
1 5 0

POZIOM MOCY ORAZ POZIOM CIŚNIENIA

Hałas jest wytwarzany przez poruszające się ciało: możemy więc wykorzystać koncepcję ciśnienia mechanicznego
wyrażanego w watach. Hałas jest porównywany z wartością odniesienia wynoszącą 10 - 12 W, zgodnie z następującym
równaniem:

Lw = 10 x Log (W emitowane / W odniesienia)

Możemy więc mówić o poziomie ciśnienia.

Hałas odbierany przez ucho lub przyrząd pomiarowy jest drganiem powietrza, innymi słowy zmianami ciśnienia
wyrażanymi w paskalach. Może być też wyrażony przez porównanie z wartością odniesienia wynoszącą 2x10-5 Pa,
zgodnie z następującym równaniem:

Lp = 20 x Log (P emitowane / P odniesienia)

UWAGA: W obu równaniach występuje iloraz dwóch liczb wyrażanych w takich samych jednostkach, tzn. liczba
bezwymiarowa. W tym szczególnym przypadku wynik jest podawany w decybelach (dB).

WIDMO

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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Przedstawione zdjęcia maja charakter orientacyjny. Nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wynikających z zawartego kontraktu.

W praktyce, hałas zawiera wiele składowych o różnych częstotliwościach. Przeciętnie ucho ludzkie odbiera dźwięki
o częstotliwościach od 20 do 16000 Hz. przy czym wrażliwość ucha zależy od częstotliwości. Z tego powodu zakres
częstotliwości odbieranych przez ucho ludzkie podzielono na 10 pasm oktawowych (oktawa częstotliwości obejmuje
pasmo od częstotliwości f do 2f, np. od 320 do 640 Hz). Pasma oktawowe są nazywane od średniej częstotliwości.
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Częstotliwości 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Charakterystyka A: Wartości poniżej 55 dB" 26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1
Charakterystyka B: Wartości od 55 dB do 85 dB" -9,3 -4,2 -1,3 -0,3 0 -0,1 -0,7 -2,9
Charakterystyka C: Wartości powyżej 85 dB" -0,8 -0,2 0 0 0 -0,2 -0,8 -3

KOREKCJA

Aby pomiary fizyczne lepiej odzwierciedlały wrażenia dźwiękowe odbierane przez ludzi stosuje się opracowane doświadczalnie
korekty. Ich wartości sklasyfikowano dla trzech wymienionych niżej charakterystyk:

UWAGA: Najczęściej jest stosowana
charakterystyka A. Należy zwrócić uwagę, że
dB oraz dBlin są poziomami dźwięku bez
korekcji, natomiast dBA, dBB są dBC
skorygowanymi poziomami dźwięku.

Używany jest też wykres równoważnego
poziomu ciśnienia akustycznego ISO (lub
NR). Równoważny poziom ciśnienia
akustycznego jest definiowany dla
nominalnej wartości przy częstotliwości 1000
Hz (w użyciu jest też równoważny poziom
NC, którego wykres jest podobny do wykresu
NR, z wartością nominalną określoną dla
1500 Hz).

UWAGA: Wszystkie logarytmy występujące
w niniejszym dokumencie są logarytmami
dziesiętnymi.

ROZPRASZANIE HAŁASU W WOLNYM POWIETRZU LUB POLU SWOBODNYM

W teoretycznym przypadku źródła emitującego we wszystkich kierunkach w przestrzeni bez przeszkód, fale ciśnienia rozchodzą
się sferycznie, podobnie jak fale powstałe po wrzuceniu kamienia do wody. Gdy fala dociera do ucha, jej energia jest rozproszona
na powierzchni kuli, której promień jest równy odległości od źródła dźwięku. Energię można wówczas obliczyć z następującego
wzoru:

Lp = Lw + 10 x Log Q / (4 x  x r2)

gdzie Q jest współczynnikiem kierunkowości, który jest równy:
1 gdy źródło znajduje się w przestrzeni i emituje fale kuliste,
2 gdy źródło znajduje się na płaszczyźnie, tzn. emitowane kule są półkulami,
4 gdy źródło znajduje się na ścianie i emituje fale do 1/4 kuli,
8 gdy źródło znajduje się w narożniku ściany i emituje fale do 1/8.

