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Předmluva

Text ISO 5136:2003 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 43 „Akustika“ Mezinárodní organizace
pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 5136:2009 technickou komisí CEN/TC 211 „Akustika“,



jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy nejpozději do února 2010, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno 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 5136:2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který CEN udělily Evropská komise a Evropské
sdružení 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 5136:2003 byl schválen CEN jako EN ISO 5136:2009 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Tato mezinárodní norma popisuje metodu měření hladin akustického tlaku v sacím nebo výtlačném
potrubí ventilátoru a metodu pro výpočet hladin akustického výkonu vyzařovaného tímto ventilátorem
do potrubního systému.

Příloha A uvádí hodnoty koeficientu pro určení korekce závislosti na střední rychlosti proudění
a rozložení módů. Příloha B uvádí dva postupy pro stanovení odstupu měřeného hluku od rušivého
turbulentního zvuku. V příloze C je postup výpočtu hladiny akustického výkonu A. Příloha D uvádí
příklad výpočtu korekce na střední rychlost proudění a rozložení módů.

Akustický výkon vyzařovaný do potrubí z ventilátoru a jiných zařízení s prouděním vzduchem závisí na
druhu potrubí charakterizovaném jeho akustickou impedancí. Při měření musí být proto jednoznačně
určeno použité potrubí. V této mezinárodní normě je použito potrubí kruhového průřezu bezodrazově
zakončené. Příklady vzorových bezodrazových zakončení jsou uvedeny v příloze E. Akustický výkon,
který se stanoví při těchto speciálních podmínkách, má charakteristickou hodnotu pro praktické
použití, neboť bezodrazové zakončení způsobuje impedanci, která leží přibližně ve středu mezi
vysokou a nízkou impedancí, vyskytující se v praxi. Akustický výkon ve skutečných případech může
být teoreticky určen z informací o zařízeních s prouděním vzduchu a impedancí potrubí. Tyto
informace jsou v současné době neúplné a nelze je proto použít při akustických výpočtech.

Pro snížení kolísání tlaku vlivem turbulence na mikrofonu se přednostně používá dlouhý válcový kryt
proti větru (trubkový mikrofonní nástavec). Radiální poloha mikrofonu s tímto nástavcem je stanovena
tak, že akustický výkon odpovídající rovnici pro rovinnou vlnu může být určen s dostatečnou přesností
z akustického tlaku, dokonce i v rozsahu frekvencí, ve kterém jsou možné stojaté vlny v radiálním



směru (příčné akustické módy vyššího řádu).

Přesnost měření (viz kapitola 4) je dána směrodatnou odchylkou, kterou lze očekávat při opakovaných
měřeních ve více rozdílných laboratoří.

Metody měření provozních podmínek (měření výkonu) nejsou v této mezinárodní normě podrobně
popsány. Provozní podmínky jsou určeny v ISO 5801.

Tato mezinárodní norma náleží do řady norem, ve kterých jsou stanoveny různé metody určení hladin
akustického výkonu ventilátorů a ostatních zařízení s prouděním vzduchu.

Obecně jsou akustické výkony vyzařované ze sání a výtlaku ventilátoru do volného prostoru a do
potrubí rozdílné, protože nastává při nepřipojeném potrubí v rovině sání nebo výtlaku ventilátoru
odraz zvukové energie. Metoda měření v potrubí podle této normy je vhodná pro měření akustického
výkonu vyzařovaného do potrubí. Akustický výkon vyzařovaný ze sání nebo výtlaku do volného
prostoru se určuje metodou měření v dozvukové místnosti (ISO 3741, ISO 3743), metodou měření ve
volném zvukovém poli (ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746) nebo metodou měření akustické intensity
(ISO 9614).

1 Předmět normy

1.1 Všeobecně

Tato mezinárodní norma stanovuje metodu měření ventilátorů a jiných zařízení s prouděním vzduchu
připojených na potrubí pro určení akustického výkonu vyzařovaného do bezodrazově zakončeného
potrubí na sací a/nebo na výtlačné straně zařízení.

