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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 2 Stavební akustika.

Toto první vydání ISO 16283-2 zrušuje a nahrazuje ISO 140-7:1998 a ISO 140-14:2004, které byly
technicky revidovány.

ISO 16283 sestává z následujících částí pod společným názvem Akustika – Měření zvukové izolace
stavebních konstrukcí a v budovách in situ:

Část 1: Vzduchová neprůzvučnost



Část 2: Kročejová neprůzvučnost

Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů

 
Úvod

ISO 16283 (všechny části) popisuje postupy měření zvukové izolace v budovách. Vzduchová
neprůzvučnost, kročejová neprůzvučnost a zvuková izolace obvodových plášťů jsou popsány
v ISO 16283-1, ISO 16283-2,
respektive ISO 16283-3.

Měření zvukové izolace in situ, které bylo popsáno v předchozích normách ISO 140-4, ISO 140-5
a ISO 140-7, bylo a) přednostně určeno pro měření, kde zvukové pole mohlo být považováno za
difuzní, a b) nebylo zcela jasné, jestli operátoři mohou být přítomni v místnostech během měření.
ISO 16283 (všechny části) se liší
od ISO 140-4, ISO 140-5 a ISO 140-7 v tom, že a) se používá pro místnosti, ve kterých zvukové pole
může, ale nemusí být přibližně difuzní, b) ujasňuje způsob, jak mohou operátoři měřit zvukové pole
s použitím ručně
držených mikrofonů nebo zvukoměrů držených v ruce a c) zahrnuje další postupy, které byly dříve
obsaženy v ISO 140-14.

POZNÁMKA Zjednodušené zkušební metody pro měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti in
situ jsou uvedeny v ISO 10052.

1 Předmět normy

Tato část ISO 16283 stanovuje postupy pro určování kročejové neprůzvučnosti pomocí měření
akustického tlaku se zdrojem kročejového zvuku působícího na stropní konstrukci nebo na schodiště
v budově. Uvedené postupy jsou určeny pro objemy místností v rozmezí od 10 m3 do 250 m3

v kmitočtovém rozsahu od 50 Hz do 5 000 Hz. Výsledky měření lze použít ke kvantifikaci, posouzení
a porovnání kročejové neprůzvučnosti v nezařízených nebo zařízených místnostech, kde se zvukové
pole může nebo nemusí blížit difuznímu poli.  

Jsou zde popsány dva zdroje kročejového zvuku, klepací zařízeníNP1) a pryžový balon. Tyto zdroje
kročejového zvuku ale nedokáží přesně replikovat všechny možné typy reálných nárazů na podlahy
nebo schodiště v budovách.

Klepací zařízení se může použít pro hodnocení různých lehkých a tvrdých nárazů způsobených
například kroky chodících osob s obuví na tvrdém podpatku nebo padajícími předměty.
Jednočíselnou veličinu lze vypočítat
s použitím postupů vyhodnocení uvedených v ISO 717-2. Tato jednočíselná veličina spojuje
naměřenou kročejovou neprůzvučnost při použití klepacího zařízení se subjektivním posouzením
obvyklých nárazů v bytech, které se vyskytují na podlahách nebo schodištích v budově. Klepací
zařízení je také velmi vhodné pro predikci kročejové neprůzvučnosti podle ISO 15712-2. Tyto dva
aspekty ulehčují specifikaci kročejové neprůzvučnosti v požadavcích národních stavebních předpisů
pouze pomocí měření při použití klepacího zařízení jakožto zdroje kročejového zvuku.

Pryžový balon se může použít k hodnocení těžkých, měkkých nárazů způsobených například chůzí
s bosýma nohama nebo skákáním dětí, stejně jako ke kvantifikaci absolutních hodnot, které se
mohou vztahovat k rušení, způsobeným lidmi, s využitím maximální hladiny akustického tlaku



s časovým vážením F. V současné době v normě ISO neexistují výpočetní postupy pro jednočíselnou
veličinu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


