
Αρχές ηχοπροστασίας έναντι θορύβου, δονήσεων 
και κραδασμών σε Η/Μ εγκαταστάσεις, 

μεθοδολογία, πρόβλεψη, παραδείγματα εφαρμογής.

ENERGY in BUILDINGS – Northern Hellas

Γιώργος Χατζηγεωργίου
Πολιτικός Μηχανικός , MSc
Σύµβουλος Ακουστικής, MSc
Email : info@acoustical.gr 
Web : www.acoustical.gr



_εισαγωγή 
§ Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται αυξανόµενη ανάγκη εγκατάστασης και 

χρήσης µηχανολογικού εξοπλισµού (συστήµατα θέρµανσης ψύξης / 

αερισµού)

§ Παρατηρούνται προβλήµατα κακής ακουστικής άνεσης σε χώρους διαµονής 

και εργασίας 

§ Ανάλυση νοµοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκές και διεθνής οδηγίες

§ Παρουσίαση αρχών και µέτρων ηχοπροστασίας µε αναφορά στα πρότυπα 

του ASHRAE , Ελληνικού ΕΛΟΤ , Γερµανικού DIN/VDI

§ Συνοπτική αναφορά στις διαδικασίες ακουστικών µετρήσεων θορύβου/ 

ηχοµόνωσης / δονήσεων .



_βασικές έννοιες 
§ Ο ήχος θα µπορούσε να οριστεί ως η ακουστική αίσθηση που παράγεται από ένα 
ακουστικό κύµα. Αυτό το κύµα διεγείρει το αισθητήριο της ακοής και προκαλεί το 
ακουστικό αίσθηµα. 

§ Το ανθρώπινο αυτί ακούει ήχους µε συχνότητες µεταξύ 20 και 20.000 Hz. 

§ Συχνοτικά ευαίσθητες  περιοχές δονήσεων 1 έως 80 Hz.

§ Μονάδα µέτρησης είναι το dB 

§ Στάθµη ακουστικής ισχύος (Lw σε dB) Ορίζεται ως η ολική εκπεµπόµενη ηχητική 
ισχύς από µια πηγή. (µετράτε σε εργαστήριο)

§ Στάθµη ακουστικής πίεσης ( Lp σε dB ) Ορίζεται ως η πίεση ήχου σε κάποιο 
συγκεκριµένο σηµείο. Εξαρτάτε από άλλους παράγοντες όπως είναι η θερµοκρασία 
του χώρου , οι ακουστικές ιδιότητες. Την αντιλαµβάνεται καλύτερα το ανθρώπινο 
αυτί.  

§ Φίλτρα dB ( A,B,C) Για µηχανολογικό/κυκλοφοριακό θόρυβο χρησιµοποιούµε το dB 
(A) 



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



_Νομοθεσία - Οδηγίες
§ Ελληνική νοµοθεσία  ΠΔ.11.80/1981 

α/α Περιοχή Ανώτατο όριο θορύβου σε dB(A)

1 Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70

2 Περιοχές όπου το επικρατέστερο στοιχείο είναι το 
βιομηχανικό.

65

3
Περιοχές όπου επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό 

και αστικό στοιχείο.

55

4
Περιοχές όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο. 50

Αν η εγκατάσταση βρίσκεται σε επαφή με το κατοικούμενο κτίσμα, το ανώτατο όριο θορύβου 
καθορίζεται στα 45dB(A), ανεξαρτήτως της περιοχής που βρίσκεται η εγκατάσταση, ενώ η μέτρηση 

γίνεται μέσα στο κατοικούμενο κτίσμα με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα.



1. Πλευρική µετάδοση από δοµικά στοιχεία
2. Θόρυβος από πτερύγια ανεµιστήρα/διαταραχή 
πίεσης
3. Αναγέννηση θορύβου από µη οµαλή διατοµή 
αεραγωγού
4. Κακή θέση ηχοπαγίδας 
5. Θόρυβος στο plenum ψευδοροφής 
6. Μονάδα κοντά σε ευαίσθητο δέκτη

7. Μετάδοση θορύβου στο εξωτερικό περιβάλλον
8. Ανεπαρκής έδραση / αγκύρωση στη δοµική 
πλάκα
9. Έδραση σε πλάκα µε µεγάλα ανοίγµατα 
δοκαριών 
10.Μηχανική επαφή σωληνώσεων / διατρήσεις 
δοµικών στοιχείων
11. Διέγερση κελύφους από µηχανική επαφή 
12. Καλή επιλογή στοµίων 

Διαδρομές μετάδοσης θορύβου 



_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 



_Παραδείγµατα εδράσεων
Τυπικές αναρτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων και σωληνώσεων



_Ηχοµόνωση δοµικών στοιχείων 
Η ηχοµονωτική ικανότητα των δοµικών στοιχείων για αερόφερτο
και κτυπογεννή ήχο καθορίζεται από :

- Την επιφανειακή µάζα του δοµικού στοιχείου και την βαθµό ακαµψίας του.