Równoważne ciśnienie akustyczne ISO

P
oz

io
m

 c
iś

ni
en

ia
 a

ku
st

yc
zn

eg
o 

w
 o

dn
ie

si
en

iu
 d

o 
2 

x 
10

-5
 N

/m
2

P
oz

io
m

 m
oc

y 
ak

us
ty

cz
ne

j 
w

 o
dn

ie
si

en
iu

 d
o 

10
-1

2  
W



1 5 2

WOLNE POWIETRZE LUB ROZPRASZANIE DŹWIĘKU NA PRZESZKODZIE

Można zastosować ogólne równanie opisujące rozpraszanie:

Lp = Lw + 10 x Log Q / (4 x       x r2) - Am

z dodanym wyrazem Am, będącym tłumieniem powodowanym przez przeszkodę.

Przykłady:

Urządzenie zainstalowane na podwyższeniu, poziom mocy
77 dB dla f = 1000 Hz:

1. Subiektywny poziom ciśnienia w punkcie B przy braku
przeszkód:

Lp = 77 - 8 - 20 Log (3 + 8) = 48 dB

2. Subiektywny poziom ciśnienia w punkcie B, z
uwzględnieniem przeszkód: tłumienie Am odczytane z
wykresu = 17

Lp = 77 - 8 - 20 Log (3 + 8) -17 = 31 dB

ROZPRASZANIE DŹWIĘKU W ZAMKNIĘTEJ PRZESTRZENI

Gdy hałas jest emitowany w pomieszczeniu, docierają do nas fale ciśnienia zarówno pochodzące bezpośrednio ze źródła (tak
jak w wolnej przestrzeni), jak i fale odbite od ścian.

ODBICIA FAL

Gdy fala dociera do ściany (li), to (w uproszczeniu) część
energii jest przenoszona przez ścianę (lt), część jest
pochłaniana przez ścianę, a pozostała część jest odbijana
do pomieszczenia.

W przykładzie przedstawionym obok, dla danej fali padającej
li, energia przenoszona lt bardzo mało zmienia się w zależności
od tego, czy ściana jest pokryta okładziną, czy też nie.
Przenoszona energia jest funkcją masy ściany i, w
rozważanym przykładzie, zmienia się nieznacznie, ponieważ
gęstość okładziny pochłaniającej dźwięk (np. wełna szklana)
jest mała w stosunku do gęstości betonu.

Zauważamy natomiast, że znacznie większa część energii
jest pochłaniana przez okładzinę. W tym przykładzie wynika
to ze zużycia energii na wprawienie w ruch cząstek powietrza
uwięzionych w materiale okładziny.

La 1 La 1

La 2

Lt Lt

Li

Li
Lr1

Lr1

Beton

Okładzina

DANE AKUSTYCZNE (ciąg dalszy)

Urządzenie na płaskim dachu

Sąsiedni budynek

A B
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WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA DLA POWIERZCHNI

Przykładowe wartości współczynnika pochłaniania:

Jeżeli fala padająca ma wartość 1 a materiał pochłania a, to energia fali odbitej wynosi 1 - .

 jest współczynnikiem pochłaniania materiału. Współczynnik ten jest bezwymiarową liczbą z zakresu od 0 do 1, określaną dla
ustalonej częstotliwości.

Współczynnik pochłaniania powierzchni jest równy:

A = S . S w m2

A w m2 x sabin

Dla pomieszczenia:

A =  Si . i

STAŁA R POMIESZCZENIA

m =  Si . i /  Si = A / S

R = S . m / (1 - m)

CZAS POGŁOSU W POMIESZCZENIU

Gdy emisja hałasu w pomieszczeniu zostanie nagle przerwana, dźwięk zaniknie po upływie pewnego czasu. Czas, po którym
natężenie dźwięku maleje o 60 dB jest nazywany czasem pogłosu w pomieszczeniu.

Wybrane przykłady czasu pogłosu:

sala koncertowa: 1 do 2 s,
sala spotkań: 0,5 do 1,5 s,
pokój hotelowy: 1 s,
kościół: 2 do 7 s,
basen: 1,5 do 4 s.

Poniższe orientacyjne równanie wyraża zależność czasu pogłosu od charakterystyki pomieszczenia:

T = 0,16 x V / A

Dla znanych rozpraszania dźwięku w polu swobodnym oraz czasu pogłosu w pomieszczeniu otrzymujemy następujące równanie
ogólne:

Lp = Lw + 10 Log (Q / (4 x  x r2) + 4 / R)

UWAGA: Q / 4  r2 reprezentuje pole bezpośrednie,
4 / R reprezentuje pole odbite.

Częstotliwość 125 250 500 1000 2000 4000
Ściana betonowa 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
Wełna mineralna, 25 mm 0,09 0,23 0,56 0,72 0,75 0,77
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DANE AKUSTYCZNE (ciąg dalszy)

Wykres równania Lp = Lw + 10 Log (Q / (4 x  x r2) + 4 / R)

Tłumienie maleje wraz z odległością w polu swobodnym, ale jest stałe w polu odbitym.

