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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 11819-2:2017) vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2017 udělit status národní normy, 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 října 2017.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.
V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou národní normalizační orgány následujících zemí
povinny
zavést tuto evropskou normu: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České
republiky,
Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska,
Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.
Oznámení o schválení
Text ISO 11819-2:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 11819-2:2017 bez jakýchkoliv modifikací.

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: www.iso.org//iso/foreword.html.
Tento dokument vypracovala ISO/TC 43 Akustika, subkomise SC 1 Hluk.
Seznam všech částí souboru ISO 11819 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Úvod
Emise a šíření hluku z dopravy z velké míry závisí na povrchových vlastnostech povrchu vozovky,
zvláště na její textuře, mezerovitosti a zvukové pohltivosti. Všechny tyto vlastnosti ovlivňují vznik
hluku v místě kontaktu pneumatika/vozovka, kromě toho zvuková pohltivost 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 do
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 na kontaktu
pneumatika/vozovka normalizovanou metodou. V rámci možností této metody nabízí tento dokument
objektivní hodnocení vlastností vozovky a je schopen splnit požadavky dopravních inženýrů, správců
komunikací, dodavatelů, zhotovitelů
tzv. „nízkohlučných povrchů“ a jiných stran zainteresovaných na kontrole hluku ze silničního
provozu.
Zkušební metoda, která částečně splňuje požadavky uvedené v předchozím odstavci, ale současně
má vážné praktické nedostatky, je popsána v ISO 11819-1. Tato metoda, nazvaná Statistická metoda
při průjezdu (Statistical
Pass-By (SPB)), je určena pro použití ve dvou případech. Za prvé je možné ji použít k hodnocení
typických
povrchů vozovek v dobrém stavu, jako typu podle jejich vlivu na hlučnost ze silničního provozu
(klasifikace
povrchu). Za druhé je možné ji použít k hodnocení vlivu hlučnosti silničního provozu na různých
površích na okolní místa bez ohledu na stav a stáří povrchu vozovky. Avšak vzhledem k přísným
požadavkům na akustické prostředí v místě měření, nelze tuto metodu obecně používat ke
schvalování nových nebo rekonstruovaných povrchů
v jakémkoliv libovolném místě. Kromě toho má metoda SPB řadu dalších praktických omezení, která
jsou uvedena v příloze D.
Metoda popsaná v tomto dokumentu doplňuje společně s ISO/TS 11819-3 metodu SPB pro účely, kde
není možné metodu SPB použít.

1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje hodnocení různých povrchů vozovek s ohledem na jejich vliv na hluk
z dopravy
za podmínek, kdy převládá hluk na kontaktu pneumatika/vozovka. Interpretace výsledků platí
pro plynulý provoz na rovných vozovkách konstantní rychlostí 40 km/h a vyšší za předpokladu, že
převládá hluk na kontaktu pneumatika/vozovka (ačkoli v některých zemích s vysokým podílem
těžkých vozidel je možné, že při rychlosti 40 km/h není hluk pneumatika/vozovka převládající).
Za jiných jízdních podmínek, kdy provoz není plynulý, jako na křižovatkách nebo při velkém
zrychlování a při dopravních kongescích, je vliv povrchu vozovky na emisi hluku složitější. To platí i u
komunikací s velkým podélným sklonem a vysokým podílem těžkých vozidel.
Normalizovaná metoda pro porovnání hlukových charakteristik povrchů vozovek poskytuje správcům
komunikací a orgánům ochrany veřejného zdraví nástroj na stanovení obecných pokynů nebo
mezních hodnot tak, aby při jejich využití povrchy vozovek splňovaly určitá kritéria hlučnosti. Avšak
předmětem tohoto dokumentu není taková kritéria navrhovat.
ISO 11819-1 popisuje jinou zkušební metodu: statistickou metodu při průjezdu (SPB). Metoda malé
vzdálenosti (CPX) popsaná v tomto dokumentu má stejné hlavní cíle jako metoda SPB, ale je
specificky určena k použití
ve specifických případech, které jsou k ní doplňkové, jako je:
– hluková charakterizace povrchů vozovek na téměř jakémkoli libovolném místě v případě, kdy je
hlavním účelem kontrola dodržení technických specifikací povrchu (příklad posuzování shodnosti
výroby je navržen v citaci [1]);
– kontrola akustické degradace a akustického stavu povrchu v souvislosti s údržbou, např.
opotřebení a poškození povrchů, jakož i zanesení a účinek čištění porézních povrchů;
– kontrola podélné a příčné homogenity úseku komunikace;
– vývoj tichých povrchů vozovek a výzkum interakce na kontaktu pneumatika/vozovka.
POZNÁMKA Tento dokument nepopisuje podmínky použití při měření metodou CPX pro úřední
účely. Takové podmínky mohou být definovány v dalších normách nebo právních předpisech.
V příloze D jsou však uvedeny návrhy pro použití ISO 11819-1 a tohoto dokumentu.
Měření prováděná metodou CPX jsou rychlejší a praktičtější než metodou SPB, jsou ale vhodnější
pouze, pokud je hluk na styku pneumatika/vozovka dominantní a hluk pohonné jednotky lze
zanedbat. Kromě toho nelze tak plně posoudit hluk na kontaktu pneumatika/vozovka u těžkých
vozidel v takovém rozsahu, jako je možné
u metody SPB, protože u metody CPX se jako náhrada za pneumatiky těžkých nákladních vozidel
používá
pneumatika lehkého nákladního vozidla a neuvažuje se hluk pohonné jednotky.
Metoda CPX popsaná v tomto dokumentu je určena k měření vlastností povrchů vozovek a nikoliv
vlastností
pneumatik. Pokud se metoda CPX používá k výzkumným účelům, aby se zjistily rozdíly mezi
pneumatikami, tak by zatížení a huštění pneumatik mělo být přizpůsobeno jiným hodnotám, než je
stanoveno v tomto dokumentu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

