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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 Mezi-
národní 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 Světové obchodní organizace WTO týkající se
technických překážek obchodu (TBT) viz tento odkaz URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika, subkomise SC 1 Hluk.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO/TS 11819-3:2017), které bylo technicky
revidováno.

V porovnání s předchozím vydáním je hlavní změna tato:

–    v 9.3 byla aktualizována hodnota korekčního součinitele bt.

Jakékoliv podněty nebo dotazy k tomuto dokumentu je třeba předkládat národnímu normalizačnímu
orgánu uživatele. Kompletní seznam těchto orgánů lze nalézt na www.iso.org/members.html.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents


Úvod
Emise a šíření hluku z dopravy z velké míry závisí na povrchových vlastnostech vozovky, zvláště na
její textuře a mezerovitosti. Všechny tyto vlastnosti ovlivňují vznik hluku v místě kontaktu
pneumatika/vozovka, kromě toho mezerovitost může také ovlivnit šíření zvuku, zvláště pokud k šíření
dochází v blízkosti povrchu vozovky. Hluk z pohonné jednotky, který obvykle vzniká ve větší výšce
nad povrchem vozovky než hluk na kontaktu pneumatika/
vozovka, může být také ovlivněn mezerovitostí povrchu vozovky. Tyto účinky vedou k rozdílům
v hladinách akustického tlaku při dané intenzitě a skladbě dopravního proudu pro různé povrchy
vozovky až 15 dB, což může mít podstatný dopad na kvalitu životního prostředí v okolí pozemní
komunikace.

Je tedy důležité, aby bylo možné měřit vliv povrchových vlastností vozovky na hluk z kontaktu
pneumatika/vozovka normalizovanou metodou. V rámci možností této metody nabízí ISO 11819-2
objektivní hodnocení vlastností vozovky a je schopna splnit požadavky dopravních inženýrů, správců
komunikací, dodavatelů, zhotovitelů tzv. „povrchů se sníženou hlučností“ a jiných stran
zainteresovaných na snižování hluku na pozemních komunikacích.

ISO 11819-2, která popisuje tzv. metodu malé vzdálenosti (CPX), se spoléhá na použití speciálních
pneumatik, pro vlastní měření. Norma ISO 11819-2 takové měřicí pneumatiky však nestanovuje.
Proto je účelem tohoto doku-
mentu specifikovat dvě referenční pneumatiky při použití metody CPX.



1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje dvě měřicí pneumatiky určené k tomu, aby sloužily jako referenční
pneumatiky při měření metodou malé vzdálenosti (CPX) stanovené v ISO 11819-2.

Metoda CPX je metoda pro hodnocení různých povrchů vozovky s ohledem na jejich vliv na hluk
z dopravy za podmínek, kdy převládá hluk na kontaktu pneumatika/vozovka. V ideálním případě tato
metoda vyžaduje použití normalizovaných pneumatik s hlukovými charakteristikami, které jsou
široce reprezentativní pro vliv povrchů
vozovek pozemních komunikací na emisi hluku od pneumatik osobních automobilů a těžkých vozidel.
Takové měřicí pneumatiky však nejsou v ISO 11819-2 stanoveny. Tento dokument slouží ke
specifikování těchto normalizovaných pneumatik.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