POZIOM CAŁKOWITY - POŁĄCZENIE KILKU ŹRÓDEŁ DŹWIĘKU

Decybeli nie można dodawać arytmetycznie, dlatego w celu obliczenia wypadkowego poziomu hałasu pochodzącego z KILKU
źródeł stosuje się następujące równanie:

Lp = 10 x Log  10 (Lpi / 10)
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W praktyce można korzystać z następującego wykresu:

W przypadku kilku źródeł o takiej samej wartości:

Lp = Lpi + 10 x Log (liczba źródeł)

Przykład:

czyli całkowity poziom ciśnienia wynosi 85 dB.
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Różnica w dB między dwoma dodawanymi poziomami

Częstotliwość [Hz]

[dB]
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FILTROWANIE POWIETRZA

SKUTECZNOŚĆ FILTRÓW POWIETRZA: NORMY

Skuteczność filtrów powietrza jest obecnie określana metodami opartymi na bardzo zróżnicowanych zasadach. W metodzie
ASHRAE część "grawimetryczna" odnosi się do objętości syntetycznych cząstek zatrzymanych przez filtr, natomiast część
"opacymetryczna" odnosi się do rzutowanej powierzchni naturalnych cząstek zatrzymanych przez filtr. Znaczna część metody
ASHRAE 52/76 została zawarta w normie NF EN779 (X 44-012), która zawiera też najważniejsze elementy rekomendacji 4/
5 Eurovent. Norma ta klasyfikuje filtry na podstawie cząstek o średnicy 0,3 m. Należy też wymienić normy NF X 44-013
(fotometria płomieniowa NaCl) oraz NF X 44-011 (fluorescencja). Norma NF EN 1822 (X 44-014) jest oparta na pomiarze
wielkości najbardziej przenikającej cząstki (MPPS - ang. most penetrating particle size).

Najważniejsze normy stosowane obecnie w Europie zostały opracowane przez:

AFNOR (Francja),
Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ciepłownictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji ASHRAE (American Society
of Heating Refrigerating and Air conditioning Engineers) (USA) ,
Europejski Komitet Prosucentów Urządzeń Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych EUROVENT (European Committee of Air
Handling and Refrigerating Equipment Manufacturers),
Europejski Komitet Normalizacji CEN (European Committee for Standardization)
Amerykańskie normy wojskowe (Mil. Standard)

NORMY EUROPEJSKIE CEN

W Unii Europejskiej filtry powietrza podzielono "w celach administracyjnych" na17 następujących klas skuteczności:

filtry powietrza stosowane w wentylacji ogólnej NF EN 779 (X 44-012): tabela 1.

Procedura badania filtrów powietrza używanych w wentylacji ogólnej jest oparta na procedurze ustalonej dwadzieścia lat
temu przez (ASHRAE 52/76), później zaadoptowanej jako Zalecenie Eurovent (Eurovent 4/5), oraz na normie AFNOR NF
EN 779 (X 44-012), ze zmianami dotyczącymi tylko pewnych szczegółów.

Filtry podlegają testom dwóch typów:

Test grawimetryczny: znormalizowany pył jest wstrzykiwany przed filtrem, ilość pyłu zatrzymanego przez filtr jest
określana poprzez ważenie.
Badanie wykonuje się na nowym filtrze, a następnie przy różnych stopniach zatkania, z zastosowaniem procedury
przyspieszonego zanieczyszczania filtra. Akceptowana skuteczność filtra (Am) jest średnią ważoną skuteczności obliczanych
dla różnych stopni zatkania, aż do uzyskania spadku ciśnienia wynoszącego 250 Pa.

Uwagi:

1. Filtr nie pracuje w normalnych warunkach (przyspieszone zanieczyszczanie, stężenia wagowe 700 razy większe
od stężeń w powietrzu atmosferycznym, skład pyłu nie reprezentuje aerozolu występującego w atmosferze).

2. Skuteczności wagowej (grawimetrycznej), mierzonej dla pyłu syntetycznego, nie można przeliczyć na skuteczność
widmową (Eurovent 4/9).

3. Podawana wartość skuteczności (Am) jest większa od początkowej skuteczności nowego filtra.

Test opacymetryczny: jako aerozol jest używane powietrze atmosferyczne. Stężenia pyłu przed oraz za filtrem są
określane metodą polegającą na zasysaniu powietrza przez filtr o wysokiej skuteczności z białego papieru. Stopnie
zaciemnienia papieru przed oraz za badanym filtrem są porównywane metodą opacymetryczną, na podstawie czego
określa się skuteczność opacymetryczną badanego filtra.