POZNÁMKA 1 Pro stručnost se používá v následujícím textu pojem „ventilátor“ pro „ventilátor
a ostatní zařízení s prouděním vzduchu“.

Metoda se používá pro ventilátory, které vyzařují ustálený širokopásmový, úzkopásmový nebo
diskrétní (tónový) zvuk a platí pro teploty vzduchu od -50 °C do +70 °C. Rozsah průměru měřicího
potrubí je od 0,15 m do 2 m. Metody měření pro malá (d < 0,15 m) a velká (d > 2 m) měřicí potrubí
jsou popsány v informační příloze H, popřípadě v příloze I.

Největší střední rychlost proudění na čelo krytu mikrofonu, pro kterou je tato metoda použitelná,
závisí na typu krytu mikrofonu proti větru a je následující:

kulový kryt 15 m/s;●

kuželový kryt 20 m/s;●

trubkový nástavec 40 m/s.●

Nad těmito hodnotami může být potlačení turbulentního kolísání tlaku mikrofonním krytem proti větru
nedostatečné.

Očekává se, že zkoušky akustického výkonu se budou provádět společně s provozními výkonovými
zkouškami ventilátoru podle ISO 5801. Potrubí bude proto obvykle vybaveno hvězdicovitým
usměrňovačem proudu na výtlačné straně ventilátoru, který bude zmenšovat zkrut proudu (viz 7.3).
Kde je přípustné upustit od usměrňovače, jako např. u velkých ventilátorů při instalaci skupiny
C podle ISO 5801:1997, je nejvýše přípustný úhel zkrutu 15°. (Příklad pro postup určení úhlu zkrutu je
uveden v příloze J.)

POZNÁMKA 2 Montážní skupiny definované v ISO 5801 stanovují, že ventilátor je připojen na potrubí
buď jen na výtlačné straně (skupina B), nebo jen na sací straně (skupina C), nebo na výtlačné a sací



straně (skupina D).

1.2 Druhy zdroje zvuku

Metoda popsaná v této normě se používá pro zdroje zvuku u kterých je ventilátor připojen k potrubí
alespoň na jedné straně. Je také použitelná u jiných sestav ventilátorů s tlumiči hluku nebo pro
zařízení se zabudovanými ventilátory, které mohou být uvažovány jako „černé skříňky“ (tj.
s neznámým obsahem). 

Příklady ventilátorů a jiných zařízení pro které se používá tato mezinárodní norma
potrubní radiální ventilátory připojené k potrubí,●

potrubní axiální ventilátory,●

potrubní diagonální ventilátory,●

potrubní zařízení pro dopravu vzduchu,●

potrubní odlučovače prachu,●

potrubní klimatizační zařízení, a●

potrubní spalovací komory.●

Tato mezinárodní norma se také může použít pro další aerodynamické zdroje zvuku, např.
vzduchotechnické jednotky, regulátory průtoku a škrticí zařízení, za předpokladu, že je dostatečně
tiché proudění způsobené doplňkovým ventilátorem a odstup měřených hladin akustického tlaku od
rušivých hladin kolísání tlaku způsobeného turbulencí v měřicím potrubí je nejméně 6 dB (viz 7.2.1).

Alternativní metoda určení hladiny akustického výkonu hluku vytvářeného prouděním těchto
aerodynamických zdrojů zvuku, která nevyžaduje měření akustického tlaku v proudícím prostředí, je
popsána v ISO 7235. Tato metoda je původně navržena pro určení hladiny hluku proudění tlumiči
hluku zabudovanými do potrubí. Akustický výkon se měří v dozvukové místnosti spojené přenosovou
částí s měřicím potrubím.

V případě, že ventilátor připojený na potrubí je přímo spojen s tlumičem, odstup měřeného
akustického tlaku od turbulentního tlaku je obvykle nedostatečný, jestliže se použije metoda měření
v potrubí. Proto pro takové sestavy ventilátoru s tlumičem je doporučována metoda měření popsaná
v ISO 7235.

Tato mezinárodní norma je nepoužitelná pro ventilátory a zařízení, které se nepřipojují k potrubí.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


