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Badanie i określenie izo|acyjności akustyc znei R* dla prze.
grody d^\riękochłomej OPENTECH

1. CeI pracy
Celem pracy jest określenie wspÓłc4mnika izolacyjności akustycznej R* dla przegrody

dźrviękochłonnej OPENTECH wykonanej z płyĘ pilśniowej porowatej o grubości |2 mm
poĘrtej obusfuonnie materiałem tłumiącym, dostarczo nW przezzleceniodawcę.

2. Podstawowe pojęcia
odpornością ptzegrody na przenikanie energii akuĘcznej jest izolacyjność akustyczra

przegrody.

W zależności od źrldłaenergii akusĘcarej przenikając ej przezprzegrodę rozrÓżnia się:
izolacyjność od dŹwiękÓw powietrznych _ przy pobudzaniu przegrody fa1ą akustycarą
tozprzestzeniaj ącą się w powietrzu

izolacyjność od dŹrviękÓw uderzeniowych _przy mechanicznym pobudzaniu przegrody
do drgari, np. Wezuderzeirie

Przekazanąprzegrodę poddano badaniom naizo|acyjność od dźwiękÓw powietrznych.
Jednostką ntezależnąod powierzcbni przegrody i miarą izolacyjności przegrody od dźwię-
kÓwpowiefozrych jest izolacyjność akusĘczrra właściwa R* .

Jeże|i przegroda (pbrta) rczlzie|a drva pomieszczenia, w ktÓrych pola akusĘczn e można
vzrnć za rozr)toszone , i jeżr:h ene4gia akustyczna przenika z jednego pomieszczenia do
drugiego wyłącznie za pośrednictwe'm tej przegro dy, izo|acyjność akustyczra właściwa R*
przegrody wytuŻa się w postaci rÓznicy poziomÓw ciśnieri akustycznych istniejących po
obu stronach przegrody iwyaaeasię ze wzoru:

Rn: Lr - 1n +101g | (dB)

Gdzie: L1 - jest poziomem średnięo ciśnienia akustycznego w komorue nadawczej (dB)
Lz - jest poziomem średnięo ciśnienia akustycznego w komorze odbiorczej (dB)
S _ powierzchnia prÓbki (m2)

A - chłonność akusĘczrapomieszczenia odbiorc"ego 1m2;
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3. Rodzaj przegrody
Płyta pilśniowa porowata o grubości 12 mm pokrya obustronnie materiałem tłumiącym.

Gęstośćpłyty 278kglm3,

Wi1gotność 5,lo/o.

4. Aparatura
Stanowisko badawcze składało się z komory nadawczej, komory odbiorczej, stropu pomię-

dzy komoralni z guazden osadczym na badane prÓbki, toru sygnałowego oraz toru pomiaro-

wo _ rejestrującego. Komora do badan izolacyjności akusĘcznej była wyposażona w nastę-

pującą aparaturę.

ana|izator dwukanałowy typ 2143 firmy BruelłKjaer.

mikrofony pomiarowe typ 4192 fi rmy Br0el s.Kj aer

wzmacniaczmocy typ 2706 firmy BruelaKjaer

generator szumu białego typ1405 firmy BruelłKjaer

głośniki typ GDM 18/60 firmy TONSIL

5. Procedura badafi
Badaną prÓbkę ptyty mocowano w gnieździe osadczym stropu rozdzielającego komory i

uszczelniono. Pomiary akustyczne na stanowisku badawczym wykonano przy zastosowaniu

filtrÓw 1/3 oktawolvych o częstotliwościach środkowych od 63 do 5000 Hz. Poziom (ciśnie-

nia akustycznego) sygnału w komorze nadavtczej wynosił 100 dB.

6. Interpretacja wynikrÓw.
Pomiary izolacyjności akusĘcznej od dzwiękÓw powietrznych wykonano na stanowisku

badawczym wykonanym w OB-RPPD zgodnie z procedurartizawartymi w PN-EN 20140-3.

Dla dostarczonej prÓbki obliczono izolacyjność akustyczną właściwą zgodnie z wzotem

G,kt' 2) ktÓra wyrosi:

dla przegrody OPENTECH: 29 dB.

Interpretację graficzną d|a poszczegÓlnych częstotliwości przedstawiono na załączonych

wykresach.

Wykres l przedstawia poziom ciśnienia akustycznego w komorze nadawczej i odbiorczej

dla płyty grubości 12 mmpokryta obustronnie materiałern tłumiącym.

Wykres 2 ptzedstawia r6żnicę poziomu ciŚnienia akustycznego między komorą nadawczą a

odbiorczą dla płyy grubości |2 mm pokryta obustronnie materiałern tłumiącym.
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Częstot|iwość [Hz]

Wykres 1

Poziom ciśnienia akustycznego w komoze nadawczej i odbiorczĄd|a płyty grubości 12 mm pokryta obustronnie

materiałem tłumiącym



Tłumienie hałasu
Typ ekranu.

OPENTECH
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Data pomiaru 08,04.2010

Pomiar wykonał. DariuSZ orlikowski
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Gzęstotliwość [Hz]

Wykres 2

Roznica poziomu ciśnienia akustycznego między komorą nadawczą a odbiorczą d|a płyty grubości 12 mm pokryta

24,12Ąą ĄĄ 24'73

obustron n ie materiałem tłu miącym


