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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který je vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této
technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech
normalizace v elektrotechnice.
Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena v Části 2 Směrnic ISO/IEC.
Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem,
přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje
souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům.
ISO nesmí být činěna zodpovědnou za porušení některých nebo všech takových patentových práv.
ISO 15665 připravila technická komise ISO/TC 43, Akustika, subkomise SC 1, Hluk.
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1 Předmět normy
Tato norma určuje akustické provedení tří tříd zvukové izolace potrubí (třídy A, B a C). Zároveň
stanovuje tři typy konstrukcí, které budou splňovat akustické požadavky těchto tříd. Kromě toho tato
norma popisuje normalizovanou zkušební metodu pro měření akustického provedení jakéhokoliv typu
konstrukce, která se nyní používá a nových izolačních konstrukcí určených pro tři třídy.
Norma je vhodná pro zvukové izolace válcových ocelových trubek a jejich potrubních součástí. Je
platná pro potrubí do průměru 1 m a minimální tlouš»ku stěny 4,2 mm u průměrů menších než 300 mm,
a minimální tlouš»ku stěny 6,3 mm u průměrů od 300 mm a větších. Nepoužívá se pro zvukové izolace
pravoúhlých potrubí a nádob nebo zařízení.
Norma se týká nejen návrhu, ale také montáže zvukové izolace, a poskytuje návod, který má pomoci
technikům navrhujícím snižování hluku při určení požadované třídy a rozsahu zvukové izolace
potřebné pro konkrétní použití. Uvádí typické příklady konstrukčních provedení, ale tyto příklady jsou
určeny jen pro informaci a nejsou normativní.
Norma zdůrazňuje vlastnosti zvukové izolace, které jsou odlišné od vlastností tepelné izolace a které
slouží jako návod jak instalatérům, tak i technikům navrhujícím snižování hluku. Podrobnosti o tepelné
izolaci nejsou předmětem této normy.
-- Vynechaný text --

