LpfA  + 10lg (S´´/S0)        (27) 

LWA = 76, 11 + 10lg (110,37/1) 

LWA = 96,54 dB 
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Kde: 

S0 = 1 m2,   

S´´ – povrch měřicí plochy [m2]. 

 

Povrch měřicí plochy bude vypočten, jako povrch kvádru. Měřicí plocha je plocha, která je 

ohrazena kolem stroje pomocí mikrofonu. Tato plocha se vypočítá následovně: 

S´´ = 2 · (a2 · b2 + b2 · c2 + a2 · c2)       (28) 

S ´´= 2 · (6,01 · 3,85 + 3,85 · 3,25 + 6,01 · 3,25) 

S´´ = 110, 37 m2 

Na obrázku č. 18 je zobrazena naše měřicí plocha. 

 

Obrázek č. 18 Měřicí plocha kolem obráběcího stroje 

a2 = d + l1 + d = 1 + 4,01 + 1 = 6,01m      (29) 

b2 = d + l2 + d1 = 1 + 2,1 + 0,75 = 3,85 m      (30) 

c2 = l3 + d = 2,25 + 1 = 3,25 m       (31) 

 

Kde: 

a2 – délka měřicí plochy [m], 

b2 – šířka měřicí plochy [m], 

c2 – výška měřicí plochy [m], 

d – vzdálenost od stroje (z boku a zepředu) [m], 

d1 – vzdálenost za strojem [m], 

l1 – délka stroje [m], 

l2 – šířka stroje [m], 

l3 – výška stroje [m]. 
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B) Výpočet pro měření při největších zvolených otáčkách stroje 

Největší zvolené otáčky stroje byly 2500 min-1 . 

Výpočet rozdílu ΔLA mezi směrodatnou hladinou akustického tlaku, váženou funkcí A, 

L´pA a hladinou akustického tlaku pozadí, váženou funkcí A, L´´pA : 

V bodě 1 

ΔLA = L´pA - L´´pA         (32) 

ΔLA = 70,7 – 39,43 

ΔLA = 31,27 dB 

Výpočet se provedl i u ostatních bodu. Vypočítané hodnoty jsou zapsány v tabulce č. 12. 

Tabulka č. 12 Vypočítané hodnoty rozdílu ΔLA. 

Bod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Výsledek 

ΔLA [dB] 
31,27 30,14 34,9 34,96 36,03 36,3 38,26 35,9 37,37 33,43 

 

Protože vyšel ve všech polohách mikrofonu rozdíl ΔLA > 10 dB (15 dB pro třídu přesnosti 

2), byl pro výpočet hladiny akustického tlaku na měřicí ploše vážené funkcí A použit 

následující vzorec:  

LpfA  = 10lg [
1

𝑁
∑ 100,1L´𝑝𝐴𝑖𝑁

𝑖=1 ] – K2A       (33) 

LpfA  = 74,08 dB 

Kde: 

LpfA  – hladina akustického tlaku na měřicí ploše vážená funkcí A [dB], 

L´pA – hladina akustického tlaku, vážena funkcí A, měřená v i-té poloze mikrofonu při 

činnosti stroje [dB], 

N – počet poloh mikrofonu [ - ]. 

 

Hladina akustického výkonu vážena funkcí A bude tedy vypočtena: 

LWA  = LpfA  + 10lg (S´´/S0)        (34) 

LWA = 74, 08 + 10lg (110,37/1) 

LWA = 94,51 dB 
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Kde: 

S0 = 1 m2, 

S ´´– povrch měřicí plochy[m2]. 

Ostatní výpočty jsou stejné jako v bodě A). 
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7 Závěrečné hodnocení výsledků 
 

7.1 Měření akustického tlaku v  místě obsluhy 

A) Měření při obrábění daného materiálu s použitím procesní kapaliny 

Měření proběhlo při obrábění daného materiálu oceli C 40 s použitím procesní kapaliny. 

