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Evropská předmluva
Tato evropská norma (EN 1793-6:2018) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 226 „Silniční
zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být udělen statut národní normy publikací identického textu nebo
schválením nejpozději do prosince 2018 a konflikty s národními normami musí být vyřešeny
nejpozději do prosince 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1793-6:2012.

Oproti předchozímu vydání došlo k následujícím změnám:

–    Upravená definice zkušebního signálu a opatření týkajících se odstupu signálu od šumu (S/N);

–    Objasnění výpočtu jednočíselného hodnocení pro kvalifikační účely a jiné účely;

–    Z přílohy A byly vyňaty kategorie jednočíselného hodnocení; od tohoto okamžiku bude účinnost
zařízení pro snížení hluku uváděna pouze jako číselná hodnota jednočíselného hodnocení;

–    Zrevidované informace týkající se stanovení nejistoty měření.

EN 1793-6 je součástí sady dokumentů a bude chápána společně s následujícími normami:

–    EN 1793-1 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických
vlastností – Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového
pole;

–    EN 1793-2 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických
vlastností – Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního
zvukového pole;

–    EN 1793-3 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických
vlastností – Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu;

–    EN 1793-4 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických
vlastností – Část 4: Vnitřní charakteristika – Hodnoty zvukové difrakce in situ;

–    EN 1793-5 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických
vlastností – Část 5: Vnitřní charakteristika – Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách
přímého zvukového pole.

Tato evropská norma byla vypracována pod dohledem technické komise CEN/TC 226 „Silniční
zařízení“, Pracovní skupinou 6 „Protihluková zařízení“.

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, Srbska,



Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Protihlukové clony u pozemních komunikací mají poskytovat dostatečnou zvukovou izolaci tak, aby zvuk
procházející clonou byl nevýznamný v porovnání se zvukem šířícím se přes vrchol clony. Tato
evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení vzduchové zvukové neprůzvučnosti
protihlukových clon, určených k použití v místech bez dozvuku. Tato metoda může být použita in situ,
tj. v místech, kde jsou protihluková zařízení instalována. Tato metoda může být použita bez
poškození povrchu protihlukového zařízení.

Tato metoda může být použita k posouzení produktů, které mají být instalovány podél pozemních
komunikací, stejně tak jako k ověření shody instalovaných protihlukových zařízení s návrhovými
specifikacemi. Pravidelná aplikace této metody může být použita k ověření dlouhodobé účinnosti
protihlukových zařízení.

Metoda vyžaduje průměrování výsledků měření provedených na různých místech za testovaným
zařízením. Metodu lze aplikovat jak na výrobky s rovným povrchem, tak na výrobky s povrchovou
strukturou.

Zkušební metoda používá stejné postupy a vybavení pro měření zvukové odrazivosti (viz EN 1793-5)
a vzduchové neprůzvučnosti (tato norma).

Výsledky měření této zkušení metody pro vzduchovou zvukovou neprůzvučnost jsou porovnatelné,
ale ne identické s výsledky měření podle metody uvedené v EN 1793-2, a to zejména proto, že tato
metoda používá přímé zvukové pole, kdežto metoda EN 1793-2 předpokládá difuzní zvukové pole (se
stejnou pravděpodobností výskytu všech úhlů dopadu). Výzkumné studie naznačují, že existuje
poměrně dobrá korelace mezi laboratorními údaji naměřenými pomocí metody EN 1793-2 a údaji
naměřenými v terénu podle metody popsané v tomto dokumentu (viz [4], [5], [6], [7], [15]).

Zkušební metodu popsanou v této evropské normě nelze použít ke zjištění vzduchové neprůzvučnosti
protihlukových zařízení, která jsou použita v místech s dozvukem, například uvnitř tunelů,
v hlubokých zářezech nebo v protihlukových tubusech.

Pro účely tohoto dokumentu je dozvuk definován na základě geometrické obálky „e“, kterou v příčném
řezu pozemní komunikace tvoří bariéry, strany zářezu nebo budovy (geometrická obálka nezahrnuje
povrch vozovky), jak je znázorněno přerušovanou čarou na obrázku 1. Místo s dozvukem je
definováno jako místo, ve kterém je procento otevřeného prostoru v geometrické obálce menší nebo
rovno 25 %, tj. dozvuk se vyskytuje při w/e ? 0,25, kde
e = (w + h1 + h2).

Za účelem definování vzduchové neprůzvučnosti protihlukových zařízení představuje tento dokument
specifickou veličinu, nazývanou činitel neprůzvučnosti. Tato veličina nemá být zaměňována
za zvukový útlum používaný ve stavební akustice, který je také někdy nazýván ztrátou při přenosu.

POZNÁMKA Tuto zkušební metodu lze použít také na testování protihlukových zařízení pro jiné
použití, například k instalaci v blízkosti průmyslových zón. V takovém případě by mělo být
jednočíselné hodnocení vypočítáno pomocí příslušného spektra.

a) Částečný protihlukový tubus po obou stranách
komunikace;
geometrická obálka, e = w + h1 + h2

b) Částečný protihlukový tubus na jedné straně
komunikace;
geometrická obálka, e = w + h1



c) Hluboký zářez;
geometrická obálka, e = w + h1 + h2

d) Vysoké bariéry nebo budovy;
geometrická obálka, e = w + h1 + h2

Legenda

r     povrch vozovky

w   šířka otevřeného prostoru

h1   napřímená délka konstrukce, např. tubusu, strany zářezu, bariéry nebo budovy

h2   napřímená délka konstrukce, např. tubusu, strany zářezu, bariéry nebo budovy

POZNÁMKA Obrázek 1 není v měřítku.

Obrázek 1 – Nákres kontroly míst s dozvukem pro čtyři případy



1 Předmět normy
Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro měření kvantitativní veličiny vnitřní
charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti protihlukových zařízení použitých pro snížení hluku od
dopravy: činitel neprůzvučnosti.

Tato zkušební metoda se používá pro:

–    stanovení vnitřních charakteristik vzduchové neprůzvučnosti protihlukových zařízení určených
k instalaci podél pozemních komunikací, měřené jak in situ, tak v laboratorních podmínkách;

–    stanovení vnitřních charakteristik vzduchové neprůzvučnosti instalovaných protihlukových
zařízení in situ;

–    porovnání návrhových specifikací s hodnotami skutečné účinnosti zařízení pro snížení hluku po
dokončení instalace;

–    ověření dlouhodobé účinnosti zařízení pro snížení hluku silničního provozu (při opakovaném užití
této metody);

–    interaktivní návrh nových výrobků včetně vhodné úpravy montážních návodů.

Tato zkušební metoda není určena pro stanovení vnitřních charakteristik vzduchové neprůzvučnosti
protihlukových clon, které byly navrženy pro použití v místech s dozvukem, například v tunelech,
hlubokých zářezech nebo na protihlukových tubusech.

Výsledky měření jsou vyjádřeny jako funkce frekvence v třetinooktávových pásmech, pokud možno
mezi 100 Hz a 5 kHz. Pokud nelze spolehlivě dosáhnout platných výsledků v celém uvedeném
frekvenčním spektru, výsledky musí být uvedeny pro omezené frekvenční spektrum a důvod tohoto
omezení musí být jasně popsán.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