Badanie przeprowadza się na nowym filtrze, a następnie przy różnych stopniach zatkania, z zastosowaniem procedury
przyspieszonego zanieczyszczania filtra.

Akceptowana skuteczność filtra (Em) jest średnią ważoną skuteczności obliczanych dla różnych stopni zatkania, aż do
uzyskania spadku ciśnienia wynoszącego 450 Pa.

Przedstawione zdjęcia maja charakter orientacyjny. Nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wynikających z zawartego kontraktu.



1 5 7
Katalog ogólny

SKUTECZNOŚĆ POCZĄTKOWA
Klasa filtra Wartości graniczne klas filtrów

EU 10 95 < lub = Ei < 99,9 5 > lub = Pi > 0,1
EU 11 99,9 < lub = < 99,97 0,1 > lub = Pi > 0,03
EU 12 99,97 < lub = Ei < 99,99 0,03 > lub = Pi > 0,01
EU 13 99,99 < lub = Ei < 99,999 0,01 > lub = Pi > 0,001
EU 14 99,999 < lub = Ei 0,001 > = Pi

WARTOŚCI GRANICZNE KLAS FILTRÓW

Klasa filtra
Średnia skuteczność Średnia skuteczność Odpowiada klasie

grawimetryczna Am (%) opacymetryczna Em (%) NF EN779 (X 44-012)

EU1 Am < 65 / (G1)
EU2 65 < lub = Am < 80 / (G2)
EU3 80 < lub = Am < 90 / (G3)
EU4 90 < lub = Am / (G4)
EU5 / 40 < lub = Em < 60 (F5)
EU6 / 60 < lub = Em 80 (F6)
EU7 / 80 < lub = Em < 90 (F7)
EU8 / 90 < lub = Em < 95 (F8)
EU9 / 95 < lub = Em (F9)

Uwagi:

1. Filtr nie pracuje w normalnych warunkach (przyspieszone zanieczyszczanie),

2. Skuteczności opacymetrycznej nie można przeliczyć na skuteczność widmową (Eurovent 4/9).

3. Podawana wartość skuteczności (Em) jest średnią ważoną wartości dla różnych stopni zatkania filtra i dla tego
jest większa od początkowej skuteczności nowego filtra.

Tabela 1 : Klasyfikacja skuteczności filtrów powietrza stosowanych w wentylacji ogólnej na podstawie metody opisanej w
zaleceniu Eurovent 4/5. Do dokładnego porównania filtrów oraz ich wyboru oprócz klasy filtra są potrzebne parametry testu
(przepływ powietrza w m3/h, końcowy spadek ciśnienia w Pa).

Filtry o bardzo dużej skuteczności NF EN 1822 (X 44-014): tabela 2

Norma ta ma dwie zasadnicze cechy:

Główny nacisk jest położony na ustalenie skuteczności w najmniej korzystnych warunkach: dla nowego filtra i najbardziej
przenikających cząstek (między 0,1 a 0,2 µm), tzw. MPPS.

Maksymalna lokalna "nieszczelność" (maksymalne lokalne przenikanie) jest określana dla klas filtrów równych H13 lub
wyższych.
Dla klas H13 oraz H14, integralność filtra może być sprawdzana poprzez test nieszczelności typu dymowego.

Należy zwrócić uwagę, że wzmiankowane tu klasy filtrów HEPA oraz ULPA nie odpowiadają poprzednio użytym definicjom
amerykańskim.
Klasyfikacje te odnoszą się do znormalizowanych metod i procedur testowych, przeznaczonych do ilościowej oceny
zdolności oczyszczania w określonym zakresie.
Wszystkie te metody testowe są oparte na bardzo prostej procedurze: badane filtry umieszcza się w strumieniu powietrza
o nominalnym natężeniu przepływu (odpowiadającym nominalnym warunkom pracy filtra), następnie przed filtrem rozpyla
się określony aerozol testowy. Oddzielne pomiary przeprowadza się przed oraz za badanym filtrem, a na ich podstawie
oblicza się ilość cząstek zatrzymanych przez filtr.

Tabela 2 : Klasyfikacja filtrów o bardzo dużej skuteczności wg zalecenia Eurovent 4/4.

Powyższe dwie strony dotyczące filtracji powietrza są podsumowaniem informacji zamieszczonych w instrukcji "Climatisation
et santé" ["Klimatyzacja i zdrowie"] opracowanej przez stowarzyszenie Uniclima, które udzieliło nam uprzejmej zgody na ich
wykorzystanie. Publikacja ta jest dostępna w wydawnictwie Editions Separ, 92 038 Paris la Défense cedex.
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P = 101,325 kPa

WYKRES PSYCHROMETRYCZNY
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