- Αν το χώρισµα (οριζόντια ή κατακόρυφα) είναι µονοκέλυφο ή διπλοκέλυφο. 

- Το διάκενο αν πρόκειται για διπλοκέλυφο χώρισµα 

- Την σύνδεση των δοµικών στοιχείων (ελαστική ή άκαµπτη)

- Την πλήρωση του διάκενου µε ηχοαπορροφητικό υλικό και την δυναµική ακαµψία 

- Την συχνότητα συντονισµού του χωρίσµατος. 

- Πλευρικές µεταδόσεις διάδοσης του ήχου µπορεί να µειώσουν σηµαντικά την 
ηχοµονωτική ικανότητα του χωρίσµατος – Κατασκευαστική ασυνέχεια 

- Πρόβλεψη σε αερόφερτο και κτυπογεννή γίνεται σύµφωνα µε το EN ISO12354

- Οι υπολογισµοί πρέπει να γίνονται φασµατικά και ειδικά σε συχνότητες 50 έως 
100Hz για µηχανολογικές εγκαταστάσεις 
- Στηριζόµαστε πάνω σε µετρηµένες και πιστοποιηµένες εργαστηριακά εφαρµογές. 

Η λάθος χρήση ηχοµονωτικών υλικών και ανεπαρκής σχεδιασµός 
- Μηδενικά αποτελέσµατα π.χ κτυπογενής θόρυβος / ψευδοροφές
- Περεταίρω µείωση της ηχοµονωτικής ικανότητας δοµικών στοιχείων   



_Παραδείγµατα βαρέως τύπου ηχοµόνωση 
Κατασκευή δωµάτιο σε δωµάτιο (Box in a box)
Εφαρµογή πλωτού δαπέδου µε µάζα αδράνειας 



_Παραδείγµατα απώλειας πλευρικών µεταδόσεων
- Ηχοµονωτική ικανότητα χωρίσµατος από εργαστηριακή µέτρηση R’w=65dB

Περίπτωση 2 : Για τραπεζοειδή λαµαρίνα 180
Kg/m2 R’w= 52dB (Μείωση 13dB)  

Περίπτωση 1 : Για πλάκα σκυροδέµατος 18εκ. 440
Kg/m2 R’w= 58dB (Μείωση 7dB)  



_Ηχοπαγίδες – διάδοση θορύβου
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 εσωτερική επικάλυψη των αεραγωγών µε ηχοαπορροφητική επένδυση

- 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.

- Την απόσβεση θορύβου από την ηχοπαγίδα, την πτώση πίεσης και την 
αναγεννώµενη στάθµη θορύβου µετά την ηχοπαγίδα



_Φύλλο υπολογισµού / διαδροµή θορύβου



_ Διάδοση θορύβου στο εξωτερικό περιβάλλον
Ο θόρυβος στο δίκτυο εξαερισµού καθορίζεται από :

- Την ακουστική ισχύ του µηχανήµατος Lw σε dB ή dB(A). 

- Απόσταση πηγή και δέκτη / θερµοκρασία / κατεύθυνση αέρα 

- Ηχοφράγµατα / Ηχοπετάσµατα ( ύψος , ηχοµονωτική ικανότητα Rw , αερισµός)

- Την απαίτηση για στάθµη θορύβου στον δέκτη (Ακουστική πίεση Lp(A) ή Leq(A)

- ISO 9613-2 :1996 “Attenuation of sound propagation outdoors—General 
method of calculation” Περιβαλλοντικός θόρυβος – ΜΜΜ 

Διάδοση θορύβου µε ηχοπετάσµα Ηχοπετάσµατα σε Η/Μ εγκαταστάσεις 



_ Χαρτογράφηση θορύβου - πρόβλεψη

Ανεµιστήρας 35.000m3/h , Lp=110dB Ηχοπαγίδα 1.5 x 1.7 x 2.0 m



_ 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 θορύβου µηχανολογικών εγκαταστάσεων κλειστούς χώρους ΕΛΟΤ 360
«Αξιολόγηση θορύβου σε σχέση µε την αντίδραση κοινού» 

- Μετρήσεις ηχοµόνωσης ISO-16283 & ISO-140 . Φασµατικά 100 – 3150Hz 
- Μετρήσεις / όρια δονήσεις δεν καλύπτονται από την Ελληνική νοµοθεσία. Υπάρχει 
σαφής αναφορά και όρια στο πρότυπο του ASHRAE

- Ευρωπαϊκή οδηγία για τα όρια «Έκθεση θορύβου σε εργαζοµένους» 2003/10/ΕΚ

- Ελληνική νοµοθεσία  «Έκθεση εργαζόµενου σε κραδασµών» Π.Δ. 176 2003/10/ΕΚ



_ Video εφαρµογών 



_ «Ασπιρίνες της ηχοµόνωσης» 



Γιώργος Χατζηγεωργίου
Email : info@acoustical.gr 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Ερωτήσεις ?