Protože odečítání okamžitých hladin akustického tlaku a jejich průměrování v čase není 

v reálných podmínkách praktické, byla definována ekvivalentní hladina akustického 

tlaku LAeqT. Ekvivalentní hladina akustického tlaku odpovídá energeticky shodné hladině 

akustického tlaku, která by byla konstantní po celou dobu trvání dobu expozice T. Tudíž 

naše měřená hladina akustického tlaku LpAT = LAeqT. Expozice T je v tomto případě 8 h, 

klasická osmihodinová směna. [5] 

 

Měřená a vypočtená špičková hladina akustického tlaku vážená funkcí C, je LpC,peak = 

87,17 dB. Při měření hladiny akustického tlaku váženou funkcí A v místě obsluhy byla 

vypočtena výsledná hodnota LpA = 70,82 dB. Podle daného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v § 3 je dovolený hygienický 

limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na němž je vykonávána práce náročná 

na pozornost a soustředění, a dále pro pracoviště určené pro tvůrčí práci vyjádřený 

ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h = 50 dB. [18] Jedná se o hodnotu 

stanovenou při standartní osmihodinové směně. Z toho plyne, že námi naměřená akustická 

hladina tlaku byla překročena při obrábění materiálu s použitím procesní kapaliny o víc než 

20 dB, což je celkem velký rozdíl. 

 

B) Měření při největších zvolených otáčkách vřetene 

Při největších zvolených otáčkách vřetene stroje bylo provedeno měření a vypočet 

špičkové hladiny akustického tlaku vážená funkcí C, LpC,peak =87,17 dB. Při největších 

zvolených otáčkách vřetene byla výsledná hladina akustického tlaku  LpA = 70,25 dB, 

v podstatě stejná jak u měření při obrábění. Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je dovolená ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku A pro osmihodinovou standartní směnu LAeq,8h = 50 dB. [18] Tato hladina 

byla opět překročena o víc než 20 dB.  
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C) Měření při sepnutí kompresoru CNC soustruhu 

Bylo provedeno také měření při sepnutí kompresoru CNC soustruhu. Měření bylo 

provedeno jen orientačně, aby bylo zjištěno, jak velkému hluku se pracovníci vystavují, když 

obrábí a sepne se kompresor. Hladina akustického tlaku vážená funkcí A při sepnutí 

kompresorů byla naměřená L´pA = 81,1 dB. V tomto případě byl rozdíl největší. Při sepnutí 

kompresoru byla naměřena hladina akustického tlaku vyšší o víc než 30 dB. Tak velký hluk 

už může byt velmi nebezpečný pro obsluhu pracující standartní osmihodinovou směnu. 

Kompresor však neběží po celou dobu, spíná se a vypíná podle potřeby stroje. Při sepnutí 

kompresoru je tedy lidské ucho obsluhy stroje vystavěno největšímu hluku. 

 

7.2  Měření hladin akustického výkonu vyzařovaného obráběcím 

strojem 

A) Měření při obrábění materiálu s použitím procesní kapaliny 

Při měření hladiny akustického výkonu vážená funkcí A byla naměřena hladina 

akustického tlaku na měřicí ploše váženou funkcí A LpfA  = 76,11 dB a následovně 

vypočítaná hladina akustického výkonu vážena funkcí A LWA = 96,54 dB. Podle nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je nejvyšší 

dovolená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h = 50 dB. [18] Takže i v tomto 

případě je hladina akustického tlaku překročena o víc než 25 dB. Pro hladinu akustického 

výkonu váženého funkcí A nebyly ve sbírce o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací nejvyšší dovolené hodnoty stanoveny. 

 

B) Měření při největších zvolených otáčkách vřetene stroje 

Při provedení zkoušky byla vypočtena hodnota akustického tlaku na měřicí ploše vážena 

funkcí A LpfA  = 74,08 dB a výsledná hladina akustického výkonu vážena funkcí A 

vypočtena LWA = 94,51 dB.  V tomto případě opět nesplňovala vypočtena hodnota danou 

hodnotu. Rozdíl mezi hodnotami byl 24, 08 dB. Pro hladinu akustického výkonu váženého 

funkcí A nebyly ve sbírce o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

nejvyšší dovolené hodnoty stanoveny. 
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Ve všech případech našeho měření jsou hladiny jak akustického tlaku, tak akustického 

výkonu menší než práh bolesti (125 dB). [3] Je potřeba brát na vědomí, že každý jedinec má 

individuální práh sluchu. Není možno tedy vyloučit poškození sluchu u citlivých jedinců. 

