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Ochrona przed hałasem i 
wibracjami 

 
Podstawy hałasu i wibracji w instalacji wentylacyjnej 



Hałas środowiskowy, zanieczyszczenie hałasem lub zakłócenie hałasem to nadmierny hałas,  
który zakłóca aktywność lub może zaszkodzić aktywności lub równowadze życia ludzkiego lub 

zwierzęcego. Źródłem hałasu w budynkach są często instalacje wentylacyjne. 



 
Wyróżniamy następujące charakterystyki częstotliwościowe: 

 

charakterystyka częstotliwościowa A (db (A)) jest najczęściej stosowaną z rodziny krzywych 

określonych w międzynarodowej normie IEC 61672: 2003 i różnych normach krajowych 

dotyczących pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego. Krzywa A jest odpowiednia dla ludzkiego 

ucha. 

 

charakterystyka częstotliwościowa C (db (C) jest odpowiednia dla hałasu o niskiej częstotliwości 
o wysokim poziom hałasu. 

 

charakterystyka częstotliwościowa  B (db (B) jest między C i A. 



Rys. 1. Charakterystyki częstotliwościowe: A, B, C. 



Przyczyny hałasu w systemach wentylacyjnych 

 

Źródłem hałasu może być zbyt duży lub słabej jakości wentylator, zbyt małe kanały wentylacyjne 
lub dyfuzory, przez które przepływa zbyt dużo powietrza. 



Metody redukcji hałasu w systemie wentylacyjnym 

 

Na etapie projektowania hałas w instalacji można wyeliminować, zapewniając odpowiednią  

prędkość przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych i dyfuzorach. 

Drugą opcją jest zamontowanie za wentylatorem tłumika i na połączeniach wentylatorów z 

kanałami elastyczne przewody. Jeśli używamy kanałów z blachy, ważne jest, aby przymocować je 

do amortyzatorów, aby zapobiec drganiom. 



Metody redukcji hałasu w systemie wentylacyjnym - tłumik akustyczny 

Tłumik akustyczny, którego energia dźwięku wnika do 
wnętrza materiału dźwiękochłonnego i wskutek tarcia 
zamienia się w ciepło. 



Metody redukcji hałasu w systemie wentylacyjnym - systemy izolacji drgań 

Zasada działania materiałów izolujących wibracje: 
zmiana energii drgań na tarcie wewnątrz materiału (powodujące ciepło). 



Pytania: 

 

 

1. Co może powodować hałas w instalacjach wentylacji mechanicznej?  

2. Jakie są metody redukcji hałasu w systemie wentylacji? 

3. Jaka jest zasada działania materiałów wibroizolacyjnych?  



Zadanie 1 

 

Celem tego ćwiczenia jest zbadanie wpływu parametrów pracy wentylatora na generowany 
hałas (krzywa A). 



Zadanie 1 

 

Podstawową charakterystyką pracy wentylatora są charakterystyki przepływu (zależność 

ciśnienia statycznego od przepływu). Korzystając z danych przepływomierza, manometru, 

miernika hałasu i obrotmierza (plik: data_vent_rpm.txt), narysuj charakterystyki przepływu i 

hałasu przy różnych prędkościach obrotowych wirnika wentylatora. Wykresy można narysować 

w pliku results_vent.xls. 

 



Zadanie 2 

 

Na podstawie wykresów graficznych odpowiedz na następujące pytania: 

 

Jaki jest wpływ prędkości obrotowej wirnika wentylatora na poziom hałasu wentylatora? 

 

Jaki jest wpływ przepływu wentylatora na hałas emitowany przez wentylator przy stałej 

prędkości obrotowej wirnika wentylatora ? 
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Zadanie 2 

 

Celem ćwiczenia jest zbadanie wpływu przepływu powietrza przez przepustnicę powietrza na 

hałas emitowany przez przepustnicę powietrza dla minimalnego (ustawionego: min) i 

maksymalnego (ustawionego: maksymalnego) otwarcia. 
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Zadanie 2 

 

Na podstawie danych laboratoryjnych (przepływ, straty hydrauliczne, poziom hałasu, plik 

air_damp.txt) narysuj charakterystyki hydrauliczne i poziomu hałasu. Możesz narysować  

wykres w pliku Resuts_air_damper.xls. Należy sporządzić wykresy dla dwóch ustawień 

przepustnicy powietrza: maksymalnej (maksymalny przepływ) i minimalnej (minimalny 

przepływ). 
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Zadanie 2 

 

 

Na podstawie wykresów graficznych odpowiedz na następujące pytania: 

 

1. Jaki jest wpływ otwarcia przepustnicy na poziom hałasu? 

 

2. Jaki jest wpływ przepływu przez przepustnice powietrza na poziom hałasu? 
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