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_εισαγωγή 
§ Ο σχεδιασµός και η ανακαίνιση ξενοδοχειακών , αποτελεί µέρος της βαρειάς βιοµηχανίας 
στην Ελλάδα µέσα στα πλαίσια του τουρισµού, συνεδριακού τουρισµού

§ Έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις για νέες τεχνολογίες  µηχανολογικού εξοπλισµού (συστήµατα 
θέρµανσης ψύξης / αερισµού) και στην αντικατάσταση παλαιών συστηµάτων τα οποία 
ήταν ενεργειακά ασύµφορα. 

§ Οι πελάτες έχουν πλέον αυξηµένες απαιτήσεις , µιας και η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης 
από όλα τα µέρη του πλανήτη.

§ Αυξήθηκαν και οι απαιτήσεις ακουστικής άνεσης (ήσυχα δωµάτια, ιδιωτικότητα)

§ Οι οµάδες µηχανικών , επιλέγουν και ειδικούς συµβούλους ακουστικής για την σύνταξη και 
σχεδιασµό ειδικών ηχοµονωτικών εφαρµογών. 

§ Τα µέτρα ηχοπροστασίας (ηχοµόνωση, ακουστική χώρων, προστασία θορύβου από 
Η/Μ εγκαταστάσεις) στηρίζονται  σε διεθνή πρότυπα (ASHRAE , Ελληνικού ΕΛΟΤ , 
Γερµανικού DIN/VDI) αλλά και στις απαιτήσεις που µπορεί να έχει κάθε αλυσίδα 
ξενοδοχείων. 



_παράμετροι ακουστικής 
§ Ηχοµόνωση δωµατίων/συνεδριακών αιθουσών/εστιατόρια/µηχανοστάσια 

από αερόφερτο ήχο (Rw = Σταθµισµένος δείκτης ηχοµείωσης)

§ Ηχοµόνωση δωµατίων/συνεδριακών αιθουσών/µηχανοστάσια από 

κτυπογεννή ήχο (Lnw = Σταθµισµένη κανονικοποιηµένη ηχητική πίεση 

κτυπογεννούς ήχου)

§ Στάθµη ακουστικής πίεσης από µηχανολογικές εγκαταστάσεις π.χ. µονάδες 

κλιµατισµού, εξαερισµού, λειτουργία µηχανοστασίων.( Lp σε dB ή dB(A) ). 

§ Ηχοµόνωση δωµατίων από κυκλοφοριακό θόρυβο / ΜΜΜ (κατάλληλη 

επιλογή ηχοµονωτικών κουφωµάτων)

§ Επιλογή ηχοµονωτικών θυρών για δωµάτια, συνεδριακούς χώρους, χώροι 

Η/Μ εγκαταστάσεων 

§ Εδράσεις/αναρτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων σε αντικραδασµικά πέλµατα –

σπειροειδή ελατήρια για προστασία από δονήσεις και κραδασµούς           



_Νομοθεσία - Οδηγίες
§ Ελληνική νοµοθεσία  Κ.Κ. §12



_Νομοθεσία - Οδηγίες
§ Γερµανική οδηγία DIN4109 – Part 1 . Requirements and testing

Η Γερµανική οδηγία καλύπτει και πρόσθετες απαιτήσεις χώρων όπως θόρυβος 

από εγκατάσταση πισίνας, µπάνιο/τουαλέτες , κουζίνες , µηχανοστάσια , 

BAR/εστιατόρια

§ Αγγλική οδηγία BS EN ISO 717-1

§ Ελληνική νοµοθεσία  ΠΔ.11.80/1981 . Απαιτούµενες µέγιστες στάθµες θορύβου 

στα όρια ιδιοκτησίας του οικοπέδου από την λειτουργία µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων 



_ Case studies ξενοδοχείων 

HYDRAMA GRAND HOTELMAKEDONIA PALACE VILLA BORDEAUX



_Μεθοδολογία / προβλέψεις 
§ Περιβαλλοντικός θόρυβος 

Καθορίζεται από µετρήσεις στην πρόσοψη του κτιρίου. (8 ώρες µετρήσεις )

Η µέγιστη στάθµη θορύβου από ΜΜΜ και η απαιτούµενη στάθµη στο εσωτερικό 
του δωµατίου, ορίζει και την απαιτούµενη ηχοµονωτική ικανότητα του 
κουφώµατος. 

