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Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16703:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 126 Akustické vlastnosti
stavebních výrobků a budov, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2016 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 března 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tato norma je doplňkem k evropské normě EN ISO 10140-1 a není určena k jejímu nahrazení.
Doplněk obsahuje přísnější pravidla, užší tolerance a nové dodatečné požadavky.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: 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, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Norma výrobku EN 520:2004+A1:2009 „Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební
metody“ specifikuje požadavky a zkušební metody a stanovuje, jak deklarovat charakteristiky
a připojit označení CE na výrobek. Jestliže podle EN 520:2004+A1:2009 sádrokartonová příčka
s ocelovými profily vykazuje vlastnosti vzduchové neprůzvučnosti, pak její neprůzvučnost se má určit
v souladu s EN ISO 140-3, která je nyní nahrazena EN ISO 10140-2. Neprůzvučnost R v
třetinooktávových pásmech se vypočte z naměřených hodnot snížení zvuku a převede se do
jednočíselné hodnoty podle EN ISO 717-1. Toto jednočíselné vyhodnocení se použije pro označení
CE.

Měření neprůzvučnosti podle EN ISO 10140-2, jak je známo z dřívějších mezilaboratorních
porovnávacích zkoušek (ILT), vede ke vzniku velkého rozptylu výsledků z různých laboratoří. To je
nepřijatelné jak z hlediska hospodářské soutěže, tak i z hlediska koncového uživatele. Proto CEN/TC



126 Akustické vlastnosti stavebních výrobků a budov se rozhodla zřídit pracovní skupinu WG
9 Zkušební předpis pro sádrokartonové stěny s ocelovými profily, s cílem zlepšit reprodukovatelnost
vytvořením zkušebního předpisu komplementárního s EN ISO 10140-1. Jednou z částí této práce bylo
posouzení nejistoty akustických veličin (příloha D) uspořádáním mezilaboratorní porovnávací
zkoušky pro měření neprůzvučnosti. Pracovní skupina to využila pro přípravu tohoto zkušebního
předpisu pro sádrokartonové stěny, včetně pokynů pro zkušební uspořádání a ověření laboratoře,
s cílem snížit úroveň nejistoty.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje doplňkové informace k EN ISO 10140-1, které jsou za standardních
podmínek nezbytné k efektivnímu určování neprůzvučnosti sádrokartonových stěn s ocelovými
profily podle EN ISO 10140-2 „Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních
konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti“. Je zřejmé, že všechny požadavky
EN ISO 10140-2 mají být také splněny. Pro snížení nejistoty se specifikují:

další pokyny pro zkoušení sádrokartonových stěn s ocelovými profily; a

metoda k ověření laboratoře pomocí dvou referenčních zkušebních příček.

Získané výsledky se použijí k převodu kmitočtově závislé neprůzvučnosti na jednočíselná
vyhodnocení podle EN ISO 717-1. To pak může být použito pro porovnání různých výrobků, a/nebo
k vyjádření požadavku, a/nebo jako vstupní údaj pro metody odhadu uvedené například
v EN 12354-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