 

V tabulce č. 13 a 14 jsou všechny výsledné hodnoty přehledně zapsány.  

Tabulka č. 13 Vypočtené hladiny akustického výkonu a tlaku  

Podmínky 

měření 

Hladina 

akustického 

tlaku LpA 

Hladina 

akustického 

výkonu LWA 

Hladina 

akustického tlaku 

na měřicí ploše 

LpfA   

Špičková 

hladina 

akustického 

tlaku LpC,peak 

Při největších 

otáčkách 
70,25 dB 94,51 dB 74,08 dB 88,4 dB 

Při obrábění 

materiálu 
70,82 dB 96,54 dB 76,11 dB 87,17 dB 

 

 

Tabulka č. 14 Naměřené hodnoty kompresoru CNC soustruhu 

Podmínky měření Hladina akustického tlaku LpA 

Při sepnutí kompresoru 81,1 dB 

 

Měření hladiny akustického tlaku pozadí vážené funkcí A, bylo provedeno taky ve všech 

bodech kolem stroje i v bodě obsluhy. Měření proběhlo za absolutního klidu v laboratoři 

před zapnutím strojů. Toto měření bylo potřeba provést pro následný výpočet jak hladiny 

akustického tlaku, tak hladiny akustického výkonu. Naměřené a dopočtené hodnoty ve 

stanovených bodech kolem stroje jsou v předchozí tabulce č. 9. V tabulce č. 10 jsou viditelné 

naměřené hodnoty v místě obsluhy. 
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8 Doporučení snížení hluku v laboratoři a ochrany proti 

hluku 

Jelikož došlo k překročení stanovených limitů hluku, v následujícím bodech bude 

navrženo jak hluk v laboratoři snížit a jak se účinně chránit proti tomuto hluku. Tyto opatření 

jsou velmi důležité proto, aby nedošlo k trvalým následkům nebo ztrátě sluchů u obsluhy 

stroje. 

Doporučení pro snížení hluku v laboratoři: 

I. Jednou z možností jak snížit hluk v laboratoři je odhlučnit místnost jak stropy, 

tak všechny stěny a samozřejmě i podlahu. Při odhlučnění nesmíme zapomenout 

na okna i dveře, protože hluk se šíří po celé konstrukci. Toto odhlučnění můžeme 

provést např. pomocí instalace protihlukových desek, měkké stříkané izolace, aj. 

Stříkaná izolace se aplikuje následovně: postaví se dřevěná konstrukce, poté se 

položí z jedné strany sádrokarton, nastříká se izolační pěna a zase se to uzavře 

sádrokartonem. Stříkaná izolace hluk pohlcuje a nikoliv odráží jako jiné izolanty. 

Tímto způsobem můžeme snížit hlučnost až o několik desítek procent. [19] 

II. Další způsob jak zabránit šíření hluku v laboratoři je zakrytovat a izolovat 

kompresor, který vytváří v místností největší hluk, jak bylo zjištěno naším 

měřením. Izolování kompresoru by bylo možné realizovat výstavbou izolační 

stěny (bod I.) kolem něj. 

III. Snížení hluku v laboratoři je možno provést přemístěním kompresoru do jiné 

místnosti. V naším případě je kompresor ve stejné místnosti jak CNC soustruh. 

Přemístěním kompresoru do vedlejší místnosti by byla taky jedna z možností, 

jak výrazně snížit hluk v laboratoři. 

IV. Velmi účinnou variantou jak snížit hluk v místnosti by bylo daný zdroj hluku 

nahradit za méně hlučný. Nahradit kompresor nebo CNC soustruh za jiný typ, 

tak aby byl nízko hlučný. Výměna původního kompresoru v laboratoři za méně 

hlučný kompresor by určitě taky pomohla řešení problému s hlučností 

v laboratoři. 

