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Ha łas w in sta la cjach wen ty la cyj nych (1)

Ha łas jest jed nym z pod sta wo wych
czyn ni ków wpły wa ją cych na kom fort
ży cia, dla te go pro jek tu jąc sys tem wen -
ty la cji w bu dyn ku, na le ży go do kład nie
prze ana li zo wać. Wen ty la cja gra wi ta cyj -
na do pra wi dło we go funk cjo no wa nia
wy ma ga na pły wu po wie trza z ze -
wnątrz, co naj czę ściej jest re ali zo wa ne
po przez otwie ra nie lub roz sz czel nia nie
okien. Nie ste ty w ten spo sób, oprócz
za nie czysz czo ne go po wie trza o zmien -
nej tem pe ra tu rze, do po miesz czeń do -
sta ją się in sek ty oraz fa le dźwię ko we o
uciąż li wym na tę że niu, czy li ha łas. Do
ha ła su nie moż na się przy zwy cza ić,
wpły wa on ne ga tyw nie na sa mo po czu -
cie czło wie ka, po wo du jąc zmę cze nie i
roz draż nie nie, a w skraj nym przy pad -
ku uszko dze nie zdro wia. Pro blem sta -
je się o ty le waż ny, iż śro do wi sko, w
któ rym ży je my, ge ne ru je co raz więk sze
ilo ści szko dli wych za nie czysz czeń oraz
dźwię ków, co ogra ni cza moż li wo ści na -
tu ral ne go wen ty lo wa nia po miesz czeń.

Po wie trze jest jed nak nie zbęd ne do
ży cia i wen ty lo wać po miesz cze nia trze -
ba, dla te go roz wią za niem pro ble mu
wy da je się być wen ty la cja me cha nicz na
na wiew no -wy wiew na. Nie ste ty
wen ty la cja me cha nicz na rów nież
„wy twa rza” ha łas, któ ry po cho dzi
za rów no od wen ty la to rów tło czą -
cych po wie trze, jak i sa me go po -
wie trza, któ re ge ne ru je nie przy -
jem ne szu my oraz drga nia przy
zbyt wy so kich pręd ko ściach
prze pły wu. Róż ni ca w sto sun ku
do wen ty la cji gra wi ta cyj nej po le -
ga jed nak na tym, iż w przy pad -
ku wen ty la cji me cha nicz nej
moż na ogra ni czać po ziom ha ła su
już na eta pie pro jek tu.

Ana li za ha ła su
Przy ana li zie ha ła su na le ży brać

pod uwa gę dwa pa ra me try [1]:
l po ziom mo cy aku stycz nej,
l po ziom ci śnie nia aku stycz ne go.

Moc aku stycz na jest pa ra me trem
cha rak te ry stycz nym dla da ne go urzą -
dze nia [wen ty la to ra] i jest to cał ko -
wi ta ener gia aku stycz na wy pro mie -
nio wa na przez źró dło dźwię ku w
okre ślo nym pa śmie czę sto tli wo ści w
pew nym prze dzia le cza so wym, po -
dzie lo na przez ten prze dział [2].

Wiel kość mo cy aku stycz nej opi su -
je się za zwy czaj, uży wa jąc ska li lo ga -
ryt micz nej, a sa mą war tość wy zna cza
się do świad czal nie dla kon kret ne go
urzą dze nia. Po ziom mo cy aku stycz nej
wy zna cza się z po niż sze go wzo ru:

Lw = 10*log(W/Wo),
Wo = 1 pW (moc aku stycz na od -

nie sie nia).
Spo sób wy zna cza nia mo cy aku -

stycz nej emi to wa nej przez urzą dze -
nia re gu lu ją nor my mię dzy na ro do we
z se rii ISO 3740. Ba da nia ta kie prze -
pro wa dza się w ko mo rach aku stycz -

nych o spe cjal nych wła ści wo ściach -
w ko mo rach be ze cho wych (w któ rych
wy eli mi no wa no od bi ja nie dźwię ku)
lub w ko mo rach po gło so wych.

Na to miast po ziom ci śnie nia aku -
stycz ne go jest pa ra me trem okre śla ją cym
od czu wal ną uciąż li wość dźwię ku w kon -
kret nym punk cie po miesz cze nia [1]. 

War tość ci śnie nia aku stycz ne go
moż na ob li czyć z po niż szej za leż no -
ści [1]:

LP(A) = LW(A) + 10 * log [K/(4 * p*
r2) + 4/S],

LP(A) - po ziom ci śnie nia aku stycz -
ne go (mak sy mal na do pusz czal na war -
tość jest okre ślo na w nor mie),

LW(A) - po ziom mo cy aku stycz nej (z
ka ta lo gu pro du cen ta),

10 * log [K/(4 * p* r2) + 4/S] - ele -
ment cha rak te ry zu ją cy wpływ po -
miesz cze nia na aku sty kę,

K - pa ra metr cha rak te ry zu ją cy
miej sce mon ta żu wen ty la to ra (K = 2
dla mon ta żu na ścia nie),

r - od le głość wen ty la to ra,
S - chłon ność po miesz cze nia (pa ra -

metr uwzględ nia ją cy wiel kość i spo -
sób wy koń cze nia; war tość z nor my).

Chcąc spraw dzić czy da ny wen ty -
la tor lub cen tra la wen ty la cyj na speł -
nia do pusz czal ny po ziom ha ła su w
po miesz cze niu, na le ży od czy tać z
ka ta lo gu pro du cen ta war tość po zio -
mu mo cy aku stycz nej i na stęp nie na
tej pod sta wie ob li czyć po ziom ci -
śnie nia aku stycz ne go i po rów nać z

war to ścia mi nor mo wy mi.

War to ści 
pro go we 

i do pusz czal ne

Cha rak te ry stycz ne war to ści
pro go we po zio mu ci śnie nia
aku stycz ne go zwią za ne z od -
dzia ły wa niem na or ga nizm czło -
wie ka są na stę pu ją ce [2]:
l po ni żej 35 dB - nie szko dli wy
dla zdro wia,

miesięcznik informacyjno-techniczny nr 5 (165), maj 2012

Prze wa ga wen ty la cji me cha nicz nej nad gra wi ta cyj ną wy ni ka nie tyl -
ko z moż li wo ści kon tro lo wa nia jej wy daj no ści bez wzglę du na wa -
run ki at mos fe rycz ne. Wen ty la cja me cha nicz na da je też wię cej moż -
li wo ści ogra ni cze nia ha ła su ze wnętrz ne go w sto sun ku do gra wi ta -
cji, co ma nie ba ga tel ne znacz nie w naszym ha ła śli wym śro do wi sku.
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