§ Το πρότυπο του ASHRAE ορίζει την συχνοτική στάθµη θορύβου βάθους για 
ξενοδοχεία από NR (25-35)



_Μεθοδολογία / προβλέψεις 
§ Ηχοµόνωση δοµικών στοιχείων (οριζόντια / κατακόρυφα)

Αυτό συµπεριλαµβάνει 

- Ηχοµονωτικά χωρίσµατα δωµατίων (οµιλίες , τηλεόραση)

- Πλωτά δάπεδα (προστασία από κτυπογενή ήχο π.χ. βάδισµα)

- Ηχοµονωτικές οροφές 

Η απόδοση των κατασκευών µπορεί να προβλεφθεί µε µεγάλη ακρίβεια σύµφωνα µε 
την µεθοδολογία του ΕΝ ISO 12354- Part 1/2/3 . 

- Μετρήσεις ηχοµόνωσης σε πιλοτικά δωµάτια 



_ υπολογισμοί θορύβου Η/Μ
Διαδροµές µετάδοσης θορύβου 

Α. Στερεόφερτη από δονήσεις/κραδασµούς

Β. Δίκτυο αεραγωγών

Γ. Ψευδοροφές / plenum οροφής 

Δ. Στόµια εξαερισµού

Ε. Αερόφερτα από δοµικά στοιχεία  π.χ. 

χωρίσµατα  

Η απαιτήσεις σχεδιασµού µέτρων ηχοπροστασίας καθορίζονται 

- Στάθµη θορύβου στην πηγή (ανεµιστήρας , αντλία, ΗΖ)

- Στάθµη θορύβου στο δωµάτιο λήψης (υπνοδωµάτιο , γραφείο , εστιατόριο, υποδοχή)

Ο καθορισµός της στάθµης θορύβου στο µηχανοστάσιο δίνεται 

Lp = Lw + 10log Tp – 10 log Vp + 14

- Ακουστική ισχύς µηχανήµατος 

- Χρόνος αντήχησης του µηχανοστασίου 

- Φασµατική ανάλυση συχνοτήτων της στάθµης θορύβου σχεδιασµό δοµικών στοιχείων 



_ υπολογισμοί θορύβου Η/Μ Κάθε µονάδα έχει διαφορετικά 

χαρακτηριστικά εκποµπής θορύβου 

Προσοχή στην επιλογή και υπολογισµό 

χωρισµάτων 

Διαφορετική ηχοµονωτική ικανότητα  ένα 

χώρισµα µε γυψοσανίδες σε σχέση µε άκαµπτα 

χωρίσµατα π.χ. µπετό, τούβλα ή και 

συνδυασµός ξηράς δόµησης µε βαριά δοµικά 

στοιχεία. 

Στάθµες θορύβου 90dB(A) από λειτουργία
- Βαλβίδα 
- Καυστήρας 
- Ανεµιστήρας 



_Πρόβλεψη ηχομόνωσης

Βαλβίδα Καυστήρας Ανεμιστήρας



_Μέτρα έναντι δονήσεων και κραδασμών

Η επιλογή αντικραδασμικών εδράσεων πρέπει να γίνεται σύμφωνα  

- Στο κεφάλαιο 48 ASHRAE/ πίνακα 47 δίνονται σαφής οδηγίες για την επιλογή ελατηρίων  

- Το βέλος κάμψης της δομική πλάκας σε σχέση με την απόσταση των υποστυλωμάτων 
(δυναμική ακαμψία της δομικής πλάκας) συνυπολογίζοντας το βάρος του μηχανήματος. 

