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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány
ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím
potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními
pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou
uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 43 Akustika, subkomise SC 1 Hluk ve spolupráci
s ISO/TC 22 Silniční vozidla.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 10844:2011), jehož je technickou revizí.

http://www.iso.org/directives


Úvod

Obecně jsou parametry povrchu vozovky ovlivňující emisi hluku vozidel textura a charakteristiky
pohltivosti zvuku. Kromě toho se připouští také ovlivnění měřených hladin hluku mechanickou
impedancí a drsností povrchové vrstvy vozovky.

Aby se minimalizovaly rozdíly mezi emisí hluku valení pneumatik a emisí hluku vozidla, měří se
v různých zkušebních místech, a proto je nezbytné stanovit podstatné vlastnosti povrchu a pečlivě
doporučit vlastnosti materiálů, provedení a složení zkušebního povrchu.

Hlavním cílem této mezinárodní normy je poskytnout revidované specifikace povrchu, které zvýší
reprodukovatelnost měření.

Tato mezinárodní norma je navržena tak, že zkušební dráhy odpovídající této mezinárodní normě jsou
v souladu s prvním vydáním, ale navíc je omezena variabilita vlastností.

Je důležité, že zkouška poskytuje vysoký stupeň reprodukovatelnosti mezi různými zkušebními místy,
a že konstrukce povrchu nemá pouze minimalizovat rozdíly mezi jednotlivými zkušebními místy při
měření hluku pneumatika/ vozovka, ale má také zajistit, že šíření hluku není ovlivněno použitým
povrchem. Poslední zmíněná úvaha vylučuje používání povrchů vozovky s otevřenou texturou a se
schopností pohlcovat hluk pohonné jednotky a souvisejících zdrojů.

Ve srovnání s prvním vydáním tato mezinárodní norma obsahuje více omezujících specifikací povrchu
a doporučení postupu výstavby zkušební dráhy a její údržby. Základní vlastnosti povrchu zůstávají
beze změny.

Uživatelům této mezinárodní normy se doporučuje měřit ENDT a sdělit naměřené údaje
ISO/TC 43/SC 1 za účelem jejich analýzy před další periodickou revizí.

Dále tato mezinárodní norma doporučuje nedestruktivní zkušební metody periodických kontrol
vlastností povrchu.

Tato mezinárodní norma je citována v několika mezinárodních normách (např. v souboru ISO 362, ISO
13325).

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje základní charakteristiky zkušebního povrchu určeného k použití při
měření emise hluku vozidel a pneumatik nebo vozovky.

Provedení povrchu uvedené v této mezinárodní normě:

poskytuje konzistentní hladiny emise hluku pneumatiky nebo vozovky v širokém rozsahu provozních●

podmínek, včetně vhodných podmínek ke zkoušení hluku vozidel;
minimalizuje rozdíly mezi místy;●

poskytuje menší pohltivost hluku zdrojů vozidla;●

je konzistentní s praxí stavby silnic.●

POZNÁMKA Pro účely této mezinárodní normy jsou termíny týkající se zvuku a hluku zaměnitelné.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


