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Text ISO 7235:2003 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 43 „Akustika“ Mezinárodní organizace
pro
normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 7235:2009 technickou komisí CEN/TC 211 „Akustika“, jejíž
sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě musí být nejpozději do února 2010 udělen statut národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu se musí zrušit nejpozději do února 2010.

Upozorňuje se na možnost toho, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových práv. CEN (anebo CENELEC) nesmí být činěna zodpovědnou při identifikování
jakéhokoliv, nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 7235:2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnic ES.

Informativní přílohy ZA a ZB, které jsou nedílnou částí tohoto dokumentu, určují vztah ke směrnicím
ES.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační
organizace následujících zemí Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 7235:2003 byl schválen CEN jako EN ISO 7235:2009 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Tato mezinárodní norma stanovuje substituční metodu pro určování vložného útlumu tlumičů
v potrubí a metodu pro určování přenosového útlumu vzduchotechnických koncových jednotek.

Při substituční metodě je určována hladina akustického tlaku procházející zvukové vlny nejprve
zkoušeným objektem a potom znovu náhradním potrubím, které nahradí zkoušený objekt. Hladina
akustického tlaku průchozí zvukové vlny se může měřit

v dozvukové místnosti,●

v měřicím potrubí za tlumičem, nebo●

v okolním volném zvukovém poli.●

Postupy jsou uvedeny v pořadí vhodnosti jejich použití.

Akustická účinnost tlumičů hluku závisí na rozložení módů zvukového pole na vstupu tlumiče hluku
a na
odrazech na výstupní straně, na přenosu zvuku bočními cestami a na rozdílech hladin mezi signály
a vlastním hlukem (hlukem proudění).

Tato mezinárodní norma popisuje uspořádání na vstupní straně zajišťující převládající základní mód,



který má nejmenší útlum. Pokud jde o výstupní stranu, popisuje bezodrazová zakončení a měřicí
postupy, které nejsou citlivé na odrazy nebo které umožňují určení přesné korekce. Kromě toho tato
norma dává pokyny na potlačení bočních přenosů a rušivých hluků.

Přenosový útlum koncových jednotek je určován z výsledků měření v dozvukové místnosti
a z teoretických činitelů odrazu náhradního potrubí.

Vložný útlum tlumiče je obyčejně ovlivněn prouděním vzduchu. Proto se přednostně měří vložný
útlum současně s prouděním vzduchu, pokud má být tlumič použit v potrubí s velkou rychlostí
proudění.

U absorpčních tlumičů, s maximální vnitřní rychlostí proudění nižší než 20 m/s, nemá proudění téměř
žádný vliv na vložný útlum. Protože v praxi může nastat nerovnoměrné rozložení proudění, odpovídá
omezení rychlosti na 20 m/s pro jmenovité rychlostí od 10 m/s do 15 m/s.

Při proudění vzduchu tlumičem vzniká hluk. Tento vlastní hluk (nebo hluk proudění) určuje nejnižší
hladinu akustického tlaku, která může být dosažena za tlumičem. Proto je nutné znát hladinu
akustického výkonu vlastního hluku (hluku proudění) za tlumičem. Tu lze nejlépe určit v dozvukové
místnosti spojené se zkušebním potrubím přenosovou částí.

U tlumiče, kterým má při používáni proudit vzduch, se musí určovat podle této normy celková tlaková
ztráta. Proto je užitečné vybavit zkušební zařízení přístroji a zařízeními potřebnými pro určení celkové
tlakové ztráty.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje postupy pro určování

vložného útlumu tlumičů v potrubí s prouděním vzduchu a bez proudění vzduchu ve frekvenčních pásmech,●

hladiny akustického výkonu vlastního hluku (hluku proudění) vznikajícího v potrubním tlumiči ve frekvenčních●

pásmech,
celkové tlakové ztráty tlumičů při proudění vzduchu, a●

přenosového útlumu vzduchotechnických koncových jednotek ve frekvenčních pásmech.●

Měřicí postupy jsou určeny pro laboratorní měření při teplotě okolí. Měření tlumičů při jejich použití
v provozu (in situ) stanovuje ISO 11820.

Je třeba poznamenat, že výsledky určené ve zkušebně podle této normy, nejsou nutně shodné
s výsledky obdrženými při měření v provozu, neboť rozdílná zvuková a proudová pole dávají různé
výsledky. Například tlaková ztráta je nižší v laboratorních podmínkách než v provozu, je ale
srovnatelná mezi různými laboratořemi.

Tato mezinárodní norma se používá pro všechny druhy tlumičů hluku včetně tlumičů pro větrací
a klimatizační systémy, přívod vzduchu a odsávání spalin a podobné případy použití. Podle této normy
se měří také další
pasivní vzduchotechnická zařízení jako kolena, koncové prvky nebo rozbočky.

Tato mezinárodní norma se nepoužívá pro reaktanční tlumiče užívané u motorových vozidel.

POZNÁMKA 1 Příloha A popisuje zařízení pro buzení zvukového pole. Příloha B obsahuje požadavky na
přenosovou část. Příloha C udává směrnice pro stěny potrubí a mezní vložný útlum. Příloha D uvádí
přepočet hodnot útlumu z třetinooktávových pásem na oktávová pásma. V příloze E jsou uvedeny
požadavky na měření velkých kulisových tlumičů. Příloha F stanovuje měření podélného útlumu.



V příloze G jsou odkazy na bezodrazová zakončení a v příloze H jsou příklady měřicích uspořádání.

POZNÁMKA 2 Akustické měření vzduchotechnických koncových zařízení a jednotek „fan-coil“
(s ventilátorem a chlazením) se provádí stejně jako uvedené měření vzduchotechnických koncových
jednotek.

POZNÁMKA 3 Měření akustického výkonu vzduchotechnických koncových jednotek stanovuje
ISO 5135. Měření tlakových ztrát vzduchotechnických koncových jednotek popisuje EN 12238,
EN 12239 a EN 12589.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


