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metoda pro dozvukové zkušební místnosti (idt ISO 3743-1) (01 1605)
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ISO 9614-1:1993 zavedena v ČSN ISO 9614-1 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku
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Deskriptory: acoustics, silencers, ducted silencers, tests, laboratory tests, acoustic tests, acoustic
measurements

Předmluva

ISO (mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Práci na připravovaných mezinárodních normách obvykle provádějí technické
komise ISO. Každý člen, který se zajímá o problematiku, pro kterou je založena technická komise má
právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s
nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí
(IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k schválení. Pro
vydání mezinárodní normy je požadován souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.
Mezinárodní norma ISO 11691 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 43, Akustika, subkomisí SC 1
Hluk.
Příloha A této mezinárodní normy slouží pouze pro informaci.

Úvod

Vložný útlum absorpčních tlumičů není obecně závislý na proudění vzduchu, pokud jeho rychlost
nepřekročí přibližně 20 m/s v místě nejmenšího průřezu tlumiče. V praxi se musí respektovat
nerovnoměrné rozložení proudění a proto limitu rychlosti proudu 20 m/s odpovídá výpočtová rychlost
od 10 m/s do 15 m/s.

1 Předmět normy

1.1 Obecně
Tato mezinárodní norma stanovuje laboratorní substituční metodu pro určování vložného útlumu bez
proudění v potrubí, zejména absorpčních tlumičů kruhového a pravoúhlého průřezu i dalších částí
systémů užívaných ve ventilačních a klimatizačních systémech.

POZNÁMKA 1 Laboratorní měřicí postup pro tlumiče s vloženým prouděním je popsán v ISO 7235.

Tato mezinárodní norma je použitelná pro tlumiče u nichž výpočtová rychlost nepřekračuje 15 m/s.
Protože metoda neuvažuje vlastní hluk vznikající prouděním, není tato mezinárodní norma
použitelná pro tlumiče, u kterých tento typ hluku má zásadní vliv na hodnocení vlastností tlumiče.
Vložný útlum, určený v souladu s touto mezinárodní normou v laboratoři, nemusí být vždy stejný s

vložným útlumem, který se získá při pratické aplikaci. Rozdílná pole zvuku a proudění jsou příčinou
rozdílných výsledků. Protože tato mezinárodní norma
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požaduje standardní potrubí, výsledky mohou zahrnovat vlivy bočního přenosu vibracemi potrubí,
umožňuje*) toto uspořádání určení horního limitu vložného útlumu.

POZNÁMKA 2 ISO 7235 poskytuje metodu pro určení tohoto horního limitu.

Tato mezinárodní norma je určena pro tlumiče s kruhovým průřezem o průměru od 80 mm do 2 000
mm nebo pro tlumiče s pravoúhlým průřezem se shodnou velikostí plochy průřezu.

-- Vynechaný text --

