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Triukšmo ir vibracijos apsauga

Garso ir vibracijos pagrindai ventiliacijos įrenginiuose



Aplinkos triukšmas, triukšmo tarša arba triukšmo trikdžiai būna pernelyg dideli, kurie trukdo 

veiklai, gali pakenkti žmonių ar gyvūnų gyvybei. Pastatų triukšmo šaltiniais dažnai būna 

vėdinimo įrenginiai.



Triukšmo skalę galima suskirstyti į šias dalis :

A-klasė (db(A)) yra dažniausiai naudojama, apibrėžta Tarptautiniame standarte IEC

61672: 2003 ir įvairiuose nacionaliniuose standartuose, susijusiuose su garso slėgio lygio

matavimu. A klasė yra tinkama žmogaus klausai.

C-svoris (db(B) yra tinkamas žemo dažnio garsams. C-svoris geriau koreliuoja su

žmogaus reakcija į didelį triukšmo lygį. C- klasė (db (B) yra tinkama žemo dažnio

garsams. C klasė geriau koreliuoja su žmogaus reakcija į aukštus triukšmo lygius.

B-klasė (db(B) yra tarp C ir A.



Pav.1 A, B ir C klasės kreivės



Triukšmo priežastys vėdinimo sistemose

Triukšmo šaltiniu gali būti per didelis arba prastos kokybės 

ventiliatorius, per maži vėdinimo ortakiai arba difuzoriai, per 

kuriuos teka per daug oro.



Triukšmo mažinimo būdai vėdinimo sistemoje

Projektavimo etape įrenginio triukšmas gali būti pašalintas 

užtikrinant tinkamą oro srauto greitį vėdinimo ortakiuose ir 

difuzoriuose.

Kita galimybė garso slopintuvų montavimas už ventiliatorių ir 

lanksčių  garsą slopinančiu jungčių montavimas. 

Jei naudojame lakštinio metalo kanalus, svarbu juos pritvirtinti 

prie amortizatorių, kad išvengtumėte vibracijos.



Ventiliacijos sistemos triukšmo mažinimo metodai - ventiliacijos triukšmo slopintuvas

Ventiliacijos duslintuvas, kuriame garso energija 

skverbiasi į garso sugeriančia medžiagą ir dėl trinties 

virsta šiluma.



Ventiliacijos sistemos triukšmo mažinimo metodai - vibracijos izoliacijos sistemos

Vibracijos izoliacinių medžiagų veikimo principas:

vibracijos energijos keitimas į medžiagos trintį (dėl to susidaro šiluma).



Klausimai:

1. Kas gali sukelti triukšmą mechaniniuose vėdinimo 

įrenginiuose?

2. Kokie yra ventiliacijos sistemos triukšmo mažinimo
metodai?

3. Koks yra vibroizoliacinių medžiagų veikimo principas?



Užduotis 1

Šios užduoties tikslas - ištirti ventiliatoriaus veikimo parametrų 

įtaką generuojamam triukšmui (A klasė).



Užduotis 1

Pagrindinės ventiliatoriaus veikimo charakteristikos yra srauto

charakteristikos (statinio slėgio priklausomybė nuo srauto).

Naudojant srauto matuoklį, matuojame srauto ir triukšmo

duomenis (file: data_vent_rpm.txt), tacheometras fiksuoja srauto

charakteristikas ir triukšmą įvairiais ventiliatoriaus rotoriaus

sukimosi greičiais. Diagramos gali būti pateiktos pagal

duomenis_vent.xls file.



Užduotis 2

Remdamiesi grafinėmis diagramomis, atsakykite į šiuos klausimus :

1. Koks yra ventiliatoriaus rotoriaus sukimosi greičio poveikis

ventiliatoriaus triukšmo lygiui?

2. Koks yra ventiliatoriaus srauto poveikis ventiliatoriaus

skleidžiamam triukšmui, esant pastoviam rotoriaus ventiliatoriaus

greičiui?
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Užduotis 2

Šios užduoties tikslas - ištirti oro srauto per oro sklendę poveikį oro 

sklendės skleidžiamam triukšmui mažiausiai (nustatyti: min) ir 

maksimaliai (nustatyti: maks.) atidarius.
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Užduotis 2

Remiantis laboratorijos duomenimis (srautas,

hidraulinis nuostoliai, triukšmo lygis, failas

air_damp.txt) pavaizduoti hidraulines

charakteristikas ir triukšmo lygį.

Galite piešti diagramą iš

resuts_air_damper.xls. Turi būti sudaryti du

oro sklendės nustatymai: maksimalus

(maksimalus srautas) ir mažiausias (minimalus

srautas).
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Užduotis 2

Remdamiesi grafinėmis diagramomis, atsakykite į šiuos klausimus:

1.Kokia yra oro sklendės atidarymo ir triukšmo lygio 

priklausomybė?

2.Koks yra srauto kiekio per oro sklendes poveikis triukšmo lygiui?
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