V. Možným zdrojem hluku mohou být také vibrace stroje. Podložení stroje 

vhodnými protivibračními vložkami, pryžovými podložkami nebo položení 
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stroje na pórobeton je taky jedná z možností jak zmírnit hluk. Pórobeton je nový 

druh betonu, který velmi dobře a účinně tlumí vibrace. 

 

Ochrana proti hluku pro obsluhu 

 

I. Použití chráničů sluchů (zátkové chrániče sluchu, klapky na uši, protihlukové 

přilby, aj.). 

 

II. Pravidelné přestávky při práci v nadměrném hluku, střídaní pracovníku obsluhy 

hlučných strojů. 

 

Tyto uvedené způsoby ochrany jsou velmi důležité pro zdraví obsluhy obráběcích strojů, 

která je hluku vystavována denně. 

Působení hluku na člověka: 

 30 - 65 dB působí zejména psychicky, 

 65 - 90dB nepříznivě na neurovegetativní soustavu, 

 nad 90 dB poškození sluchu a na neurovegetativní soustavu. [20] 
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9 Závěr 
 

V bakalářské práci byla řešena problematika a měření emise hluku obráběcích strojů 

v reálných podmínkách provozu strojů. Pro zjištění emise hluků byla měřena jak hladina 

akustického tlaku, tak hladina akustického výkonu. Bylo taky provedeno orientační měření 

kompresoru, který je nedílnou částí měřeného obráběcího stroje. Měření bylo provedeno při 

různých podmínkách. První měření proběhlo při obrábění daného materiálu s použitím 

procesní kapaliny. Pro zvědavost bylo provedeno i měření bez použití procesní kapaliny, 

toto měření bylo téměř totožné s měřením s chlazením. Pro menší opotřebení nástroje a lepší 

kvality povrchu obrobku bylo voleno obrábění s použitím procesní kapaliny. Druhé měření 

proběhlo při největších zvolených otáčkách stroje. Dané otáčky byly zvoleny, nejvyšší 

přípustné otáčky v našem případě. Pro zjištění potřebných hodnot muselo byt provedeno i 

měření hladiny pozadí. Toto měření proběhlo před zapnutím strojů, tudíž za klidu 

v laboratoři. Všechna měření proběhla v souladu s příslušnými normami. 

Měření akustického tlaku odhalilo, že podle nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací naše naměřené hodnoty v laboratoři překročily tyto 

stanovené hodnoty. Tyto stanovené hodnoty byly voleny pro prací na CNC soustruhu, kde 

je vyžadována pozornost a soustředění.  

V bakalářské práci jsou taky hodnoceny akustické účinky na obsluhu pracující při stroji. 

Naměřené hodnoty byly ve všech případech našeho měření menší než práh bolesti, ale je 

potřeba brát na vědomí, že každý jedinec má individuální práh sluchu. Není možno tedy 

vyloučit poškození sluchu u citlivých jedinců. 

Dále bylo navrhnuto řešení jak zabránit šíření hluku v laboratoři a tím ochránit sluch 

pracovníku na daných strojích. Také jsou doporučené chrániče sluchu, vše tak aby bylo 

zabráněno trvalým následkům v nejhorším případě ohluchnutí obsluhy stroje. Ohluchnutí 

v tomto případě je velmi málo pravděpodobné neboť, naměřené hodnoty nejsou až tak 

výrazně vysoké. 

Měření a následné zpracování naměřených hodnot akustických parametrů stroje 

ukázalo, že i když jde v našem případě o nový druh CNC soustruhu zcela zakrytovaného i 

přesto se zde při obrábění vytváří hluk, který může byt pro lidský sluch nebezpečný. Proto 

je velmi důležité se problematikou měření a hodnocení hluku u obráběcích strojů dále 

zabývat. 
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11 Přílohy 
 

Příloha A – Povinné údaje o zkoušce 

Příloha B – Údaje o hluku – hladiny emisního akustického tlaku v místě obsluhy a hladiny 

akustického výkonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


