
l 35 do 65 dB - iry tu ją cy,
l po wy żej 65 dB - wy pły wa ją cy ne ga -
tyw nie na układ ner wo wy,
l 70 do 85 dB - próg szko dli wo ści
dla zdro wia [przy dłuż szym prze by -
wa niu mo że po wo do wać uszko dze -
nie słu chu],
l 85 do 130 dB - za gro że nie trwa łym
uszko dze niem słu chu i in ny mi do le -
gli wo ścia mi,
l po wy żej 130 dB - trwa łe uszko -
dze nie słu chu, uszko dze nie or ga -
nów we wnętrz nych.

Do pusz czal ne war to ści ha ła su w bu -
dyn kach miesz kal nych zgod nie z nor -
mą PN -87/B -02151/02 „Aku sty ka bu -
dow la na. Ochro na przed ha ła sem po -
miesz czeń w bu dyn kach. Do pusz czal -
ne war to ści po zio mu dźwię ku w po -
miesz cze niach” przed sta wia ta be la 1.

Chłon ność i dys sy pa cja

Dźwięk do cie ra do ucha czło wie ka
prze by wa ją ce go w po miesz cze niu
bez po śred nio od źró dła (wen ty la tor,
krat ki) lub po od bi ciu od prze gród
bu dow la nych i wy po sa ża nia wnętrz.

W wy ni ku wie lo krot ne go od bi cia
część ener gii aku stycz nej ule ga
dys sy pa cji. In ten syw ność te go zja -
wi ska jest uza leż nio na od wiel ko -
ści, kształ tu i spo so bu wy koń cze nia
po miesz cze nia.

Ina czej roz pra sza na jest ener gia
dźwię ku w ła zien ce wy ło żo nej ka fel -
ka mi, a ina czej w po ko ju z wy kła dzi -
ną, me bla mi i za sło na mi okien ny mi.
W ce lu uła twie nia i ujed no li ce nia te -
go zja wi ska na ha łas w po miesz cze niu
pol ska nor ma PN -87/B -02151/02 na -
rzu ca chłon no ści aku stycz ne [S], któ -
re na le ży przyj mo wać pod czas pro jek -
to wa nia (m.in. po ko ju, ła zien ki).

Chłon ność aku stycz na jest to pa ra -
metr okre śla ją cy zdol ność po miesz -
cze nia do zmia ny ener gii aku stycz nej
emi to wa nej przez źró dło, a co za tym
idzie - do zwięk sze nia lub zmniej sze -
nia ha ła su po cho dzą ce go w tym przy -
pad ku od wen ty la to ra lub cen tra li
wen ty la cyj nej (ta be la 2).

Oprócz chłon no ści wpływ na ha łas
wy wie ra spo sób umiej sco wie nia źró -
dła dźwię ku - dla wen ty la cji do mo -
wej przyj mu je się K = 2 m, czy li
mon taż na ścia nie w oko li cy su fi tu.
Od le głość od źró dła dźwię ku okre śla
na to miast pa ra metr r [m].

Uwzględ nia jąc po wyż sze, or ga ni za -
cja wen ty la cji po przez wen ty la tor

umiesz czo ny bez po śred nio w po -
miesz cze niu, np. wen ty la tor na ścien -
ny, nie mal za wsze emi to wa ny przez
nie go ha łas bę dzie wyż szy od po zio -
mów nor ma tyw nych, dla te go obec nie
od cho dzi się od wen ty la cji zde cen tra -
li zo wa nej, tj. „roz pro szo nej”, za kła da -
ją cej nie za leż ną in dy wi du al ną wen ty -
la cję po szcze gól nych po miesz czeń.
Obec ne ten den cje idą w kie run ku
cen tra li za cji in sta la cji, tak by moż na
by ło nie tyl ko za pew nić od po wied nią
wy mia nę po wie trza w po miesz cze -
niach, ale też utrzy mać do pusz czal ne
po zio my dźwię ku pod czas jej pra cy.
Do pusz czal ne po zio my ci śnie nia aku -
stycz ne go wy wo ła ne pra cą in sta la cji

w róż nych po miesz cze niach (wy bra -
ne na pod sta wie PN -EN 15251)
przed sta wia ta be la 3 [2]:

W na stęp nym ar ty ku le z te go cy klu
przed sta wię moż li wo ści do ty czą ce
ogra ni cze nia ha ła su w in sta la cjach
wen ty la cyj nych.
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