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Předmluva

Text normy ISO 13473-5:2009 byl připraven technickou komisí ISO/TC 43 „Akustika“ Mezinárodní
organizace pro normalizaci a byl převzat jako EN ISO 13473-5:2009 technickou komisí CEN/TC 227
„Silniční materiály“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2010 dát 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 června 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků této normy mohou být předmětem patentových práv.
CEN (a/nebo CENELEC) nelze považovat za zodpovědné za identifikaci některých nebo všech těchto
patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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 a Švýcarska

Oznámení o schválení

Text normy ISO 13473-5:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 13473-5:2009 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Textura povrchu vozovky do značné míry ovlivňuje faktory, jako jsou emise hluku v důsledku
spolupůsobení pneumatiky a vozovky (odkaz [7]), tření mezi pneumatikou a vozovkou (odkaz [8])
a pohodlí jízdy, stejně jako valivý odpor a opotřebení pneumatik. Proto jsou spolehlivé metody měření
textury důležité.

Textura je dále rozdělena na mikrotexturu, makrotexturu a megatexturu v souladu s ISO 13473-2.
Metoda měření a výpočtu ukazatele makrotextury založená na měření profilu je stanovena
v ISO 13473-1. Postup pro měření makrotextury odměrnou metodou je popsán v ISO 10844:1994[2],
příloha A. V současné době není k dispozici žádná spolehlivá a praktická metoda měření mikrotextury
vozovky in situ. Tato část ISO 13473 se zaměřuje na metody měření a výpočtu ukazatelů megatextury
potřebných pro popis povrchu vozovky.

Megatextura je důležitým rozsahem textury ležícím mezi makrotexturou a nerovností. Tento typ
textury má vlnové délky stejného řádu hodnot jako má styková plocha pneumatika/povrch vozovky
a je často výsledkem výtluků nebo opatření pro odvodnění povrchu. Některé běžné typy, jako jsou
prohlubeniny nebo vyvýšeniny na vozovce, se rovněž projeví v spektru profilu textury jako
megatextura. I když některé vozovky, jako například vozovky dlážděné, mají vlastní megatexturu, je
to obvykle nežádoucí charakteristika, způsobená vadami (poruchami) povrchu.

Předmět ISO 13473 (všechny části) nezahrnuje analýzu profilu nerovnosti povrchu vozovky. Tato
otázka je pojednána v ISO 8608[1].



1 Předmět normy

Tato část ISO 13473 určuje postupy stanovení průměrné hloubky nebo hladiny megatextury povrchu
vozovky měřením křivky profilu povrchu a výpočtem ukazatelů megatextury z tohoto profilu. Postup je
navržen tak, aby poskytoval smysluplná a přesná měření a popisy charakteristik megatextury
vozovky pro různé účely.

Protože existuje překrývání mezi megatexturou a okolními rozsahy textury, dochází mezi ukazateli
nevyhnutelně k jisté souvztažnosti s odpovídajícími mírami v těchto rozsazích. Tato část ISO 13473
stanovuje měření a postupy, které jsou v podstatných částech slučitelné s ISO 13473-1, ISO 8608[1]

a EN 13036-5[6].

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