- Τις χαμηλότερες στροφές λειτουργίας του κινητήρα της μηχανής. Αυτό καθορίζει και την 
ιδιοσυχνότητα συντονισμού της μηχανής.

- Τον τύπου του ελατηρίου , την βάση έδρασης και με την απαιτούμενη συμπίεση 
(καθίζηση) του σπειρώματος.   

- Το κέντρο βάρους του μηχανήματος και την δυνάμεις που πιθανότατο να ασκεί η 
μηχανή στο ελατήριο. 

- Πρέπει να γίνεται συνδυασμός ελαστικής έδρασης με σπειροειδή ελατήριο.  

- Πολλές φορές απαιτείται μάζα αδράνειας σε συνδυασμό με ελατήρια

- Σε πολύ δύσκολες και απαιτητικές εφαρμογές απομόνωσης δονήσεων, γίνεται και 
χρήση ελατηρίων με ιδιοσυχνότητα f0 = 1 Hz
- Συμπληρωματικά μέτρα πρέπει να ληφθούν για την στήριξη των μηχανημάτων έναντι 
μετακίνησης των μηχανημάτων  π.χ. δυνατοί άνεμοι , σεισμός ( αντισεισμικοί αναστολείς) 



_Παραδείγματα εδράσεων
Τυπικές εδράσεις Η/Μ εγκαταστάσεων 



_Παραδείγματα εδράσεων
Τυπικές εδράσεις Η/Μ εγκαταστάσεων 



_ Περιβαλλοντικός θόρυβος 
- Διάδοση θορύβου από λειτουργία ΗΜ εγκαταστάσεων 
- Πρόβλεψη µε χαρτογράφηση 3D ακουστικού µοντέλου
- ISO 9613-2 :1996 “Attenuation of sound propagation outdoors—General 

method of calculation” Περιβαλλοντικός θόρυβος – ΜΜΜ 



_ Ηχοπροστασία στο σύστηµα κλιµατισµού/εξαερισµού
Ο θόρυβος στο δίκτυο εξαερισµού καθορίζεται από :

-Την ακουστική ισχύ στην προσαγωγή / επιστροφή του ανεµιστήρα 

- Την διαδροµή στον αεραγωγό (αποστάσεις), την ταχύτητα στον αεραγωγό, 
στροφές/κύµβοι στο δίκτυο, dampers και αλλαγή διατοµών 

- Την επιλογή των ηχοπαγίδων (τετραγωνική , κυκλική διατοµή) και τις διαστάσεις 
τους  µήκος / πλάτος/ ύψος, 

- Την απαίτηση για στάθµη θορύβου στο χώρο ή το κριτήριο θορύβου ανάλογα µε 
την χρήση (Ακουστική πίεση Lp(A) ή ΝC)

- Την επιλογή στοµίων µε χαµηλή ακουστική ισχύ σε σχέση µε την παροχή του 
αέρα.

- Την εσωτερική ακουστική στο χώρο (χρόνος αντήχησης) και τον όγκο του χώρου.





_ Μετρήσεις θορύβου 
- Πιστοποιηµένα ηχόµετρα / φασµατικοί αναλυτές θορύβου  

- Ακρίβεια “Class 1” σύµφωνα µε τα πρότυπα του IEC 61260 για ηχόµετρο

- Ακρίβεια “Class 1” IEC 61941 για βαθµονοµητή 

- Βαθµονόµηση εξοπλισµού κάθε χρόνο σε διαπιστευµένο εργαστήριο 

- Μετρήσεις ηχοµόνωσης ISO-16283 & ISO-140 . 
- Μετρήσεις / όρια δονήσεις δεν καλύπτονται από την Ελληνική νοµοθεσία. Υπάρχει 
σαφής αναφορά και όρια στο πρότυπο του ASHRAE



Γιώργος Χατζηγεωργίου
Email : info@acoustical.gr 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Ερωτήσεις ?


