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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 nezávazného charakteru technických norem, 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
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 11691:1995), které bylo technicky
revidováno. V porovnání s předchozím vydáním jsou hlavní změny tyto:
? za zdroj byl vložen modální filtr tak, aby byla norma dána do souladu s odpovídajícími
uspořádáními v ISO 7235:2003[5], a
? v tomto vydání by měřicí potrubí a zkoušený objekt měly mít, pokud možno, stejné průřezy.
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.

Úvod
Za předpokladu, že rychlost proudění nepřekračuje v místě nejužšího průřezu tlumiče přibližně
20 m/s, není vložný útlum absorpčních tlumičů obecně ovlivněn prouděním vzduchu. V praxi je třeba
uvažovat nerovnoměrné rozložení proudění, a proto mezní rychlosti 20 m/s odpovídá výpočtová
rychlost od 10 m/s do 15 m/s.

1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje laboratorní substituční metodu určování vložného útlumu bez proudění
v potrubí, zejména absorpčních tlumičů kruhového a pravoúhlého průřezu, jakož i dalších prvků
potrubí při použití ve větracích a klimatizačních systémech.
POZNÁMKA Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče s vloženým prouděním jsou popsány v ISO
7235[5].
Tento dokument je použitelný pro tlumiče, u kterých výpočtová rychlost nepřekračuje 15 m/s.
Poněvadž metoda nezahrnuje hluk vytvářený vlastním prouděním, není tento dokument vhodný ke
zkouškám na tlumičích, u kterých má tento druh hluku zásadní význam při hodnocení činnosti
tlumiče. Poněvadž většina tlumičů, zejména v kancelářích a obydlích, má výpočtové rychlosti pod 15
m/s, může být tento dokument často cenové výhodnější alternativou ISO 7235[5].
Vložný útlum určený v souladu s tímto dokumentem v laboratoři nemusí být nezbytně stejný jako
vložný útlum získaný v praktické instalaci. Rozdílná zvuková pole a proudění v potrubí přinášejí
rozdílné výsledky. V tomto dokumentu převažuje zvukové pole dané módy rovinné vlny. V důsledku
použití měřicích potrubí pravidelného tvaru, mohou výsledky zahrnovat určitý boční přenos
prostřednictvím vibrací konstrukce stěn potrubí, které stanovují horní mez vložného útlumu, kterou lze určit.
Tento dokument je určen k použití pro tlumiče s kruhovým průřezem o průměrech od 80 mm do
2 000 mm nebo tlumiče s pravoúhlým průřezem se shodnou velikostí plochy průřezu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

